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KOCOURKOVSKÝ HERBÁ

Kv tin a rostlin roste kolem nás velké množství. Rostou, kvetou, odkvetou a jejich krása povadne. 
Není na škodu zkusit ji uchovat déle. K tomu je lisování kv tin do herbá e tak ka ideální. Ovšem klasické herbá e jsou 
p íliš oby ejné, zkusme si s jednotlivými rostlinami trochu pohrát.

Motivace:

tvrtky, izolepa, n žky, pop . klí  k ur ování rostlin.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Na n které výprav  nasbíráme s d tmi r zné rostliny, které budeme následn  sušit a lisovat. Zkusíme 
však vytvo it zcela „nové druhy“, rostliny zkrátka rozst iháme a pomícháme – ke ko enu mate ídoušky p idáme kousek 
kop ivy a na vršek p idáme nap íklad jahodník. Spoje se snažíme navázat nenápadn . Následn  rostliny p ekryjeme 
ješt  dalším papírem a zatížíme.

Po usušení a vylisování uspo ádáme výstavku, p i níž se d ti snaží ur ovat, ze kterých ástí se která rostlina skládá. Na 
záv r si každý ke své naroubované rostlin  vymyslí také vhodný název. 

Varianta: Lze samoz ejm  vyrobit klasický herbá  s ozna ením rostliny.

Výroba p ání ka

Podobn  jako herbá  lze vyrobit i dárek pro kamaráda (rodi e, prarodi e apod.), takové ru n  vyrobené p ání pot ší. 
Na p ehnutou tvrtku nalepíme vylisovaný list (nap . javoru), který m žeme ješt  ozdobit kresbou okolo. Dovnit  pak 
napíšeme samotné p ání.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání a Pam .

Provedení:

Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, pracovní.

Poznávání p írody a rostlin.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

2 hodiny

Prostor

les, klubovna

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

maximáln  15

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


