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01 Příroda a člověk: učební list 

Příroda vytváří harmonický celek a síla 
přírody je veliká. Denně se o tom 
přesvědčujeme. Jedno je však zřejmé. 
Pochopit její odvěký řád se střídáním 
ročních období neznamená měnit ji, ale 
přizpůsobit se jí. 

Člověk může pouze čelit následkům katastrof, šetrně zasahovat a napravovat je. 
Přírodu však nelze spoutat. Příkladem jsou lesní polomy, 
povodně, větry, sucha, deště, laviny, zemětřesení a jiné. 

Příroda si sama poradí s přírodními katastrofami. Nešetrné 
zásahy člověka – vykácené lesy, ničení zeleně, betonové 
plochy, gigantická sídliště, znečištěné vody, stavby 

slunečních elektráren na zelených plochách však neumí většinou napravit. 

„Příroda neeviduje zisky ani zločiny, pouze následky,“ a tato slova v dnešní 
době to potvrzují. Denně se 
přesvědčujeme o její síle a o jejím 
odhodlání čelit člověku, pokud by se ji 
rozhodl podvést či zneužít – kácení 
pralesů a s tím vyvolané smrště a 
povodně, hloubení tunelů a s tím 
související propady povrchu Země. 

Je nutné konstatovat, že člověk se podílí i na ochraně přírody a jejím 
zušlechťováním – vysazováním stromů, údržbou zeleně, čištěním vod, založením 
národních parků, tříděním a sběrem odpadů. 

 

Život v minulosti a současnosti 

Jak naši předci mohli žít bez televize, 
kina, počítačů, videa, mobilních telefonů 
a MP3? Třeba naše prababička poslouchá 
pouze rádio a jejím koníčkem je vaření. 
Pradědeček je včelař, který je spokojený, 
když může pozorovat život včeliček 
v přírodě. Mají radost z maličkostí. 
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Bydlí v domku na vesnici, mají studnu a zahradu, kterou protéká potůček. Ve větvích 
ovocných stromů cvrlikají ptáci a na záhoncích je čerstvá zelenina. Opodál stojí úly.  

Prarodiče jsou v důchodu. Mají penzi a malé výdaje. Dárky pradědeček vyrábí v dílně, 
protože je moc šikovný. Žijí podle svých možností a mají radost z maličkostí.  

Skromnější život prožili naši předci a prožívají ho v přírodě například Eskymáci. 

 

Nyní se ale snažíme žít moderněji. Máme 
přepychově zařízené byty se vším pohodlím a 
kvalitní auta. Jídlo, pití, šaty, boty, prostředky 
na úklid, kosmetiku a léky kupujeme 
v obchodech. Na úkor našeho pohodlí, 
přepychu a honby za penězi ztrácíme klid, 
pohodu a někdy i rodinné zázemí. 

K nákupu zboží potřebujeme peníze. Abychom získali peníze, chodíme do 
zaměstnání, nebo musíme podnikat. 

 

Doporučujeme zhlédnout dokumentární film pana Pavla Bezoušky na 
internetu: Báječný život na planetě Zemi v peruánském pralese: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123227376-opoustime-raj/. 

(Délka celého záznamu 52 minut, možnost sledovat po vybraných blocích.) 


