
Téma: Ochrana přírody (12. 4. - 16. 4. 2021) 

- co pro nás příroda znamená 

- životní prostředí 

- tematické vycházky 

- úklid okolí školy (bydlení) 
 

Naši milí družiňáčci, hlásíme se s dalším pokračováním Družiny online.:-) Stejně 

tak jako minulé týdny i tentokrát jsme se snažily pro vás připravit různé nápady 

a aktivity, které můžete zkusit. Víme, že pracujete rádi, tak pojďme na to. Vše je 

samozřejmě jako vždy dobrovolné :-) 

Přejeme všem příjemnou zábavu. Vaše vychovatelky :-) 

 

Tento týden máme krásné téma, kterého se dotýkáme v družince téměř každý 

den, týden, měsíc. Jde o naši planetu Zemi. O přírodu a krásu kolem nás. Všichni 

víme, co je to příroda, ale víme také, co pro nás příroda znamená? Příroda je 

velice důležitá pro fungování a život na naší planetě Zemi. Bez přírody stromů 

(lesů), vody (moří, řek a jezer) by na naší planetě nebyl život. A proto se musíme 

všichni snažit přírodu chránit. 

 

 

Úkol č. 1 

Víš co je recyklace?  Koukni na krásné video, kde se vše dozvíš, zároveň si tam 

můžeš zahrát hry a zjistit, zda jsi slovo recyklace správně pochopil/a . 

https://www.mladsi.tonda-obal.cz/uvod/trideni-a-recyklace/ 

 

Úkol č. 2 

Z PET lahví se dá vyrobit ledacos. Zkus si vyrobit malý květináček nebo košíček 

na tužky, pamlsky nebo na cokoliv, co tě napadne :-) 



 

 

 

 

Úkol č. 3 

Znáš princeznu Prgu? Myslíme si, že to není hrdinka jen pro holky, ale 

i kluci by jí mohli v jejím boji pomoci. Jen si přečti o boji princezny za 

naši planetu. A pod článkem máš odkaz, kde si můžeš její boj pustit :-) 

Tak hurá do toho :-) 

„Dubnový boj princezny Prgy 

Na své misi za záchranu životního prostředí planety Země se Prga střetává s 

bandou Hnusáků – neekologických monster. 

Třísky lítají na všechny strany a motory řvou, až to trhá uši. To jede Kácoš Ničič. 

Stromy a vše zelené jsou pryč, a když mračna prachu a pilin usednou, zůstává 

jen zpustošená holina. Kácoš miluje pach spálené nafty a rád se cítí jako silák. 

Na jeho zkrocení se právě v dubnu zaměřila princezna Prga. Podívej se na video 

a pomoz jí v boji.“ 
 

https://decko.ceskatelevize.cz/planeta-je-prga 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/planeta-je-prga


 

Popelnice a kontejnery na tříděný odpad známe všichni. Připomeň si, kam co 

patří!!!!! 

 

 

 

 

Důležitá otázka!!! 

Kdo z vás zná Pytlomat?  Nově jej máme i ve Vejprnicích. Vyzvedneš si pytel, 

posbíráš při procházce odpadky a pytel dáš na určené místo. 

 

NEZAPOMEŇ, ŽE SE MUSÍŠ CHRÁNIT. PŘI SBĚRU ODPADKŮ POUŽÍVEJ RUKAVICE 

A ODPADKY NAPICHUJ NAPŘ. NA KLACÍK, KTERÝM JE BUDEŠ VKLÁDAT DO 

PYTLE. PAK SI ŘÁDNĚ UMYJ RUCE!!!!!!!!!! 



  
 

Stanoviště Pytlomatů :-) 

 na začátku a konci lesní cesty od Vejprnic na Novou Hospodu 

 u Brůdku u Pekelného rybníka a na konci cyklostezky - směr Plzeň 

 

 

Nebojte se… ani na písničku jsme nezapomněly. Tady jí máte… zatančete si a 

trochu se rozhýbejte, ať vám jde učení lépe od ruky :-) 



https://www.youtube.com/watch?v=P_18pkiQZ2A 

Kvízem pro chytré hlavy se s vámi tento týden loučíme 

 

 

Přejeme krásnou zábavu a za týden jsme zpět :-) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_18pkiQZ2A


Zdroj: youtube: Botox, www.mladsi.tonda-obal.cz, www.datakabinet.cz, 

www.decko.ceskatelevize.cz 
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