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PRO JEKTY

1. Úkolem družiny je najít co nejvíce kladů (předností)

a záporů (nevýhod) místa, kde její členové žijí. 

Necháme každého, aby se nad touto otázkou chvíli

samostatně zamyslel a své nápady si napsal.

2. Následně budeme pracovat metodou „řeka”. Ta spočívá

v tom, že nejprve vytvoříme dvojice, pak čtveřice, 

a pak celou skupinu. Úkolem vždy bude dohodnout se na

třech přednostech a třech nevýhodách místa, kde žijí.

3. Na závěr sepíšeme tři klady a zápory, na nichž se

shodla celá družina.

CÍL:
Spoleèně pojmenujeme 

pøednosti a zápory 
místa, kde bydlíme. 
Přemýšlíme o svém 

okolí a uvědomujeme 
si, že jej můžeme svou 

aktivitou ovlivnit.
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TIP:  Na webu nebo v aplikaci www.lepsimisto.cz můžete své tipy na zlepšení okolí zadat. Konkrétní věc staèí vyfotit, krátce popsat a přidat jakonový tip. O zbytek se postará Lepší místo.

Bavila vás ekologická výzva a stále 
máte chuť zlepšovat své okolí? 
Právě pro vás je tu lepší místo!



4. Rozděl družinu na dvě nebo tři skupiny. Každá
skupina si vylosuje nebo vybere jeden klad a
jeden zápor. Pokud je vás hodně – rozděl družinu
na 6 skupin, dvě skupiny budou vždy dělat to
samé.

5. Úkolem skupiny je vymyslet, co všechno je možné
v místě, kde žijete, udělat pro to, aby to, co
funguje, zůstalo zachováno či fungovalo ještě
lépe. A naopak jak odstranit nevýhody, které
místo má. Samozřejmě je možné vymyslet i více
různých řešení.

6. Výsledky práce shrne každá skupina zvlášť na
plakát. Přibližně třetina plakátu (spodní část
či boční sloupec) musí zůstat volná!

7. Plakáty vyvěste v klubovně. Kdo je hotov, tak
se volně prochází, čte si plakáty a pokud chce,
tak na ně dopisuje (do volného prostoru) – s čím
souhlasí, s čím nesouhlasí, co by udělal jinak.

8. Původní skupiny se pak ke svým plakátům vrátí
a mohou si přečíst poznámky.

9. Na závěr si všichni projděte plakáty společně
a popřemýšlejte nad tím, jaké nápady byste mohli
sami realizovat a jaké můžete předat někomu,
kdo by s nimi mohl hnout.

Opravdu to funguje! Tohle

workoutové hřiště si přáli

středoškoláci v Kolíně!
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