
ZA ČISTĚJŠÍ 
KOHOUTOVICE
projekt třídy Mašinek

Projekt vznikl při tematickém celoročním projektu Místo, kde mám 
školku. Děti při každodenním pobytu venku zjišťovaly, co se jim v okolí 
jejich školky líbí a co ne a přišly na to, že jim vadí spousty odpadků 
odhozených nejen na ulici, ale i v lese.

Jak to vidí dětiČištění lesa

Výsledek

Začátek 
Samotná akce čištění lesa se uskutečnila dne 12.5.2015 a zůčastnily se jí především děti z MŠ Safirka 
a jejich rodiče, ale přišlo také několik lidí z Kohoutovic. Zahájení proběhlo na hřišti MŠ. V menších 
skupinkách lidé procházeli les a okolí městské zástavby a nosily zpět na hřiště pytle plné odpadu.

Děti začaly více přemýšlet o tom, jak se chovat k přírodě a svému okolí a samy od sebe při procházkách 
lesem sbírají odpadky, které najdou. Doufáme, že do budoucna se nám podaří zorganizovat rozsáhlejší 
čištění Kohoutovic ve spolupráci s dalšími institucemi této městské části a že děti si zájem a péči o ži-
votní prostředí odnesou až do dospělosti.

Nálezy odpadků v lese děti přivedlo ke společné diskuzi o tomto problému. Při běžných procházkách 
lesem si brávaly s sebou pytel na odpadky a sbíraly odpadky. Ale na pořádné vyčištění lesa bylo třeba 
více lidí a tak jsme se rozhodli uspořádat hromadné čištění lesa.
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Co nejzajímavějšího  
jste našli?

• „Já jsem našel rachejtle.“  Matyáš
• „My jsme objevili papírek od zmrzliny  

 s lezoucím mravencem.“ Martinka
• „Bylo tam několik lahví s hlínou  

 a mravencema.“ Vojta
• „Sáček se záhadným obsahem.“ Honzík
• „Starou peněženku.“ David
• „Našla jsem bílé drátky.“

Co nejhnusnějšího  
jste našli?

• „Našla jsem rouru s mravenci.“ Amálka 
• „Špinavé boty.“ David
• „Našli jsme tašku s mravenci.“ Tobík a Honzík
• „Shnilou šlupku od banánu.“ Kačka
• „Mrtvé žáby.“ Julinka
• „Hromadu cigaret.“ David, Saša

Co si o lidech, kteří odhazují 
odpadky myslí děti?

Samík, 6 let: „V lese se nemají odhazovat odpadky 
a kouřit. Lidem bych nakreslil obrázek se škrtlou 
cigaretou. Les má být čistý, protože kdyby se tam 
házely odpadky nebylo by nic vidět.“  

Pán odhazuje láhev v našem lese. (Tobiáš, 6 let)

Jsem tam já a uklízím les. (Samík, 6 let)

Vyhozený papírový kapesník a strom a pavouček, který 
žije v lese. (Markétka, 5 let)

Špinavý les. (Emička, 3 roky) 

Matýsek, 4 roky: „Lidé, kteří vyhazují odpadky v lese 
jsou zlí. Škodí to přírodě. My když jdeme s tátou do 
lesa, tak nikdy nevyhazujeme odpadky.“  

Amálka, 4 roky: „Lidé by měli držet odpadky v ruce 
tak dlouho, než narazí na koš, aby je vyhodili.“  

Emička, 3 roky: „Odpadky by v lese být neměly, pro-
tože pak je les špinavý a hnusný. Lidé by měli házet 
odpadky do koše. Stromečky v lese jsou pak smutné.“  

Děti na procházce čistí les.

Děti vytvořily plakát ke své akci.

Matyáš, 6 let: „Uprostřed je kouzelný strom. 
Dole je pohozený pytlík od jídla, pak je tam 
láhev přikrytá trávou. To někdo udělal, aby 
nešla vidět. Místo těch dvou odpadků by tam 
měly být dva stromy. Ty odpadky patří do koše. 
Napsal bych zákaz házení odpadků do lesa! 
Kdyby neposlouchali, přes noc bych prohlou-
bil díru a pak bych tam byl a vysunul bych na 
ně příšeru! A nebo na strom a vysypal bych na 
ně mísu chrobáků. Aby se ten člověk vystrašil  
a zapamatoval si to.“

Kačka: „Na obrázku je naše škola a školka a my. 
Jsme v lese, kde sbíráme odpadky po lidech, 
kteří je tam vyhodili. To není správné, les pak 
není hezký. I zvířátkům vadí, že to nemají 
doma čisté. Těm, co odpadky vyhazují, bych 
řekla, ať si to po sobě uklidí.“


