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JAK SE DÁ VYUŽÍT P ÍRODA

O p írodu se samoz ejm  musíme starat, ale i ona nám má hodn  co nabídnout. Chceš mít tri ko 
obarvené p írodními barvami? Není to tak t žké, jak by se mohlo znát. Sta í jen znát ty správné p ísady. A velmi 
podobné je to i s ajem. Ano, vyva it v ešusu se dá tém  všechno, ale ne všechno se dá i vypít. Proto experimentujte, 
ochutnávejte a najd te ten nejlepší pom r mezi jednotlivými ingrediencemi. Ale pozor na jedovaté rostliny!!!

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list P19A.

Pot eby:

P írodní barvení

as p ípravy: 5 minut
as realizace: 2—3 hodiny

Pom cky: ešus, zápalky, voda a dvacet proužk  látky pro každý oddíl

Každý oddíl dostane 20 proužk  bílé látky a jejich úkolem je docílit p írodním barvením toho, aby co nejvíc proužk  
m lo jinou barvu. K dispozici jsou d tem p írodní materiály z okolí, p ípadn  mohou požádat o surovinu z kuchyn . 
Družstvo si musí nejen obstarat vhodné suroviny k barvení, ale také vhodný materiál na rozd lání ohn  a jeho udržování. 
Také si musí vytvo it takové ohništ , na n mž lze va it. Každý dostane k dispozici krabi ku s deseti zápalkami, vodu, 
ešus a proužky bílé látky. Pozor na místo, kde budou oddíly rozd lávat ohe , je nutné, aby s každým oddílem byl 
vedoucí nebo instruktor, který dohlédne na ohništ .

Poznámka: Odvary lze zesv tlit p idáním octa, trvanlivost obarvení lze podpo it použitím sody.

ím lze barvit:
žlutooranžová – cibulové slupky, t ezalka te kovaná (až do ervena), zrnková káva
sv tle žlutá – lipový kv t, kmín, vnit ní strana jablo ové k ry
citronov  žlutá – kop ivový ko en
ervená – slupky ervené cibule, ocet, ervené zelí, maliny

r žová – š áva z ervené epy, erný bez
 alová – bor vky, ostružiny

hn dá – dubová k ra, zelené slupky o ech , silná turecká káva
modrá – olšová k ra a šišti ky olše, jasanový ko en, kv ty stra ky
zelená – mladé žito, kop ivové listy, špenát

aj svépomocí

as p ípravy: 5 minut
as realizace: 1–1,5 hodiny

Pot eby: zápalky, ešusy, pitná voda

Úkolem každého družstva je uva it aj z toho, co najdou v lese – jehli í, bor v í, maliní, listy b ízy. Družstvo si musí 
nejen obstarat vhodné suroviny k barvení, ale také vhodný materiál na rozd lání ohn  a jeho udržování. Také si musí 
vytvo it takové ohništ , na n mž lze va it. Každý dostane k dispozici krabi ku s deseti zápalkami, pitnou vodu a ešus.

Je naprosto nezbytné, aby byl s každým družstvem vedoucí nebo instruktor, který dohlédne na ohništ . Také je 
vhodné nechat vždy vzorek toho, co který oddíl p i va ení použil. Po dova ení se hodí i chutnost nápoje.

Z eho se dá také va it: malinové, ostružinové nebo jahodové listí, mladé bor v í i s bor vkami, mate ídouška, v es, 
máta, t ezalka, kv ty divizny, podb l, erný bez (sušený ve stínu), šípkové plody – zvolené druhy smícháme ve stejném 
nebo r zném pom ru.

Poznámka: Více tip , z eho všeho se dá va it, lze najít na p iloženém USB  ash disku.

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , sociální a personální, pracovní.

Prohloubení znalostí p írody.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

viz dále

as realizace

viz dále

Prostor

tábo išt , les

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

maximáln  30

V ková kategorie

12–14 let



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P19

V ková kategorie: Starší školní v k s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Je vhodné s ur itým asovým p edstihem nechat d ti vyhledat, ím vším se dá barvit nebo 
z eho se dá uva it aj (nap . pomocí tajenek, šifer, osmism rek apod.).

Moje poznámky:

Je t eba dát velký pozor p i rozd lávání ohn  v p írod ! Pozor na jedované rostliny!Pozor na:

Zejména u d tí hyperaktivních je nutné zajistit zvýšený dohled – pozor 
na opa ení, drobné šarvátky a poš uchování u ohn , vhodn jší jsou spíš 

malé skupiny, aby každý m l co d lat.

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


