OBALY
Jak nám může příroda pomoci zkonstruovat
udržitelnější obaly?

VĚK
12–17
TRVÁNÍ
Příprava:
cca 30 minut

Aktivity:

SOUHRN
Tak jako naše potraviny a řada dalších výrobků, má svůj obal i každý organismus – my máme kůži, krab krunýř, banán slupku, ústřice lasturu, kokosový ořech
skořápku; ananas funguje jako sáček na semena a svůj obal má i každá buňka v
našem těle. Jak nám mohou konstrukční řešení vytvořená přírodou pomoci najít
řešení našich vlastních problémů s obaly?

PŘÍRODNÍ PRINCIPY

cca 95 min. / 2 vyuč. hodiny

VZDĚLÁVACÍ
OKRUHY
• Člověk a příroda
- Přírodopis
• Design a konstruování
A

KLÍČOVÁ
SLOVA
obaly, přírodopis, ochrana, komunikace, nové
konstrukční řešení

3 – V přírodě se forma uzpůsobuje účelu
4 – V přírodě se všechno recykluje
6 – Příroda staví na rozmanitosti
7 – V přírodě jsou zapotřebí lokální znalosti

UČEBNÍ CÍLE
•
•
•
•

Žák pochopí škálu funkcí, které plní různé druhy obalů.
Žák dovede určit tyto funkce v přírodě.
Žák pochopí, jak příroda plní některé funkce, např.: ochrana předmětů před
poškozením, vzduchotěsnost, vodotěsnost, komunikace.
Žák dovede uplatnit principy z přírody u nového konstrukčního řešení obalových
materiálů.

VÝSLEDKY UČENÍ
•
•
•

Žák stanoví nejméně tři různé funkce u každého obalového materiálu, který
dostane.
Žák nalezne v přírodě nejméně pět různých příkladů plnění funkcí požadovaných
pro daný obal.
Žák načrtne nové konstrukční řešení obalového materiálu, do nějž bude zapracován nejméně jeden přírodní princip.

OBALY

stránka

2

Jak nám může příroda pomoci zkonstruovat udržitelnější obaly?

BIOLEARN COMPETENCES
•
•

•
•
•

Žák dokáže ze způsobu fungování přírodního světa odvodit abstraktní principy udržitelnosti.
Žák je schopen v přírodě nalézt funkční konstrukční řešení, více si uvědomuje
a oceňuje dokonalost přírodních řešení a oceňuje, že příroda funguje jako
elegantní systém úzce propojených součástí.
Žák inovuje tvůrčím způsobem na základě analogie, kdy hledá řešení
konstrukčních problémů inspirovaná biologickou předlohou.
Žák je schopen skupinové práce.
Žák je více motivován k učení v oblastech STEAM a má zkušenost s možnostmi
širokého uplatnění poznatků STEAM. (Pozn. STEAM odpovídá vzdělávacím
oblastem a okruhům člověk a příroda, práce s technickými materiály, design
a konstruování, matematika a umění a kultura)

SHRNUTÍ AKTIVIT

1
2
3
4

Trvání

Místo /
roční období

Název aktivity

Popis

Metoda

Dokážeme balit lépe?

Žáci se seznámí s několika příklady
obalů a zamyslí se nad funkcemi,
které plní.

• Analýza

15

Uvnitř

Jak by se zeptala živá příroda?

Žáci formulují otázky z hlediska živé
přírody.

• Syntéza

20

Uvnitř

Dokonalejší vzory

Žáci začnou zjišťovat informace
v přírodě.

• Zjišťování informací
• výzkum

30

Uvnitř
i venku

Uplatnění přírody
v konstrukčním řešení

Žáci vysvětlí, jak nám může příroda
pomoci přehodnotit konstrukční
řešení obalu.

• Konstrukční aktivita

20

Uvnitř
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PŘEDSTAVENÍ MODULU

ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE PRO UČITELE
Každý den dochází k výrobě nových produktů, jejich balení a nakládce
do kamionů vypravených k zákazníkovi. Zboží se takto nakupuje a prodává
po celém světě a část z něj končí i u nás doma. Díky obalům zůstávají naše výrobky v bezpečí, čisté a netknuté. Časem se však z řady těchto obalů stává odpad
a znečištění. Opravdu nedokážeme výrobky a služby každodenní potřeby balit
lépe?
Stačí se rozhlédnout v přírodě a hned tušíme, že odpověď bude kladná. Tak
jako věci, které kupujeme, má svůj obal i každý organismus – my máme kůži,
krab krunýř, banán slupku, ústřice lasturu, kokosový ořech skořápku; ananas
funguje jako sáček na semena a svůj obal má i každá buňka v našem těle.
Jak nám mohou konstrukční řešení vytvořená přírodou pomoci najít řešení
našich vlastních problémů s obaly? Co nám složená křídla létajícího hmyzu prozradí o trvanlivých a zároveň pružných materiálech? Jak staví příroda prodyšné
schránky? Jaké nápady z přírody by nám pomohly vytvořit takový ochranný
obal, který by byl po spotřebování daného výrobku využitelný pro něco jiného?
Neustálá proměna a přeprava zboží se netýká jen lidí, ale i všeho ostatního
v přírodě. Tyto otázky vám v modulu pomohou začít.
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PODROBNÝ POPIS AK TIVIT

MÍSTO
Uvnitř

1| DOKÁŽEME BALIT LÉPE?
» OTÁZKY

POMŮCKY
A MATERIÁLY
• Nejméně dva různé obaly
do skupiny; požádáme
žáky, aby si příklady donesli z domova
• Pracovní listy: W1.1, W1.2

Když nějaký výrobek zabalíme, není to zpravidla samoúčelné. Většinou chceme balení použít jako prostředek k naplnění určitých dalších funkcí. Vezměte
si například láhev na vodu. Je snad jejím účelem zabalit vodu? Nikoli – ve
skutečnosti chceme zajistit, aby voda držela pohromadě a nevytékala nebo
abychom ji mohli vzít s sebou všude, kam nás nohy zanesou.
Dobrým příkladem přírodou zabaleného předmětu je
banán. Banánová slupka dává signály svému okolí. Když

PŘÍPRAVA

je slupka zelená, není banán ještě dostatečně zralý, aby
se dal jíst. Když slupka zhnědne, už je zase banán nejedlý.
Funkcí obalu tedy může být sdělování signálů.

Uvnitř: připravíme stoly pro
skupinovou práci.

Různé druhy obalů: Vysvětlíme studentům, že existuje
celá řada příkladů lidmi vyráběných obalů. Ne každá konstrukce je optimální, ať
již jde o funkčnost nebo o možnost daný materiál recyklovat. Několik příkladů
uvádí W1.1.
Žáci si buď obaly přinesou z domova, anebo jim nějaké dáme sami. V tomto
úkolu žáci srovnávají svůj obal s příklady od dvou až tří spolužáků. Navzájem si
kladou následující otázky:
•
•

Jaké má tento obal funkce?
Které aspekty obalu byste rádi vylepšili?

V rámci své skupiny plní žáci zadání W1.2 dle příkladu pro všechny druhy obalů,
které ve skupině mají.
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PODROBNÝ POPIS AK TIVIT

MÍSTO
Uvnitř

2| JAK BY SE ZEPTALA ŽIVÁ PŘÍRODA?
» TVORBA

POMŮCKY
A MATERIÁLY
Pracovní list: W2.1

PŘÍPRAVA
Uvnitř: připravíme stoly pro
skupinovou práci.

Obaly, které vyrábíme, musí odpovídat nejrůznějším požadavkům: musí být
uzavíratelné, vzducho- či vodotěsné, nesmí se trhat, měly by se dát snadno
otevřít, musí být odolné a předávat informaci o obsaženém výrobku, mělo by
být možné je zmenšit apod. V diskuzi se žáky se pokusíme přijít ještě na další
požadavky.
V rámci tohoto úkolu začnou žáci pracovat na novém konstrukčním řešení
daného obalu. Budou buď hledat řešení obalu, kterým se zabývali v Aktivitě 1,
anebo mohou vytvářet obal úplně nový. Hlavní otázka, kterou si dnes položí,
zní:
„Jak by tento (vodotěsný, uzavíratelný apod., zde doplňte funkci) obal vytvořila
příroda?“
Při řešení tohoto problému žáci určí jednu či více funkcí obalu a poté si zapíšou
otázky, které jim pomohou pátrat po vhodných řešeních v přírodě. Důležité
je klást takové otázky, které příroda dokáže zodpovědět – otázky musí být
„biologické“. Můžeme se tedy ptát, „jak to příroda dělá.“ Položit otázku biologicky, z hlediska živé přírody, znamená přeložit ji do slov či vět, které jsou
dostatečně obecné, aby se dalo přemýšlet o biologických analogiích. Zeptáme-li
se například, „jak by příroda napsala počítačový program“, nic nás nejspíš nenapadne, protože příroda prostě počítače neprogramuje. Přeložíme-li však otázku
jako „jak příroda řeší problémy pomocí posloupnosti jednoznačných kroků?“,
pak máme možnost začít hledat vzory počítačového programu v živé přírodě.
Pro začátek si žáci pro jimi vybraný obal vyplní W2.1.

stránka
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PODROBNÝ POPIS AK TIVIT

MÍSTO
Uvnitř i venku

3| DOKONALEJŠÍ VZORY
» OBJEVOVÁNÍ

POMŮCKY
A MATERIÁLY
• Přístup k internetu
• Knihy o živé přírodě
• Pracovní listy: W3.1, W3.2

PŘÍPRAVA
Uvnitř i venku: připravíme
stoly pro skupinovou
práci. Na tuto část modulu můžeme také vyrazit
ven. Bude stačit jakékoliv
místo s výskytem nějakých
organismů – školní zahrada,
park, zoologická zahrada atd.

MÍSTO
Uvnitř

V této další části modulu pátrají žáci v přírodě po funkcích, které určili na
základě otázek zformulovaných v Aktivitě 2. Pro usnadnění práce uvádíme
několik příkladů. Z těchto přírodních vzorů můžeme čerpat inspiraci, pomohou
nám objasnit, jak lze v přírodě hledat určité funkce. Příklady naleznete na W3.1.
Žáci objevují různé přírodní vzory. Na pomoc si mohou vzít knížky, internet nebo
svoje vlastní znalosti. Vyplňují W3.2. nebo si dělají poznámky na list papíru.
Dobrým výchozím bodem jsou internetové stránky Ask Nature
(www.asknature.org) ale velice důležité je také vyjít ven a prozkoumat přírodu
přímo.
Zvláštní vlastnost nebo charakteristika

» OTÁZKY

Díky jaké zvláštní charakteristice je tento organismus přeborníkem v plnění
dané funkce? Může to být vidět i na první pohled (zelené rostliny pohlcují světlo,
sloni mají velké uši).

4| UPLATNĚNÍ PŘÍRODY V KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ
» TVORBA

POMŮCKY
A MATERIÁLY
Pracovní list: W4.1
PŘÍPRAVA
Uvnitř: připravíme stoly pro
skupinovou práci.
ZDROJE
Internetové stránky Ask
Nature:
www.asknature.org

V rámci závěrečného úkolu pracují žáci na svém vlastním konstrukčním řešení
obalu. Vyberou si funkce, na které se chtějí v řešení zaměřit, a (ve skupině) určí,
u kterých přírodních vzorů se mohou nejlépe inspirovat. Mechanismus tohoto
přírodního vzoru popsali pomocí W4.1; jak tento organismus zajišťuje plnění
dané funkce? Poté si zapíšou, jak hodlají tento mechanismus uplatnit ve svém
konstrukčním řešení
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W1.1 DOKÁŽEME BALIT LÉPE?
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Různé druhy obalů

Přírodní obal
Dobrým příkladem přírodou zabaleného předmětu je banán. Banánová
slupka dává signály svému okolí. Když je slupka zelená, není banán ještě
dostatečně zralý, aby se dal jíst. Když slupka zhnědne, už je zase banán nejedlý. Funkcí obalu tedy může být sdělování signálů

Mandarinky v plastu
Tento příklad říká vše – není potřeba balit všechny výrobky do plastů, příroda
to často zvládne sama. V daném případě jsou mandarinky nejprve oloupány a
poté přebaleny do plastu. Je to opravdu nutné?

Sluchátka k mobilu
S novým mobilem často dostanete i sluchátka na poslech hudby. Často
je každá jednotlivá součást balení zabalena zvlášť do plastové fólie. Kvůli
tomu vytváříme více plastového odpadu, než potřebujeme.

Pizza boxes
Krabice na pizzu i mnoho jiných nádob na jídlo s sebou se vyrábějí z recyklovatelných materiálů, ale když se na kartón dostane sýr nebo jiné zbytky jídla,
tak už se recyklovat nedá. Problém je tuk, který se do kartónu vsákne a který
se pak již nedá oddělit. Vzniklý materiál je tak méně hodnotný a nedá se na
trhu s odpady využít.

Coffee cups
I když jsou jednorázové kelímky na kávu převážně z papíru, na povrchu mají
tenkou vrstvu plastu, která je s nimi pevně spojena, aby byly vodotěsné a
mohly se v nich podávat nápoje. Recyklaci kelímků na kávu dále ztěžuje jejich
znečištění nápojem. Běžné recyklační linky si s nimi neporadí a musely by se
odvážet do zvláštních zařízení. Ve skutečnosti se tak recykluje méně než 1 %
kelímků na kávu.
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W1.2 DOKÁŽEME BALIT LÉPE?
Zlepšovací návrhy

Dnes zkoumáte příklady obalů a zjišťujete, jak dobře jsou zkonstruované. Porovnejte zvolený obal s
příklady od tří spolužáků. Navzájem si položte následující otázky:
•
•

Jaké má tento obal funkce?
Které aspekty obalu byste rádi vylepšili?

Vyplňte ve skupině následující tabulku pro všechny druhy obalů, které jste si zvolili.

Příklad obalu

Funkce

Zlepšení

Ččaj Pickwick

Vzduchotěsnost, hygiena, Nejen v krabičce, ale ještě
vodotěsnost
oddělený plastem
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Při řešení tohoto problému si určíte různé funkce obalu a poté si zapíšete otázky, které vám pomohou
pátrat po vhodných řešeních v přírodě. K tomu, abyste v přírodě našli správné řešení, je zapotřebí
správně hledat. Pomůže vám, pokud se budete ptát „biologicky“, tedy z hlediska živé přírody. To znamená, že se zeptáte: „Jak to příroda dělá.“
Pro začátek můžete vyplnit tuto tabulku:

Příklad obalu

Funkce

Otázka z hlediska živé přírody

láhev na vodu
láhev na vodu

láhev na vodu
uchování v chladu

Jak příroda zajišťuje
odolnost vůči vodě?
Jak příroda zajišťuje
snížení teploty?
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Příklady
MUCHOLAPKA PODIVNÁ
Mucholapka podivná je masožravá rostlina, která loví kořist do pasti svých
složených listů. Pokud se kořist dotkne chloupků na vnější straně listů, dostanou
listy příslušný signál a past se uzavře. Záleží na tom, kolika chloupků se kořist
dotkne, ale také kolik mezi jednotlivými kontakty uplyne času.
 Funkce: otvírání a zavírání dle potřeby
KOKOSOVÉ OŘECHY
Semena kokosové palmy se šíří uvnitř tvrdé skořápky, ve které mají zabaleno
vše potřebné na dlouhou cestu. Je zde dostatek potravy, tedy dužiny, a také dva
litry vody. Vnější část kokosového ořechu slouží jako plovák, díky němuž se celý
náklad udrží na hladině mořer.
 Funkce: udržení čerstvosti zabalené věci

KAŠTANY
Semena jírovce jsou zabalená v obalu, který je chrání před jinými organismy.
Díky spleti ostnů na vnější straně obalu jsou méně atraktivní pro zvířata, která
by jinak kaštany sežrala nezralé.
 Funkce: ochrana

BOBULE
Různé druhy bobulí se od sebe liší barvou a jejich barva sděluje okolním
organismům určitý signál. Barva vypovídá o chuti, toxicitě a zralosti ovoce.
 Funkce: komunikace

MOZKOMÍŠNÍ MOK
Lidský mozek je v lebce obklopen vrstvou tekutiny. Ta jej chrání před poškozením
třeba pro případ, že bychom se uhodili do hlavy. Tekutina pohlcuje sílu nárazu.
 Funkce: ochrana

ŽELVA
Želva si na zádech nosí velký krunýř, který jejímu tělu poskytuje ochranu.
Důležité orgány v dutině břišní má želva krunýřem chráněné před vnějšími vlivy.
 Funkce: ochrana
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Úkoly
Zkuste sami zapátrat po inspiraci přírodou. Využijte knihy, internet i svoje vlastní znalosti.
Zvláštní vlastnost nebo charakteristika
Díky jaké zvláštní charakteristice je tento organismus v dané funkci přeborníkem? Může to být vidět i
na první pohled (zelené rostliny pohlcují světlo, sloni mají velké uši).
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W4.1 UPLATNĚNÍ PŘÍRODY
V KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ

Zvolte si vlastnosti, na které se ve svém konstrukčním řešení chcete zaměřit, a (ve skupině) určete, u
kterých přírodních vzorů se můžete nejlépe inspirovat. V následující tabulce popište, jaký má tento
přírodní vzor mechanismus – jak tento organismus zajišťuje plnění dané funkce? Poté si zapište, jak
hodláte tento mechanismus uplatnit ve svém konstrukčním řešení obalu.

Funkce

Přírodní vzor

Mechanismus

Uplatnění

ochrana

ostnatý kaštan

Pichlavé ostny
Zvláštní ochranná
chrání semeno jírovce úprava na vnější
před poškozením straně obalu

6

