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Malé zastavení  

Lenka Poulová

Cokoliv děláte, do jakékoliv výzvy se 

pouštíte, je dobré začít u sebe.

My vám hned na začátek nabízíme takové 

malé zastavení, které vás může k sobě 

přivést. Možná vám pomůže podívat se na 

svět kolem sebe očima dětí, malých pozo-

rovatelů a průzkumníků, kteří stále zažívají 

mnoho věcí poprvé…

Zastavte se. 

Kdykoliv a kdekoliv to na vás přijde. 

Ideálně každý den.

Rozhlédněte se… 

Vnímejte prostor kolem sebe, pozorujte 

přírodu, lidi, stavby… Jako byste tam stáli 

poprvé. Přebytečné myšlenky i hodnocení 

pusťte po větru. Jste bdělý pozorovatel. 

Vaši pozornost si může přitáhnout cokoliv.

Na jak dlouho? Na 5 vteřin… Minutu…

Kde? Na balkóně, na zastávce, v parku, 

na náměstí, v lese, na zahradě…

Tip: Noste při sobě malý notýsek a tužku, 

může se vám hodit na vaše nápady 

a postřehy. 

Po zastavení zavřete na chvilku oči 

a projděte si své tělo v souladu s nádechem 

a výdechem…

(Můžete sledovat detaily — kterou nosní 

dírkou se nadechujete, kterou vydechuje-

te, jak je teplý vzduch při nádechu, jak při 

výdechu, do které části těla se nadechujete…)

Otázky a zamyšlení po aktivitě:

Všimli jste si něčeho, co by vám za vašeho 

běžného provozu zůstalo utajeno? Hejna 

ptáků, hluku dopravy, vůně lesa, ptačího 

zpěvu, barevnosti listů, jak je načůráno ve 

sněhu, barvy západu slunce, spěchu lidí, 

suchého stromu, … Zapojte smysly.

S čím odcházíte? 

Jak vám je na těle i na duši? 

Co upoutalo vaši pozornost?

Myšlenky, které se vám pak začínají navracet, 

často přináší nápady na tvoření s dětmi. 
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Představení metodiky  

Radka Šichová

Tato metodika je zaměřena na venkovní výuku dětí v 1.—3. třídě základních škol. Je určena 

pro všechny, kteří by rádi více pronikli do tajů výuky venku. Může být přínosná jak pro ty, 

co se s výukou venku setkali, tak pro ty, kteří ji ve větší či menší míře s dětmi zařazují do 

programu. Zároveň je postavená tak, aby i těm, co zatím o venkovní výuce uvažují, ale žádné 

vlastní zkušenosti nemají, se dostal do rukou materiál, který krůček po krůčku nabídne různé 

způsoby, jak zařadit aktivity venku do výuky postupně tak, aby to bylo komfortní jak pro 

skupinu dětí, tak pro pedagoga, průvodce.

odkud čerpáme inspiraci?

Vycházíme z vlastních zkušeností, které někdo načerpal při vedení skautského oddílu 

a skautských akcí, jiný na školách s venkovní výukou, v lesní školce či v dalších organizacích 

se sportovním, přírodovědným, badatelským, turistickým či podobným zaměřením. Mnoho 

z nás tedy dlouhodobě vnímá prostředí mimo třídu jako prioritu ve vzdělávání a s dětmi ji 

realizuje. Využíváme pedagogické zkušeností jiných organizací a vítáme materiály týkající se 

výuky venku a bádání, které můžete najít na www.ucimesevenku.cz, nebo také na stránkách 

www.terezanet.cz, (programy Les ve škole, Globe, Jděte ven). Velice úzce spolupracujeme 

a také se dále vzděláváme na programech, které nabízí Lipka, p. o. — školské zařízení pro 

environmentální vzdělávání v Brně. A to zejména na jejich vzdělávacím programu Venkovní 

učitel či v metodikách venkovní výuky. Používáme metodu kritického myšlení RWCT, někteří 

z nás takové aktivity z artefiletiky a muzikofiletiky, které kladou důraz na proces tvorby ve 

venkovním prostředí. Sdílíme své postřehy s pedagogy z jiných škol podobného zaměření. 

A v neposlední řadě jsme si velkou inspirací mezi sebou v týmu.
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Co v metodice najdete  
a jak s ní pracovat  

Radka Šichová

metodika se skládá ze dvou hlavních částí:

v první části…
…najdete informace o tom, proč je vlastně 

dobré vyrazit s dětmi ven, jaké přínosy má 

pobyt venku pro děti a pedagogy. Dále se 

zde zamýšlíme nad tím, na co všechno je 

dobré myslet, než se ven vypravíte. Na jaké 

otázky si zodpovědět, co si před výukou 

a během ní uvědomit a na co myslet.

ve druhé části…
… najdete příklady jednotlivých aktivit. 

Aktivity jsou rozděleny dle časové náročnosti 

od 10 minutové aktivity po 1,5 hodinový 

výukový blok. Je zde tedy aktivita na 10 min, 

20 min, 30 min, výukový blok na 45 min 

a 90 min (dvě vyučovací hodiny). Jako bonus 

jsme pak zařadili příklad celodenního pobytu 

venku. Je třeba říci, že všechny námi popsané 

aktivity a bloky jsou odzkoušené a máme 

s nimi i opakovanou praktickou zkušenost. 

Každá z těchto aktivit je dále rozvedena 

a jsou zde další možné příklady jejího využití 

s drobnými obměnami v různých výukových 

oblastech. 
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jednotlivé aktivity…
… jsou vždy sestaveny tak, že na jejich 

začátku je vždy myšlenková mapa, ve které 

najdete základní informace o aktivitě/bloku 

– o její obtížnosti, o náročnosti přípravy, 

o pomůckách, počtu dětí, vhodném terénu, 

tématech, kterým se věnuje, co u dětí rozvíjí, 

případně jaké cíle jsme sledovali nebo 

upřednostnili, když jsme s aktivitou pracovali 

my.

cíle aktivity…
… jsou velmi flexibilní a lze si je obměnit 

dle toho, co zrovna v danou chvíli chcete 

sledovat nebo na co se zaměřit. Cíle napsané 

námi tedy nejsou fixní a lze si je upravovat 

podle svých potřeb.

aktivity…
… jsou rozepsány podrobně. Dozvíte se, 

jak aktivitu realizovat, jaké má fáze/kroky. 

Jak se na ně připravit. Také jsme zařadili 

naše osobní tipy, triky a doporučení, které 

k dané aktivitě máme. Zmiňujeme se také 

o některých rizicích, které vás mohou při 

jejich realizaci potkat.

Každou aktivitu (blok) doplňují další nápady 

k tomu, jak s ní můžete pracovat a obměnit ji.

Určitě jsme nezapsali a nevymysleli všechny 

možnosti. Věříme, že vy sami také na 

něco přijdete. Něco, co bude šité přímo 

na míru vašim potřebám, potřebám dětí 

a možnostem školy. :) 

Rádi bychom vás přizvali nejen k prověření 

aktivit, ale i k jejich obohacení a kreativnímu 

rozvinutí. 
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Organizace venkovní  
výuky u nás  

Helena Naňáková

Kdesi na začátku našeho pojetí výuky stála touha trávit s dětmi čas co nejvíce venku — učit 

se přímo v terénu. A k tomu nás posilovala důvěra, že tímto způsobem mohou děti přiroze-

něji porozumět světu kolem sebe i v sobě. Les, pole, louka, jeskyně, řeka, hrad, strom, sad, 

zahrada, galerie, muzeum, lesní cesta, pěší zóna, volné parkoviště, park, to vše se může 

proměnit v inspirující prostředí, s nímž vstupujeme do vzájemné interakce nebo nám 

poskytne neocenitelné autentické zázemí pro další aktivity. 

A tak jsme vždy hledaly školní prostory, u nichž můžeme počítat s nějakým venkovním 

prostorem, a mohli tak snadno vyběhnout ze třídy ven, protáhnout se, prodýchat a zase 

se zpět vrátit do učebny. Venku trávíme svačinové přestávky, čas družiny či realizujeme 

konkrétní výukové aktivity (např. prostředí krokování). 

Touha navštívit autentická místa, vydat se na průzkumné výpravy a pobýt zde více času nás 

jednoznačně nasměrovala k jednomu dni pracovního týdne, který trávíme v terénu. Realizu-

jeme výstupy z různých vzdělávacích oblastí, nejčastěji z tělesné výchovy a člověka a světa 

kolem nás. V projektové výuce zapojíme také matematiku nebo český jazyk.

Obvykle třikrát do roka vyjíždíme na několikadenní pobytové kurzy v přírodě, které jsou 

často propojené i se sportovními aktivitami. 

Při plánování aktivit i času stráveného společně s dětmi vycházíme z konceptu konstruktivi-

smu. Na začátku si mapujeme, kde děti právě jsou, jak se cítí, co potřebují. Klademe důraz na 

prozkoumávání, bádání, experiment, učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti. Na konci 

každého takového procesu má své nezastupitelné místo reflexe, uvědomění si toho, co se 

stalo, co jsme zažili, případně cílená zpětná vazba.

A tak si všímáme, objevujeme, zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, poznáváme, 

experimentujeme, bádáme, prodýcháváme, nalézáme, obdivujeme, žasneme, hrajeme 

si — a všemi smysly se učíme.
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Proč vyrazit ven aneb stojíme 
na zemi a jsme tam, kde to žije  

Helena Naňáková

Doba posledních dvou let stále více a více nabízí větší uvědomění, jak může být pro nás 

venkovní prostor osvobozující. Příroda se proměňuje v útočiště – prostor, na který se ne-

vztahují zvláštní hygienická opatření, kde je možné se zhluboka nadechnout, rozpažit ruce, 

zaběhat si, jen tak pozorovat přirozený běh života jiných organismů nebo dělat tisíce jiných věcí. 

“Trávit čas venku je pro děti přirozené, tělo je vymyšleno 

tak, aby se hýbalo, bylo v pohybu a pokud to tak je, pak 

(děti) mohou být srdcem otevřené k tomu, co je kolem 

nich, mohou lépe vnímat impulzy zvenku.” (Martina S.)

“Samotný venkovní prostor je pro 

děti výzvou, ani není potřeba spe-

ciálních pomůcek.” (Barbara S.)

“Venkovní prostor nemá hranice 

– všechno můžeme dělat ve 

velkém, zkoumat všemi smysly.” 

(Lenka M.)

“Ve venkovním prostoru jinak pracuje energie skupiny, 

děti se mohou přirozeně vybít, odpočinout si.”  

(Lenka M., Radka Š.)
“Pokud se děti cítí dobře, snadněji vnímají potřeby 

ostatních a mohou na ně reagovat.”  

(Martina S.)“My, dospěláci, jsme venku 

s dětmi na jedné lodi, můžeme 

opět přirozeně rozhýbat své 

tělo, improvizovat a naladit se 

na venkovní prostor, důvěřovat 

dětem i procesu učení.”  

(Helena N.)

“Samotný venkovní prostor je výzvou, žije 

svým vlastním životem, všechno zde tepe, 

málokdy lze najít zcela tiché místo, bez hnutí 

a tím si přitahuje pozornost dětí.”  

(Barbara S.)
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a tak si můžeme shrnout alespoň některé důvody, 
proč využívat venkovní prostor:

• Vynahradí nám v lecčems tělocvičnu, podporuje a rozvíjí 

fyzickou zdatnost dětí a stává se tak snadno dostupným 

místem pro cvičení a pohyb

• Zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost, posiluje imunitu dětí

• Poskytuje dostatek podnětů pro výuku všech předmětů, pouze 

nácvik vázaného písma vyžaduje zajištění určitých podmínek

• Nabízí prostor k objevování a přetváření

• Rozvíjí kognitivní schopnosti dětí 

• Podporuje samostatnost dětí, poskytuje k tomu dostatek 

situací

• Přirozeně vybízí zapojit všechny smysly dětí a zkoumat

• Energie dětí se snadněji rozptýlí, mohou ji vybít

• Děti mají tendenci zcela přirozeně jít do vzájemného kontaktu 

i mezi sebou.

• Vstupujeme do společenství s jinými organismy

• Děti mohou snáze porozumět cyklu ročních období,  

proměnám přírody

• V přírodě se otevírá prostor, v kterém je vždy něco, co člověk 

přímo nevytvořil

• V městském prostředí vybízí k návštěvám a zkoumání památek 

a kulturního dědictví.

• Prostřednictvím živého kontaktu s přírodou  si děti vytváří 

vztah k ochraně přírody jako životní hodnoty.

• Vyzývá pedagogy k zapojení fantazie a tvořivosti, i oni se 

mohou nadále rozvíjet 
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Nad čím je dobré přemýšlet 
než vyrazíme ven?  

Radka Šichová 

co potřebuji já, jaké mám zkušenosti?
Je dobré se zamýšlet nad sebou samým a svým vztahem k pobytu venku. Mám z něj obavy? 

Mohlo by mi něco pomoci? Chodím ven rád/a? Potřebuju něco k tomu, abych se mohl/a cítit 

venku komfortně?

Co například potřebujeme my:

Dobré vybavení (pohodlné, zároveň dostatečně teplé), obuv — kvalitní pohodlnou, ale v létě 

chodíme i bosky :), batoh na pomůcky, teplý čaj, kávu, pomůcky, které bereme pravidelně 

(klíče k určování, něco na psaní, podložku, papíry, nůž, nůžky, šátek, lékárničku).

jaký je můj záměr, co chceme venku zažít, naučit se?
Někdy může být záměr zcela jasně vymezen. Jdeme ven za určitým cílem (čtenářská dílna, 

výtvarná aktivita, matematické nebo češtinářské téma, bádání, pokusy, …).

Někdy je  možné náš cíl venku pozměnit vzhledem k okolnostem, které přijdou z prostředí 

nebo přímo od dětí.

Ven je ale také možné jít a nemít dopředu jasně stanoveno, co se stane. Mít všechny smysly 

otevřené a čekat, co nám prostředí samo přinese – k tomuto účelu je dobré, aby měly děti 

i průvodce nějaké zkušenosti s pobytem venku. Lze pak lépe vnímat a dokázat rozpoznat 

možnosti prostředí, do kterého se dostaneme. 

jak náročná bude příprava?
Pokud nějakou aktivitu připravuji, je dobré vědět, kolik času mi zabere příprava. Často je 

to tak i v běžné výuce, že první přípravy zaberou více času. Jakmile už jsme více zběhlí, pak 

podobná příprava, zabere času mnohem méně. Toto je na každém z nás, kolik času chce 

přípravě věnovat. My do příprav zapojujeme i samotné děti – ať už je to plánování, nebo 

příprava pomůcek nebo čehokoliv, co bude venku třeba. Když jsou aktivními tvůrci, jejich 

motivace se výrazně zvyšuje.
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jaké jsou děti a co potřebují?
Potřeby dětí a kolektivu jsou něco, co promýšlíme při všech aktivitách. Nejinak je tomu i při 

pobytu venku a venkovním učení. Je pro nás důležité si individuální potřeby dětí zmapovat.

Jelikož se bavíme o dětech v 1.—3. roč., můžeme u nich mimo jiné narážet na schopnost sebe-

obsluhy, vnímání těla z pohledu dostatečného oblékání, schopnosti se soustředit, reakce na 

nové prostředí. Řešíme i to, že při delším pobytu venku mají některé děti problém s vykonáním 

potřeby, nebo problém se venku najíst (především, pokud nemají s pobytem venku zkušenost). 

Zpočátku lze potřeby mapovat například o přestávkách, při kterých jsou děti venku. Všímat si, 

jak se kdo venku chová, co je třeba obtížné, nebo naopak pro děti přínosné.

jak jsou staré děti se kterými jdeme ven?
Věk dětí je velmi důležitý i z důvodu volby aktivit. Menší děti, na které je cílena tato metodika, 

objevují svět kolem sebe, a pokud mají možnost zapojit do objevování všechny smysly, proces 

učení se tím podpoří. Spontaneita je v tomto věku také velmi výrazná. 

mají děti nějakou zkušenost s pobytem venku?
Zkušenost s pobytem venku, je pro volbu aktivit a terénu, do kterého se pouštím velmi zásadní.

Pokud děti mají děti zkušenost malou, či žádnou, pak je dobré volit jen krátké jednoduché 

výukové aktivity a nabídnout dětem neřízený pobyt venku, při němž budou mít možnost 

uplatnit prvky svobodné hry. Je také možné nabídnout jim venku jen nějaké aktivity (pohybové, 

tvořivé), které jim pomohou prostředí více prozkoumat.

jak dlouho budu venku?
V tomto kontextu je důležité přemýšlet zejména kvůli množství pomůcek, a věcí, které budu po-

třebovat. I pro děti je to důležitá informace. Je také dobré, když jsou děti seznámeny s časovým 

plánem. Pokud vyrážím ven na delší dobu, potřebuji mít vše s sebou. Pokud jdu ven na krátkou 

aktivitu, např. na školní zahradu, pak si můžu pro cokoliv zaběhnout. Délka pobytu samozřejmě 

také souvisí s délkou připravované aktivity.
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kam jdu?
Volba prostředí souvisí s mnoha faktory. V krátkosti lze říci, že je určitě rozdíl, pokud prostředí, 

do kterého se s dětmi vypravíte znáte, nebo ne. Prostředí je dobré řešit i z důvodu bezpečnosti. 

Prostředí mohou být různá, my do nich zařazujeme nejen přírodu, park, školní zahradu, ale 

také město, výstavy a expozice. Jeho volba opět úzce souvisí s náplní a cíli. Nám funguje, když 

se na nějaké místo vracíme častěji. Získáme si tak k němu vztah, dobře ho poznáme a my i děti 

se v něm pak cítíme mnohem bezpečněji.

jaké je počasí?
Počasí je faktor, který do venkovní výuky velmi vstupuje. Někdy nám může být dobrým sluhou. 

Můžeme ho využít k tomu, abychom ho lépe prozkoumali (třeba v  zimě badatelské pokusy, 

sledování srážek, větru, …). Někdy mohou naopak různé nečekané rozmary počasí aktivitu 

nebo venkovní program narušit, ale z toho není třeba si nic dělat, i to je součástí pobytu venku. 

Koneckonců i ve třídě se může stát něco, co námi připravený program nabourá.

jak se obléct?
Toto je velké téma při zavádění pobytů venku a venkovní výuky. Vybavení dětí na ven musí být 

tomu přizpůsobené a je třeba počítat s tím, že se děti ušpiní. Víme, že toto je častým tématem 

na školách, kdy jsou rodiče velmi rozčarování z toho, že jejich děti chodí domů špinavé – pak 

bývá velmi přínosná komunikace s rodiči se zaměřením na zvýraznění přínosů, které pobyt 

venku má.

Pří oblékání je třeba zohlednit počasí a teploty. Nicméně komfortní zóna každého pedagoga, 

průvodce, nebo dítěte, může být úplně jinde.

co všechno si mám vzít s sebou?
Množství věcí a pomůcek je velmi individuální. Je vhodné ho promyslet a být připraven. :) 

Vybavení a pomůcky jsou rozděleny na ty, které potřebujeme na konkrétní aktivitu/ program 

a ty, které máme při sobě pořád, protože se zkrátka často hodí.

To co se hodí na konkrétní program, je dobré si připravit dopředu a nehledat na poslední chvíli, 

ale i když něco zapomenete, nebojte se, určitě to zvládnete i jinak. 

Pomůcky a to, co si brát s sebou vždy, se také může mezi jednotlivými pedagogy lišit a je na 

každém z nás vytvořit si takový balíček/pytlíček/krabičku, kde je vše co potřebuji. Co se nám 

osvědčilo je: něco na psaní, klíče k určování, tvrdé desky, křídy, nůž nebo nůžky, sirky, kapes-

níčky, voda, lékárnička se základním vybavením – pokud jdu mimo areál školy, na delší pobyt 

venku. Ostatní je už hodně individuální. Děti by samozřejmě také měly být náležitě vybaveny. 

Často stačí něco na psaní a papír, někdy jsou potřeba pastelky, nám se ještě osvědčily tvrdé 

desky. Pokud vyrážíme na delší dobu, je dobré nezapomenout na svačinku a pití.
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jak mám velkou skupinu dětí?
Počet dětí ve skupině může ovlivnit přípravu programu a jeho provedení. Dále to ovlivňuje 

i potřebu většího počtu pedagogů/průvodců. Na připravené aktivity v okolí školy či školní 

zahrady postačí většinou jeden pedagog. Pokud ovšem nemáte ve třídě děti s podpůrnými 

opatřeními, to pak bývá přítomen ještě asistent. Na delší pobyty venku mimo areál školy už je 

třeba dvou pedagogů. Toto pravidlo máme zavedeno u nás ve škole zejména kvůli bezpečnosti. 

Kdyby bylo potřeba cokoliv řešit, jeden zůstává se skupinou a druhý se věnuje individuálně 

dítěti, nebo skupince a řeší situaci.

kdo z kolegů se mnou vyrazí? 
Toto bylo zmíněno už v předchozím odstavci. Tandemové učení, při kterém je ve třídě ještě 

jeden pedagog, a je tak větší možnost s dětmi pracovat individuálně, je velkou výhodou. 

Zároveň bývá ve třídách k pedagogovi přiřazen asistent, nebo párový pedagog. Pokud se 

podaří dobře nastavit spolupráce, pak to může výuce velmi pomoci. Pomůže nastavení rolí, 

rozdělení kompetencí a pravidelná společná setkání a sdílení. Nicméně mnoho aktivit v rámci 

školního areálu, zahrady, lze bez problémů zvládnout i v jednom. 

jak řešit bezpečnost a rizika?
Bezpečnost je něco, co je třeba mít na zřeteli během celé aktivity. Asi nemá smysl dlouze roze-

pisovat, na co všechno si dávat pozor, protože to by byl určitě velmi dlouhý odstavec. 

Co ale může podpořit bezpečnost při práci s dětmi a eliminovat tak rizika? Určitě dobře vykomu-

nikovaná pravidla spolu s dětmi, a to se týká jak pobytu ve třídě tak pobytu venku. Také znalost 

prostředí, včasné informování dětí o tom, kde a jak se pohybovat. Dobře nastavená spolupráce 

pedagoga s dalšími dospělými ve třídě (asistenti, pároví pedagogové, …). Znalost skupiny dětí 

se kterou pracuji, dobrá znalost sebe sama a toho, kam jsem ochoten/ochotna se pustit. 
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Pane kmotře Kučero
aktivita na 10 min a její variace   

Tereza Vlachová

charakteristika

obtížnost: snadná

časové rozpětí: 

10 min

věk: 6–9 let

počet dětí ve skupině: 3–30

prostředí: kdekoliv, 

kde je možné utvořit 

kruh (nejlépe rovina)

pane kmotře

kučero

příprava

časová náročnost:

0–5 min
pomůcky: 

slova říkanky

vybavení dětí:  

oblečení přizpůsobené 

počasí

téma
hlavní téma: 

hra s rytmem

podtéma: 

výslovnost, dynamika

vzdělávací oblasti: 

Jazyk a jazyková 

komunikace, 

Umění a kultura

cíle: 

aktivizace

rozvíjí

hlava–myšlení: 

krátkodobá paměť, 

lateralita, koncentrace

srdce–emoce: 

práce s chybou, 

posílení volních 

dovedností

tělo–fyziologické: artikulace, 

koordinace rukou a nohou

vztahy–sociální: 

prožitek sounáležitosti, 

podpora skupiny
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úvodní slovo k aktivitě

Chcete rychlou aktivitu, která se hodí jak na začít, tak na závěr programu? Nemáte moc času 

na přípravu? Nechce se ohlížet na počasí? Rádi byste něco komplexního, co si můžete při-

způsobit svým cílům a zařadit to do programu více než jednou? Pak se neváhejte zvolit tuto 

rytmizační aktivitu zalouženou na hře na tělo, určitě vás i děti pobaví!

popis aktivity

1   Děti se svolají do kruhu.

2   Promasírujeme si ústa, propleskáme si tělo.

3   Průvodce začne tleskat rytmus (pomalé tempo, rytmus na 4 doby). Děti se 

přidávají a můžou ho dělat jakýmkoliv způsobem chtějí – dupat, tleskat do 

nohou, ramen, dlaní, … (Je dobré dětem ukázat všechny možné způsoby 

a nechat je, ať si vyzkouší cokoliv, co chtějí). Pak se zpomalí a zastaví.

4   Dětem se předvede říkanka, kterou děti několikrát zopakují a libovolným 

způsobem tleskají do rytmu říkanky, průvodce drží konstantní pomalý 

rytmus. Při zaměření na artikulaci lze zvolit přehnané vyslovování.

 „Pane kmotře Kučero, cosi u vás bučelo, něco to muselo bejt, buďto kráva nebo bejk.”

          (horácká lidová)

5   Tleskání se synchronizuje do rytmu říkanky — 2 tlesknutí do nohou a 2 do rukou.  

(1 tlesknutí na 1 slabiku říkanky.) Pokud se dětem daří, může se zrychlit.

6   Těžší varianta — dupnutí levou nohou, pravou nohou, 2 tlesknutí do stehen.

7   Způsob tleskání se opět ztíží — přidají se nové prvky. 2 tlesknutí do stehen, 2 do rukou 

2 tlesknutí do ramene, 2 poklepání na hlavu.

8   Zpětná vazba 

Kdo si aktivitu užil, ať zvedne ruku. 

Udělej dopředu krok tak dlouhý, jak tě to bavilo. 

Nakolik jsem se zapojil/a? Kdo zažil jenom radost? Kdo se zlobil? Kdo to překonal? 

Lze využít například metodu teploměru (vzdálenost od země – nejnižší u nohou, 

nejvyšší nad hlavou), či prstová stupnice (dle počtu prstů – nula nejméně, 10 nejvíce).
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tleskání s dynamikou

Do aktivity se dá velmi jednoduše zahrnout 

prvek dynamiky. Já jsem ho realizovala po 

6. kroku (a po 7. kroku), ale dá se zpočátku 

i zcela vynechat. Když se dupe/ tleská do 

stehen je nejhlasitější. Při každém dalším 

prvku je tišší.

tipy a triky

 — Jedno přeříkání říkanky trvá cca 

10 vteřin.

 — Rychlou reflexi je dobré realizo-

vat i v průběhu. Lze tím vysledo-

vat sebereflexi dětí i chuť aktivitu 

ztížit — zvolit rychlejší temto, 

přidat další typ tleskání aj.

 — Tleskání a dupání děti zahřeje — 

obzvláště ve zrychleném tempu.

 — Pokud se zrychluje, nebojte 

se s dětmi na závěr zrychlit na 

maximální tempo. U dětí to 

často způsobí nadšení.

rizika aktivity

Je jedno, pokud některé děti rytmus ještě 

nezvládají, důležité je se zapojit (a těžší části 

zařazovat postupně, nejprve v krátkých sek-

vencích na konci). Jakmile bude aktivita pro 

děti známá, bude zařazení složitějších prvků 

jednodušší.
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další využití

Tato aktivita má téměř nekonečné množství obměn.

Jazyk a jazyková komunikace

V rámci češtiny mohou děti například vytleskávat 

abecedu nebo měkké či tvrdé slabiky.

Jednoduše se dá také procvičovat lateralita — například 

střídáním či křížením rukou.

Matematika a její aplikace

V matematice mohou děti takto hromadně řešit mate-

matické úlohy, které jim vyskládáte na zem. Do stehen 

zatleskám dvakrát první číslo, do rukou vytleskám druhé, 

do ramen výsledek.

Lze vytleskávat například násobky.

Svět kolem nás

Před děti průvodce položí několik druhů listů. Děti pak 

vytleskávají jména stromů, ze kterých listy jsou.

má osobní zkušenost:
Má nejoblíbenější aktivita, kterou lze vytáhnout téměř kdekoliv a nekonečně ji rozvíjet. Učím 

v 1. a 2. třídě a nikdy se nám neomrzela. Vždy jdou přidat složitější prvky, či se zaměřit na 

něco nového — aktivita tím získá nový rozměr. Pokaždé si užívám nadšení, které způsobuje 

rychlé tempo, které pak nemohu zvládnout ani já. Mám třídu, která překypuje energií, se 

spoustou kluků a několika dětmi se specifickými potřebami. Ale ať už je to dítě s ADHD nebo 

Dawnovým syndromem, zapojují se rády všechny. To první si užívá rychlost a náročnější prvky, 

to druhé radostnou atmosféru aktivity. Já si užívám nadšení a živou aktivitu všech okolo.
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Labyrint 
aktivita na 20 min a její variace   

Lenka Michlovská

charakteristika

labyrint

příprava

téma

rozvíjí

obtížnost: 

středně 

těžká

časové rozpětí: 20 min + přípravná 

fáze, do které lze děti zapojit

věk: 

6—9 let

počet dětí ve skupině: 

3—30 (týmy trojic)

prostředí: 

betonový plac

časová náročnost: 

20 min

pomůcky: 

velký křídový 

labyrint, lístečky 

s barevným 

kódem, zvoneček
vybavení dětí: 

tužka, papír

hlavní téma: čtení kódu 

a orientace v labyrintu

podtéma: šifrování, 

posloupnost 

písmen v abecedě

vzdělávací oblasti: 

Jazyk a jazyková 

komunikace, 

Matematika a její 

aplikace

cíle: zorientování se 

v labyrintu, složení slova 

z jednotlivých hlásek, 

určení pořadí písmen 

v abecedě, efektivní 

spolupráce v týmu

hlava—myšlení: orientace 

v prostoru, koncentrace, 

syntéza hlásek

srdce—emoce: 

práce s chybou, 

zpracování 

„problému“ — 

neznámého úkolu

tělo—fyziologické: 

krokování v abecedě, 

pohyb po labyrintu

vztahy—sociální: hledání 

efektivních cest spolupráce, 

zapojení každého dle jeho 

schopností a dovedností, prožitek 

úspěšného vyřešení problému, 

uvědomění si vlastních pocitů 

a úspěchů (reflexe)
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úvodní slovo k aktivitě

Tato aktivita pracuje s šifrou a šifrovacími dovednostmi jak dětí, tak pedagoga/průvodce 

a propojuje v době jak dovednosti v oblasti českého jazyka tak dovednosti matematické. 

Určitě se toho nemusíte bát, protože mnohé širy jsou velmi jednoduché a dají se zařadit 

v podstatě kamkoliv. Kromě toho rozvíjí i mnohé dovednosti ale o tom více až na závěr této 

aktivity. 

 

popis aktivity

 1.          příprava

S dětmi si před aktivitou společně sepíšeme 

kompletní abecedu, uvědomíme si, že písmena 

mají své pořadí. Protože půjde o aktivitu 

zaměřenou na spolupráci, zopakujeme si, 

co může spolupráci podpořit a jaké signály 

nebo pravidla využít, když nebude  

spolupráce fungovat. Rozdělíme děti  

na týmy po 3—4.

 2.     labyrint

Týmy dostanou před sebe položenou výzvu — musí projít křídovým labyrin-

tem a vyřešit heslo. K tomu poslouží tyto informace. Pravidla hry, jsou záměrně 

stručná, aby ponechala prostor týmům na vlastní nápady a logické úvahy.

•     Úkolem je projít labyrint a s pomocí pěti barevných kódů získat 5 čísel  

(lístečky s kódy dětem na dálku ukážeme), číslo je dobré si zaznamenat

•     Cílem je dobrá spolupráce v týmu — každý by měl být zapojený  

a na konci byste měli mít ze spolupráce dobrý pocit

•     Pomocí těchto čísel a abecedy vyluštíte tajné heslo

•     Heslo = něco, na co sáhnete a vykřiknutím nahlas byste ochudili  

ostatní týmy o luštění



22

Po přečtení pravidel následuje krátký čas na otázky (nechceme dětem aktivitu více vysvět-

lovat, ale vyhnout se nepochopení) + 3 minuty na domluvu v týmu. Zazvoněním zvonečku 

a rozdáním barevných kódů aktivita začíná. 

Děti mají na lístečcích s barevnými kódy znázorněno vždy výchozí stanoviště a sekvenci 

barevných puntíků, které představují barevné cesty v labyrintu. Některé kódy jsou jedno-

značné, u některých je na křižovatce možnost volby (např. z ní vede více cest jedné barvy) 

a je potřeba zkoušet. Jeden kód je zadán slovně („nejkratší trojbarevná cesta“). Podle domluvy 

v týmu si děti mezi sebe lístečky s kódy rozdělí a prochází cesty samostatně, nebo postupně 

prochází jednu cestu po druhé společně. Každý kód vede k nějakému číslu, to si děti zapíší.

 3.            šifrování v abecedě

Po sesbírání všech 5 čísel se týmy přesunou k abecedě a zamyslí se, jak mohou 

díky číslům získat 5 písmen (A = 1, B = 2, …). Z písmen složí slovo — v našem případě 

„Terka“ ( jedna z průvodkyň), které se musí tým dotknout. Pokud má tým splněno, 

může pozorovat a podporovat ostatní. Hra končí po uplynutí časového limitu 

nebo po doluštění posledního týmu.

 4.     reflexe

Zajímá nás zejména spolupráce skupiny

— Teploměr spokojenosti:  

Jak se Ti dařilo splnit úkol?  

Jak moc jsi byl/a v týmu zapojený/á?

— Dále otázky na týmy: Co se vám podařilo? Byl nějaký 

moment, kdy vám spolupráce nefungovala? Co byste 

udělali jinak, kdyby se hrálo znova?

cíle, kompetence, výstupy z pohledu kooperace skupiny

— tým dokáže zapojit podle možností všechny své členy

— každý v týmu dokáže popsat své prožitky, zda se cítil být zapojen

— tým dokáže vyhodnotit, co se v jejich spolupráci dařilo a na čem by se dalo 

zapracovat
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další využití

S labyrintem jako nástrojem se dá pracovat dlouhodobě a využívat pro různá témata.

Jazyk a jazyková komunikace:

Děti mohou např. na křižovatkách labyrintu sbírat 

písmenka a skládat slova, sestavovat věty.

Matematika a její aplikace: 

Samotný pohyb po labyrintu pomáhá nacvičovat orientaci 

v plánu a prostoru.  S dětmi můžeme různě gradovat 

náročnost cest a pohybu v labyrintu podle kódů. Děti 

se také mohou stát tvůrci kódů a připravovat kódované 

pokyny pro další spolužáky. Při procházení cest mohou 

se děti setkávat s různými početními úkony (+4, –8x2, …) 

a vypočítat výsledek úlohy.

Kromě práce s již hotovým labyrintem mohou děti:

— tvořit vlastní labyrint a vymýšlet jeho pravidla 

(např. z jednoho stanoviště mohou vést max. 4 cesty, …)

má osobní zkušenost:
Při výuce často a ráda používám šifry a šifrování. Šifry jakéhokoliv typu — pohybové, 

vizuální, zvukové, matematické, písmenkové, obrázkové, paměťové, skládací, stříhací, ... 

Šifra je prostředek, který naprosto přirozeně vtáhne jakékoliv dítě do víru nadšení, napětí, 

dychtivé touhy po objevu! Když dítě vyřeší šifru, má zčervenalé tváře a rozzářené oči, radost 

ze sebe sama a zážitek intelektuálního uspokojení. A pokud se podaří vyřešit šifrovací 

problém celému týmu a každý nějak přispěje, navíc přibude ještě důležitý zážitek spolu-

práce, pocit sounáležitosti, kamarádství a také vlastní hodnoty v týmu. Kdo někdy absol-

voval nějakou šifrovací hru v terénu, ten onen pocit zná. A pokud pedagog své děti zná, 

dá se připravit kombinace takových šifrovacích problémů, při kterých má šanci vyniknout 

opravdu každé dítě ze skupiny (můžeme například použít zájmy dětí, jejich talenty nebo 

i třeba data narození). A to, že se někdo naučí během šifrování třeba několik nových písmen 

nebo informací, je vlastně bonus navíc. :) I mnohé stresové situace v procesu šifrování jsou 

skvělým zdrojem pro seberozvoj. Prošly mi pod rukama děti, které se právě při šifrovacích 

hrách učily pracovat s „chybou”, hledat více než jednu cestu k řešení, učily se nehroutit se 

před problémem, když hned v první chvíli nevidí řešení…



24

  
Dávný příběh, 
aneb jak se to stalo
aktivita na 30 min a její variace   

Radka Šichová

charakteristika

dávný příběh

příprava

téma

rozvíjí

Obtížnost: 

střední

časové rozpětí: 30—40 min

Věk: 7—9 let 

(bez problémů 

i starší)

Počet dětí ve 

skupině: 4—30

Prostředí: kdekoliv venku, kde 

je možné rozmístit rozstříhaný 

příběh a kde je prostor pro to, 

aby děti mohly pracovat a lepit 

(rovná plocha, deka, lavičky, 

venkovní učebna)

Časová náročnost: cca 30—60 min 

na rozstříhání a rozmístění příběhu 

(dle terénu)

Pomůcky: rozstříhaný příběh, 

obrázky, krabičky, skleničky, do 

kterých se kousky příběhu umístí 

(nejsou nutností), buzoly, papír 

(nebo šňůrka s kolíčky), kam budou 

děti příběh s obrázky umísťovat, 

připevňovat, lepit

Vybavení dětí: něco 

na psaní, lepidlo, 

tvrdé desky na psaní

Hlavní téma: po-

rozumění příběhu, 

dějová posloup-

nost, vyprávění

Podtéma: spolupráce, 

orientace v prostoru, 

historie, pojmenování, 

pozorování

Vzdělávací oblasti: 

Jazyk a jazyková 

komunikace, Svět 

kolem nás

Cíle: Porozumění čtenému 

textu a návaznosti děje, 

schopnost převyprávět 

příběh dle obrázků, získání 

znalostí o svátku sv. Martina

Hlava–myšlení: paměť, 

orientace v prostoru, 

práce s textem  

a návazností děje

Srdce–emoce: radost 

z objevení skrytého příběhu, 

radost z pohybu

Tělo–fyziologické: 

jemná motorika, 

pohyb 

(chůze, běh, …)

Vztahy, sociální: 

kooperace, spolupráce, 

společná prezentace
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úvodní slovo k aktivitě

Tato aktivita je vhodná pro práci s příběhem, třídění věcí a pojmů, posílení orientace 

v prostoru. Hledání a pátrání po čemkoliv, s čím se pak dál pracuje, vzbuzuje v dětech 

mnohem větší zájem. K prožitku, který z aktivity mají, se dá snadno vracet při opakování 

tématu.

podrobný popis aktivity

 1. 

připomenutí svátku sv. martina (evokace)
Pomůcky: žádné

Požadavky na prostor: místo, kde je možné se potkat v kruhu

Čas: 5 min

Průběh: Přivítání v kruhu. Společné vyprávění o tom, co si pamatují 

o Sv. Martinovi. Návrat k tématu, se kterým se potkali již v minulém roce. Zatím 

bez dalších navazujících a prohlubujících informací. Rozdělení do skupin, dle 

počtu připravených rozstříhaných příběhů na 5–6 skupin.

 2. 

hledání střípků z martinova života (badatelé)
Pomůcky: rozstříhané texty a obrázky, které vyjadřují důležité milníky v životě 

sv. Martina, sklenice (nebo cokoliv do čeho se mohou obrázky a texty schovat), 

buzoly, papír na kterém bude zapsáno, kterým směrem se děti mají vydat a kolik 

kroků mají ujít.  

Požadavky na prostor: kdekoliv venku, kde je možné sklenice s rozstříhaným 

příběhem schovat, označené místo odkud budou děti vycházet

Příprava: Je třeba předem rozstříhat příběh a obrázky a schovat je po okolí cca 

na 5 stanovišť (dle počtu nastříhaných obrázků a příběhu) a z jednoho místa určit 

a zapsat jejich polohu zda jsou na západ, východ, jihozápad, severovýchod, …

Čas: 10–15 min 
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Průběh: Děti jako badatelé hledají části příběhu sv. Martina na různých stanoviš-

tích, jejichž určení je napsáno na místě odkud vychází. Např.: „Vydejte se 15 kroku 

směr severovýchod.”

Různé obtížnosti a varianty: Příběh mohou být jen obrázky s jednou větou, 

nebo jen obrázky. Místo určování světových stran může jeden navigovat (slovně 

nebo i beze slov) druhého, co má zavázané oči směrem k předem označeným 

stanovištím (je potřeba šátku a místa předem označit) a pak si role vymění.

 3. 

skládání a volné vyprávění příběhu sv. martina

Pomůcky: tvrdý papír A3 nebo provázek s kolíčky, lepidlo, papír s kontrolou 

(rozstříhaný příběh a obrázky)  

Požadavky na prostor: místo, kde si děti mohou odložit papír a lepidlo, např. 

lavičky, deka, podložka, …

Čas: 15 min 

Průběh: Děti si společně ve skupině čtou jednotlivé části příběhu a skládají je 

dohromady. Přiřazují k nim obrázky a pak vše lepí na papír A3 (nebo věší na 

provázek s kolíčky) podle toho, jak se jeho příběh postupně udál. Navzájem si 

práce zkontrolují. Nakonec společně volně převypráví příběh sv. Martina. 

 4. 

závěrečná reflexe na kruhu

Co z toho, co jsme dnes dozvěděli, pro vás bylo nové? Jak jsme si prohloubili své znalosti? 

Mohl by být pro nás Martin v něčem inspirací? 

Výstup z celé aktivity: Střípky z příběhu sv. Martina nalepené na papíře, tak jak šly v dějinách 

za sebou, inspirace z jeho života pro nás samotné.

co ještě se v této aktivitě objevilo a k čemu jsme se vrátili?
— Orientace a znalost světových stran – je možné ještě i ztížit tak, že udáváme stupně 

na buzole. Naopak snazší verze je i určování směru dopředu, dozadu, vlevo, vpravo.
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tipy a triky:
— Jakmile tuto aktivitu jednou připravíme — nachystáme příběh a určíme místa, 

kde budou děti hledat, je možné ji opakovaně využít. Příprava už není tak 

náročná. 

— Místa, která jsme si předem vyhlédli, můžeme využít k dalším aktivitám, 

ve kterých budou děti něco hledat.

— Časovou náročnost druhého kroku můžeme ovlivnit vzdáleností, do které 

budeme části příběhu schovávat.

— Místa můžeme nafotit a děti pak mohou hledat podle fotek – tím rozvíjíme 

jejich pozornost a pozorovací schopnosti.

— Náročnost aktivity můžeme upravovat náročností textu, příběhu, (nebo 

využít jen obrázků) a také tématem, ke kterému se chceme dostat.

— Když prší a je nevlídno, lze využít i třídy a chodeb. Nebo hledání provézt 

venku a další část aktivity už dokončit uvnitř.

další využití

Pracovní společensvo

Lze takto získat třeba pracovní postup na výrobu nějakého 

předmětu, nebo postup na skládání hvězd z papíru, … 

Je možné také skládat recept a přiřazovat obrázky

Svět kolem nás

Lze sbírat rozstříhané kraje v ČR pak poskládat celou ČR 

a přiřadit krajská města

Sbíral lze i listy a větvičky stromů a přiřazovat názvy

Lze využít ke skládání historických událostí nebo časové osy

Jazyk a jazyková komunikace

Můžeme sbírat slova souřadná, skládat je do skupin 

a přidávat k nim slova nadřazená

Je možné také hledat pádové otázky, a pak k nim přiřazo-

vat slova ve správných tvarech – vytvořit si tak pomůcku

Matematika a její aplikace

geometrie — řazení objektů dle velikosti 

číselné řady — skládání
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má osobní zkušenost:
Tuto aktivitu v různých obměnách zařazuji často. Děti velice baví cokoliv hledat, a pak 

následně dávat dohromady. Vždy to velmi oživí výuku. Ti co chtějí běhat, se proběhnou, 

a pak se lépe soustředí. Aktivitu často využívám jako začátek úvod do nějakého tématu, 

nebo jako opakování. Hodně využívám buzoly k určování světových stran. Děti se je tak 

nenásilně a nadšeně naučí nebo zopakují. Pracuji i s fotkami míst nebo  zašifrováním jednotli-

vých stanovišť.
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Krokování, kam nás zavede
výukový blok na 45 min a různé variace   

Lenka Poulová, Tereza Vlachová

charakteristika

krokování

příprava

téma

rozvíjí

obtížnost: 

střední

časové rozpětí: 45 minut

věk: 6–8 let

počet ve skupině: 

neomezený

prostředí: 

volný prostor 

pro pohyb

hlavní téma: 

poznávání 

přírodnin

podtémata: 

levá/pravá ruka, 

krokování

vzdělávací oblasti:  

Jazyk a jazyková  

komunikace, Matematika 

a její aplikace, Člověk 

a jeho svět

cíle: seznámit 

se prožitkem 

a pohybem 

s vybranými 

přírodninami

hlava–myšlení: vědomá 

práce s levou a pravou 

rukou, krokování dle 

navigace, orientace v klíči 

přírodnin

srdce–emoce: radost z objevování 

a spolupráce

tělo–fyziologické: pohybové 

aktivity (chůze, krokování, běh, …)

vztahy–sociální: 

společné objevování, 

rozvoj sebedůvěry

časová náročnost: 

cca 30 

pomůcky: provázky dle počtu dětí 

dlouhé cca 20 cm, 9 šátků/papírů 

(stačí velikosti A4) na ostrovy pro 

přírodniny, 8 druhů přírodnin (listy, 

plody, …) počet kusů jednotlivých 

přírodnin — pro každou dvojici (tedy 

polovina počtu dětí), určovací klíče 

k přichystaným přírodninám, (pro 

každou dvojici 1 ks)

vybavení dětí:  

oblečení přizpůsobené počasí
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úvodní slovo k aktivitě

Tato aktivita je z větší části vedena průvodcem (pedagogem). Na začátku si děti osvěží, 

která ruka je levá a která pravá. Naučí se krokovat podle navigace. V druhé polovině tuto 

dovednost  trénují samostatně ve dvojicích. V našem případě budou procházet ostrovy plné 

přírodnin. Ostrovy však mohou obsahovat jakákoliv téma.

 1. 

levá/pravá

Pomůcky: nastříhané provázky podle počtu dětí

Přivítáme se v kruhu. Držíme se za ruce. Průvodce posílá impuls (dupnutí pravou nohou), 

který po kruhu děti zopakují, klidně 2–3 kola. Pak chvilku postojíme jen na pravé noze. 

Následně každý uváže kamarádovi po pravé ruce provázek na pravou ruku.

Děti utvoří zástup (například podle velikosti a bez mluvení). 

Průvodce stojí před zástupem a dává dětem pokyny:

„Zamávej pravou rukou.”

„Dej si levou ruku na hlavu.”

„Rozběhni se za svou levou rukou – hranice je strom, chodník apod.,  

a pak se vrať zpět na své místo.”

„Chytni si pravou rukou pravou patu.” atd.

Varianty:

„Z hromádky si každý vezme právě jeden list a 

jeden provázek. Na které písmeno začíná list? Která 

ruka je levá? Vem si do ní list. Na které písmeno 

začíná slovo provázek? Do které ruky si ho dáš?” 

(Provázek můžeme uvázat kolem zápěstí, list můžeme 

namalovat na hřbet ruky, …)
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 2. 

krokování

Pomůcky: libovolné přírodniny v terénu

Ze zástupu se děti mohou rozběhnout libovolným směrem, dokud neuslyší „STOP”. 

Každý půjde ze svého místa dle pokynu. „Udělej 3 kroky vpřed, 1 vzad a 2 kroky doleva. 

Vezmi 1 přírodninu, která leží na zemi a pojď za námi.” Děti se rozdělí podle shodných 

přírodnin do skupin. Spočítají se. Která skupina je (nej)menší? Která (nej)větší? Každá 

skupina seřadí své přírodniny podle velikosti. Pak proběhne vzájemná kontrola.

„Každý teď udělá 4 kroky libovolným směrem.”

„Popojdi 2 kroky vpřed, 3 doprava a 2 zase dopředu. Můžeš sebrat jednu až pět různých 

přírodnin.”  Ve dvojicích děti porovnají, kdo má víc, míň, stejně.

varianty

Můžeme se zaměřit na sběr konkrétních přírodnin. Děti mohou krokovat hned několikrát 

za sebou a teprve potom pracovat s přírodninami.

Sebrané přírodniny mohou děti pokládat na jednu hromadu. Na závěr krokování je roztřídí 

na hromádky, určí a zjistí, kam asi patří. (Ze kterého stromu jsou listy apod.)

tělesná výchova

Místo sběru přírodnin mohou děti na svém místě udělat dřep, výskok, otočku aj.
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 3. 

navigace

Pomůcky: předměty na jednotlivá stanoviště dle ročního období, tématu apod. V našem 

případě to budou nakopírované a živé listy stromů (buk, dub, lípa), kaštany, šišky, žaludy, 

klíče k určování stromů

Stanovišť je 9 a jsou od sebe vzdáleny cca 3 m.

Děti ve vytvořených dvojicích prochází připravenými stanovišti. Vždy jeden naviguje druhého  

jako při krokování (střídají se). Např. „Udělej 2 kroky doleva. Teď jeden rovně. Ještě jeden 

rovně.”, dokud jeho kamarád nedojde na plánované stanoviště. Tam si vezme jednu věc 

a vymění si role. Naviguje druhého. Dovede ho pomocí pokynů (počet kroků + směr) na další 

stanoviště. Tam si vezme jednu věc a opět si vymění role. 

Úkolem je obejít všechna stanoviště a z každého si vzít jednu věc. 

Jakmile děti projdou všechna stanoviště a mají 9 předmětů, ve dvojicích určí (mohou použít 

klíč k určování přírodnin), co mají za předměty a rozhlédnou se, odkud se asi vzaly, případně 

kam patří.

varianty:
Na ostrovech/stanovištích můžeme mít nachystána různá témata (obrázky zvířat, ekosysté-

mů, písmena pro skládání slov, číslice, části textu apod.). 

Stanoviště mohou být nakreslena na zemi křídou.

Jazyk a jazyková komunikace

Můžeme napsat na ostrovy písmena (př.  L I S T O P A D) a do začátku dát 

dětem kartičky s krátkými slovy (složenými z písmen na zemi). Nejprve může 

dostat navigátor zadání se slovem na kartičce, např. SAD, DOST, ... Pak naviguje 

druhého na daná písmena ve správném pořadí. Navigovaný řekne, jaké slovo 

„prošel”. Dále hledají děti vlastní slova.

Matematika a její aplikace

Na stanovištích jsou číslice. Děti mají zadání provést druhého například tak, 

aby součet číslic byl 9, či aby prošel všechny liché číslice, všechny číslice větší než 

4 a menší než 8, atd.
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 4.  

reflexe: co jsi dnes objevil a co se ti (ne)dařilo?
Společně pojmenujeme všechny přírodniny. 

Každý může a nemusí říci, co dnes objevil, nového, co si připomněl, co se mu dařilo, 

či nedařilo. Na závěr může zamávat každý, kdo si aktivitu alespoň trochu užil.

tipy a triky

— Tvořte aktivity tak, aby děti mohly být více samostatné. Pokud 

děti samostatně tvoří, jsou plně vtažené, zaujaté a vnímavé. Dbáme 

na to, aby náš přínos a přínos dětí do dané aktivity, byl v rovnováze.

— Parky mohou nabízet prostor s širokou škálou druhů stromů. 

Pokud program zrealizujete právě v nějakém parku, nebudete mít 

problém nalézt mnoho různých listů. Pozor však, aby vámi vybrané 

listy byly k nalezení v určovacím klíči.

— Využívejte prostor kolem a jednoduché aktivity tipu: „Přineste 

přírodninu/lidský výtvor, který začíná na písmeno, např. L.

— Můžete napsat na ostrovy písmena (např.  L I S T O P A D) a do 

začátku dát dětem kartičky s krátkými slovy (složenými z písmen na 

zemi). Prvně dostane navigátor zadání se slovem na kartičce, např. 

SAD, DOST. Naviguje druhého na daná písmena ve správném pořadí. 

Navigovaný řekne, jaké slovo “prošel”. Dále hledají děti vlastní slova.

— Na ostrovech/stanovištích můžete mít nachystána různá témata 

(obrázky zvířat, ekosystémů, písmena pro skládání slov, číslice, části 

textu apod.). 

— Stanoviště mohou být nakreslena na zemi křídou, pokud nemáte 

k dispozici travnatý povrch. 

— Na stanovištích mohou být číslice se zadáním: “Proveď druhého 

tak, aby součet číslic byl 9 a prošel všechny liché číslice, všechna čísla 

větší než 4 a menší než 8 atd.”
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má osobní zkušenost

Aktivitu jsme s dětmi realizovali v nedalekém parku na podzim. Celý prostor tak byl pokryt 

nádherně zbarveným listím. Jelikož se zde vyskytovala velmi rozmanitá druhovost stromů, 

včetně těch, které se u nás běžně nevyskytují, měly jsme i my před začátkem některé listy 

problém určit a samy jsme pátraly v určovacích klíčích. Díky tomu jsme se ale mohly více 

vcítit pocitů do dětí, které aktivitu prožívaly o chvíli později. Dětem velmi vyhovovala roz-

manitost programu. Často dostávaly nové pokyny a úkoly a byly tak neustále ve střehu. Ve 

třídě jsme měli děti, které hýřily energií (včetně jednoho chlapce s ADHD) a bylo příjemné 

sledovat, jak si ji mohou vybít při krokovacích a navigačních úkolech. Snad i díky tomu pak 

soustředěně pracovaly při úkolech klidnějších, ve kterých musely spolupracovat bez mluvení, 

či při tom, ve kterém vyhledávaly v určovacích klíčích.
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Ostrovy slovních druhů
výukový blok na 1,5 hodiny a různé variace   

Alexandra Stafinská

charakteristika

ostrovy 
slovních 

druhů

příprava

téma

rozvíjí

obtížnost: střední časové rozpětí: 1,5 hodiny

věk: 8–9 let
počet ve 

skupině: 

neomezený

prostředí: 6× prostor 

na zavěšení (větve 

stromů, kmeny, …)

hlavní téma: slovní 

druhy prožitkem

podtémata: 

citlivost pro 

rozdělení slov
vzdělávací oblast: 

Jazyk a jazyková 

komunikace

cíle: seznámit se 

prožitkem a pohybem 

s vybranými slovními 

druhy

hlava–myšlení: třídění 

slov podle významu

srdce–emoce: 

radost z objevování 

a vlastních nápadů

tělo–fyziologické: chůze, 

běh, pantomima celým tělem

vztahy–sociální: společné  

objevování, prezentace nápadů 

ostatním, rozvoj sebedůvěry

časová náročnost: 

30—60 min

pomůcky: 6 provázků dlouhých 

2 metry, kolíčky na zavěšení 

(6 x počet dětí), papíry ke každému 

ostrovu pro každé dítě (stačí 

velikosti 5 × 5 cm), významy slovních 

druhů na lístečcích (do každé 

dvojice), 6 × kolíček (do dvojice), 

pracovní list s názvy probraných 

slovních druhů a psací potřeba pro 

každé dítě
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úvodní slovo k aktivitě

Tato aktivita je vhodná pro ty z vás, kteří máte dost času na přípravu a máte chuť si s dětmi 

zahrát malé divadélko. Díky němu děti jednoduše vtáhnete do problematiky vybraného 

učiva. Děti samy vymýšlejí vhodné příklady na základě ukázky a při práci zapojují své smysly. 

 1. 

seznámení s průvodcem ostrovů

Pomůcky: 6 provázků dlouhých 2 metry, 6x počet dětí kolíčků na zavěšení

Požadavky na prostor: místo, na kterém se dá zavěsit 6 provázků

Přivítání v kruhu. Průvodce pozdraví skupinu a představí se: „Vítám Vás, milí cestovatelé. Prý 

jste si mě objednali, abych Vás provedl po zdejším souostroví. Obyvatelé těchto ostrovů jsou 

poněkud zvláštní, proto se nedivte, až se s nějakými seznámíte. Při naší prohlídce využijete 

mnoho z vašich smyslů. Nastavte uši, zbystřete zrak a vydejte se se mnou do hlubin těchto 

ostrovů.”

Průvodce chytne prvního žáka za ruku, ten zase dalšího, až se vytvoří had. Průvodce 

„proplouvá” prostorem, až se zastaví u první šňůry (zástupce prvního ostrova).

 2. 

návštěva ostrovů

Pomůcky: papíry ke každému ostrovu a psací potřeby pro každé dítě

ostrov podstatných jmen

„Obyvatelé tohoto ostrova rádi pojmenovávají to, co vidí, pravým jménem. Když se někdo 

jmenuje Richard, rádi jej nazvou Richard. Když se židle jmenuje židle, rádi ji nazvou židle. 

Když vidí sojku, nazvou ji sojka.” 

Děti zkouší tuto dovednost také. Nosí různé předměty a pojmenovávají je „pravými jmény”. 

Výstup: Napište na lísteček tři názvy něčeho, co jste přinesli, a zavěste lísteček na šňůru. 

*Pokud máte k dispozici asistenta pedagoga, či jinou dospělou osobu, může hrát obyvatele 

daného ostrova, který zrovna prochází kolem.
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ostrov přídavných jmen

„Obyvatelé tohoto ostrova rádi pojmenovávají vlastnosti všeho, co vidí. Lidí, věcí, zvířat. Nej-

častěji odpovídají na otázku jaké ty věci jsou. Takže například, když vidí strom, tak se hned 

vyjádří – vysoký, listnatý. Nebo vidí nebe a řeknou – modré, zamračené, slunečné.”  

Hra uhádni, na co myslím. Podívejte se kolem sebe, vyberte jeden objekt, a popište, JAKÝ 

je. Ostatním ve skupince popište, jaký objekt je. Ostatní ve skupince hádají, který objekt jste 

popisovali. 

Výstup: Napište na lístek co nejvíc vlastností, které kolem sebe vidíte, a zavěste lístek na šňůru.

ostrov číslovek

„Obyvatelé tohoto ostrova rádi počítají, kolik čeho je, nebo kolikrát co viděli. Když jdou 

například do obchodu, tak slyšíme jen samé — ČTYŘIKRÁT levnější, ŠESTERO ponožek, 

jenom PĚT rohlíků — a nebo třeba — chybí NĚKOLIK věcí na seznamu, NĚKOLIKRÁT jsem si 

spletl avokádo s mangem.”

Děti přináší věc podle počtu k cedulkám:

— kterou najdeš alespoň desetkrát

— které je tady několik

— které je tady mnohonásobně víc než u vás doma

— od které je tady alespoň pět kusů

— od které je tady nejvíce sto kusů

Výstup: Napište na lísteček další číslovky a pověste ho na šňůru. 

ostrov sloves

„Obyvatelé tohoto ostrova jsou akční. Rádi pořád něco dělají nebo pozorují, jak se někde 

něco děje, vypráví si, co se dělo, nebo co se dít bude. Tak například vidí mravence a křičí 

— LEZE, vidí člověka na horách a říkají — ZADÝCHÁVÁ SE, podívají se na oblohu a řeknou 

— BUDE PRŠET — a pak řeknou — PRŠÍ. Nejraději mají hru PANTOMIMA. Něco předvádí 

a ostatní hádají, co dělá.“

Děti sehrávají scénku s různými objekty. Ostatní hádají, co předmět dělá, nebo co dělá dítě 

s tím předmětem.

Výstup: Napište na lísteček slova, která vyjadřují děj, a zavěste ho na šňůru.
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ostrov předložek

„Na tomto ostrově lidé rádi hádají, kde se kdo nebo co nachází a vůči čemu. Tak například 

jdou po ulici a křičí – ten pes dělá potřebu PŘED naším VCHODEM, nebo třeba vidí člověka 

a volají – pojďte mi pomoct, zasekl se MEZI DVEŘMI, rádi chodí DO PARKU, leze NA 

STROM, stojí U ŠKOLY.”

Děti zkouší, zda umí odhadovat, kde se co nebo kdo nachází a vůči čemu. Jeden z dvojice 

si vybere předmět a různě ho pokládá do prostoru. Druhý z dvojice hádá, jakou předložku 

použil první a vůči kterému předmětu předložku použil. Výběr z předložek:

— U

— NAD

— NA 

— POD 

— VEDLE

— MEZI

— PŘED

— ZA

Výstup: Slova už jsou na šňůře 

zavěšena, společně si je přečtěte. 

ostrov citoslovcí

„Obyvatelé tohoto ostrova jsou velmi citliví na to, co slyší. Rádi přemýšlí nad tím, jak to, 

co slyší, zaznamenat pomocí slov. Někdy z toho vyjdou opravdu legrační zápisky. Například, 

když se někdo sprchuje tak píšou ŠŠŠ, jako když sprcha teče. Když padá něco na zem, píšou 

ŽUCH. Když slyší zavírat dveře píšou VRZ.“

Děti se ztiší alespoň na tři minuty. Po uplynutí času zapisují pomocí slov zvuky, které slyšely. 

Výstup: Pověste na šňůru lístečky se slovy.
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rizika a aktivity

Pokud někdo zařadí slovo, které na ostrov nepatří, průvodce toto slovo označí za vetřelce, 

na kterého by bylo potřeba se blíže podívat a prozkoumat, zda na ostrov skutečně patří. 

V této fázi seznamování se se slovními druhy necháme děti odhlasovat, zda podle průvod-

cových indicií na ostrov patří či nikoliv. Průvodce si toto slovo poznačí a může jeho správné 

zařazení dětem v příštích hodinách vyjasnit.

 3. 

přiřazování významu a názvu ostrovů

pomůcky: významy slovních druhů na lístečcích a 6x kolíček do každé dvojice

Děti do dvojice dostanou lístečky s významy slovních druhů a názvy slovních druhů 

a zavěšují je podle svého uvážení na šňůru k lístečkům se slovy. 

Kontrola: Průvodce obchází s dětmi postupně všechny ostrovy. Děti se vyjadřují k zavěšeným 

významům a názvům a diskutují nad jejich správností.

 4. 

kontrola porozumění

pomůcky: pracovní list s názvy probraných slovních druhů pro každé dítě, psací potřeby

Děti obdrží pracovní list s názvy probraných slovních druhů. Průvodce vybere jeden objekt, 

ke kterému děti zapíší minimálně jedno slovo z každého slovního druhu.

tipy a triky

 — Ostrovy se dají rozdělit na více části, do více hodin. Děti pak 

budou čerstvější. 

 — Aktivita se dá zařadit i jako opakování učiva.

 — Na ostrovy se lze vracet, jakmile už jsou vytvořeny, a věnovat 

se hlubšímu porozumění učivu, doplňujícím úkolům.
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varianty

Ostrovy mohou být zaměřeny na různá témata.

Jazyk a jazyková komunikace:

Písmena

Na každém ostrově se děti seznamují s jiným písmenem. 

Hledají objekty, které začínají na dané písmeno.

Vyjmenovaná slova

Na každém ostrově se děti seznámí se skupinami  

vybraných vyjmenovaných slov.

Člověk a jeho svět

Zvířecí říše

Na každém ostrově se děti seznamují  

se zástupci jiné zvířecí říše.

má osobní zkušenost

Bylo pro mě osvobozující zpracovat učivo slovních druhů do živého představení. Dětem se 

nemuselo nic dlouze vysvětlovat, samy díky ukázce rychle přicházely na další příklady slov. 

Díky zkušenosti s obyvateli ostrovů pak děti správně přiřadily významy slovních druhů a na 

závěr byly schopné ke každému slovnímu druhu vymyslet na jedno téma vhodné slovo. Bylo 

na nich vidět, jakou mají radost, že na všechno přicházely samy, nebo s pomocí spolužáků. 

Pomohlo, že jsme byli venku a v pohybu, protože kolem sebe nacházely mnoho zástupců 

vhodných slov. Dramatizaci určitě znovu ráda využiji.



41

  
Celý den venku (bonus)  

Radka Šichová, Alexandra Stafinská

charakteristika

celý den 
venku

příprava

téma

rozvíjí

V terénním dni byly zahrnuty výukové oblasti: 
Jazyk a jazyková komunikace
Svět kolem nás
Pracovní společenstvo
Člověk a zdraví 

cíle

Obtížnost: 
náročná

Časové rozpětí:  
4 vyuč.hodiny 
včetně přestávek  
(8.00—12.30) 

Věk: 6—9 (i pro 
starší děti)

Prostředí: kdekoliv venku 
formou výpravy, výletu, 
bádání, pobývání na 
jednom místě

Časová 
náročnost: 
2 hodiny

Pomůcky: dtto ve 30 minutové aktivitě, 
sirky, papír na podpal ohně, metr na měření 
doskoku, ostatní jsme vytvořili přímo na místě

Vybavení dětí: něco 
drobného na občerstvení 
( jablíčka, mrkvičky, hrušky, 
oříšky, sušené ovoce – 
zajistily děti), podložku 
(tvrdé desky), něco na 
sezení, svačinu, oběd

Hlavní téma: svátek 
sv. Martina – seznámení 
se s příběhem a jeho 
poselstvím

Podtémata: práce 
s příběhem, orientace 
v prostoru, pracovní postup, 
zpracování a úprava 
potravin, pohybové doved-
nosti (skok, běh, přeskoky, 
obratnost), naše tradice

Jazyk a jazyková 
komunikace
• porozumění 
čtenému textu 
a návaznosti děje
• schopnost pře-
vyprávět příběh 
podle obrázků

Svět kolem nás
• získání znalostí 
o svátku sv. Martina 
• objasnění 
významu svatomar-
tinských tradic

Člověk a zdraví
• seznámení se 
s běžeckou abecedou
• technika skoku
• posílení pohybových 
dovedností při běhu 
přes překážky

Pracovní společenstvo
• posílení dovednos-
tí v oblasti plánování 
a přípravy jednoduchého 
jídla, jeho servírování 
a nazdobení 
• upevnění dovedností 
ve zpracování potravin 
– krájení, čištění ovoce 
a zeleniny
• posílení v oblasti 
rozdělení práce a pracov-
ního postupu ve skupině 
(příprava ohně a ohniště)

hlava–myšlení: 
zpracování 
informací, paměť, 
plánovací doved-
nosti, objasňování 
významu, vyjadřo-
vací schopnosti 

srdce–emoce: estetický cit, radost z obje-
vování, radost z pohybu, pocit obřadnosti, 
vztah k lidské historii, pocit sounáležitosti

tělo–fyziologické: chůzi, běh, 
skok, herecké dovednosti, 
jemnou motoriku

vztahy–sociální: spolupráci v týmu, 
kooperaci, vystupování před ostatními, 
vzájemnou podporu ve skupině
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úvodní slovo k aktivitě

Téma: Svatý Martin 

Zde jsme pro vás připravili příklad celého dne, který jsme s dětmi trávili venku.

Už víme, že můžeme venku s dětmi (obzvláště v 1.—3. třídě) dělat téměř vše. 

Nechodíme se s dětmi učit ven jen z toho důvodu, že nás je to zábava, ale také proto, 

že venku je mnohem snazší zapojovat a propojovat všechny smysly. Díky tomu si děti 

mnohem lépe vše zapamatují. Je zapojeno celé tělo, ne jen myšlení. V tomto období jsou 

smysly velmi důležitou součástí procesu učení. Učení je propojeno s prožitkem a my víme, 

že to funguje. :)

popis jednotlivých aktivit ve vzdělávacích oblastech:

Český jazyk a komunikace:

viz aktivita na 30 minut

Svět kolem nás:

Děti se rozdělí do menších skupin, ve kterých mají za úkol připravit 

scénku pro ostatní, ve které objasní význam jedné ze svatomartin-

ských tradic. Ostatní pak hádají, o kterou tradici se jedná. 

Příklady svatomartinských tradic:

Tradice martinské husy

„Jedna legenda praví, že se Martin ukryl do husince, a husy ho prozra-

dily svým kejháním, když měl být jmenován biskupem.”

„Druhá zase praví, že husy Martina svým hlučným kejháním rušily při 

kázání, a tak skončily za trest na pekáči.”

Martinské rohlíčky

„Z těsta upečené rohlíčky. Ty vypadají jako rohy beránků, a tak jejich 

konzumace oslavuje svátek svatého Martina, který je ochráncem 

pastýřů a stád.”

„Čeští myslitelé tvrdili, že svátek svatého Martina položila církev právě 

do doby slavnosti Baccha, boha vína a opilství, zobrazovaného s dvěma 

růžky na hlavě, proto začali pekaři péci pečivo podobné těmto růžkům.”
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Tělesná výchova:

Nejdříve se děti rozcvičují formou běžecké abecedy, jako by byli koně. 

Trénují lifting, skipping, zakopávání, předkopávání, „vánočku”.

Pak připravíme překážkovou dráhu z různých předmětů, které 

najdeme po ruce. V našem případě to byla polínka, žebřík položený 

na zemi, kláda, slalom z klacků. Děti pak probíhají dráhu na čas.

Další možností je procvičování skoku do dálky z místa. Děti si měří 

do jaké vzdálenosti doskočily.

(Jako bonus na závěr jsme s dětmi zkusili přeskok s rozběhem. 

Některé děti vytvořily na zemi překážku – lehly si jeden vedle druhého, 

a ostatní přes ně přeskakovali.)

Pracovní společenstvo:

Příprava drobného svatomartinského občerstvení, zapálení svatomartin-

ského ohně (v některých oblastech se na sv. Martina ohně zapalovaly).

Děti si už před dnem v terénu rozdělí, jaké občerstvení mohou přinést 

— sýry, jablka, hrušky a jiné ovoce, ořechy, mrkve, sušené ovoce, ... Pak 

společně připraví, nakrájí, oloupou nebo oškrábou, a také nazdobí 

toto drobné občerstvení — mohou vytvořit mandaly nebo jiné obrazce 

z těchto potravin.

Také se společně domluví, kdo se bude podílet na přípravě ohně, 

vyčištění ohniště, přípravě dřeva, zapálení a jeho údržbě.

tipy a triky:
 — Takový terénní den — tedy den, který trávíme celý venku, je možné do výuky 

zařadit, když se chceme věnovat nějakému většímu celku, třeba nějaké tradici, 

svátku, tématu. 

 — U dětí v 1.—3. ročníku je organizace mnohem snazší, protože se třídu vyučuje 

většinou jeden stálý pedagog/pedagožka. Nemusí se tak ohlížet na ostatní 

kolegy, a složitě přehazovat předměty v rozvrhu.

 — My jsme na dnech v terénu využili například témata, jako jsou Den Země, 

velikonoční svátky, les, zvířecí říše, roční období. Tady všude se dá využít učivo 

z českého jazyka, pracovních činností, výtvarných činností, matematiky. Při 

přestávkách a při odpočinku od mentální činnosti pak lze jednoduše zapojit 

i tělocvik.
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naše osobní zkušenost:
Trávit celý den venku je o něco náročnější, ale pokud se do pobytu ven vrhnete, můžete si na 

to velice rychle zvyknout a zjistíte, že je to vlastně hodně návykové (a u mnohých aktivit už si 

to ani nedovedete představit jinak). My už takto s dětmi pravidelně jednou týdně chodíme ven 

již několik let a velmi se nám to osvědčilo. Kromě přírodního prostředí využíváme i prostředí 

města, návštěv galerií nebo jiných zajímavých výstav. Kromě toho chodíme s dětmi ven na 

předmětovou výuku i v jiné dny – příklady ozkoušených aktivit jste si mohli přečíst v předcho-

zích kapitolách. 
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Kdo je autorem metodiky?  

Tvorbu této metodiky zaštítili a také se na ní nemalou měrou podíleli hlavní a zakládající 

členové spolku Slunovrat z.s..

Barbara Strobachová
Předsedkyně spolku, podílela se na přípravě celého projektu, plánování a organizačních 

věcech, které se metodiky týkaly. V rámci projektu organizovala workshop pro studenty. 

Ve škole zřízené spolkem pracuje jako pedagog na II. stupni. Podílí se na jeho tvorbě a vizi. 

Podílí se také na celkovém směřování školy.

Martina Sedláková
Zakládající členka spolku, koordinovala celý projekt IMPULZ, v rámci kterého metodika 

vznikla. Ve škole pracuje na pozici koordinátorky a administrátorky. Podílí se na celkovém 

směřování školy.

Helena Naňáková
Zakládající členka spolku, podílela se na plánování a celkovém vzhledu a uspořádání metodiky 

a jednotlivých aktivit. V rámci projektu ještě zaštiťovala a koordinovala tvorbu propagačního 

a motivačního videa, které je k metodice přiloženo. Ve škole působí na pozici ředitelky. Podílí 

se na celkovém směřování školy a její vizi. Zajišťuje její pedagogickou a vzdělávací oblast. 

Lenka Michlovská
Zakládající členka spolku, podílela se na tvorbě a sepsání aktivity na 20 min. Aktuálně na 

mateřské dovolené. Pracovala jako třídní průvodce dětí 1.–2. ročníku. Její velkou láskou je 

praktické uplatnění Hejného matematiky.

Radka Šichová
Zakládající členka spolku, podílela se na tvorbě jednotlivých aktivit v metodice, jejím celkovém 

uspořádání a plánování. Dále se pak v rámci projektu podílela na workshopu pro studenty 

a on-line setkání týkající se venkovní výuky a představení metodiky. Ve škole se podílí na 

zavádění a propagaci venkovní výuky, je koordinátorkou EVVO. Spolupracuje na celkovém 

směřování školy.
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Aktivity v metodice popsané byly všechny zrealizovány ve škole, kterou tento spolek 

zřídil. Dále byli k její tvorbě přizváni ještě další pedagogové a kolegové, kteří sepisovali 

a realizovali některé z aktivit, co jsou v metodice popsány.

Alexandra Stafinská
Do metodiky prakticky přispěla odzkoušením celého bloku na 1,5 hodiny. Podílela se na 

30 min aktivitě a také na bonusové aktivitě celého terénního dne. Ve škole pracuje jako 

třídní průvodce dětí 3.—4.ročníku.

Lenka Poulová
V metodice se podílela na jejím celkovém duchu, sepsání aktivity na 45 min. Je autorkou 

„Úvodního zastavení”. Ve škole pracuje s dětmi v 5. ročníku. Velkou zkušenost má s pobytem 

venku a výukou venku hlavně mladších dětí.

Tereza Vlachová
Do metodiky přispěla sepsáním a odzkoušením aktivity na 10 min a 45 min. Odzkoušela 

i 20 min aktivitu. Podílela se na korekturách celé metodiky. Ve škole je třídní průvodkyní dětí 

1.—2. ročníku.
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Přílohy 
příloha č.1 (aktivita na 20 min) 
plán labyrintu
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příloha č.2 (aktivita na 30 min)
texty k příběhu sv. martina

Martin se narodil nejspiše v roce 316 nebo 317 v maďarském městě dnes zvaném Szom-

bathely. Martinův tatínek byl důstojník v římské armádě a přál si, aby se z jeho syna stal 

voják.

V 15 letech se stal Martin vojákem, jak si přál jeho otec. Martin měl už v té době zalíbení 

v křesťanství. Žil skromný a pokorný vojenský život. Dokonce ke svému otroku se choval 

jako k bratrovi. Jako voják působil v Itálii a později ve Francii.

Traduje se, že se jednou v mrazivém večeru v roce 335 vracel Martin do vojenského tábora. 

Před branami ho oslovil polonahý žebrák. Žádal po něm almužnu. Protože u sebe Martin 

neměl ani peníze, ani jídlo, ale chtěl žebrákovi pomoci, vzal svůj velký důstojnický plášť 

a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi, aby se aspoň trochu zahřál. 

Vypráví se, že po oné události se zjevil Martinovi ve snu Ježíš, který byl oděn půlkou pláště. 

Martin se nedlouho poté dal pokřtít, odešel z armády, a stal se poustevníkem a šiřitelem 

křesťanství. 

Lidem, kteří Martina znali, se podařilo Martina přesvědčit, aby se stal nejdříve knězem, 

a poté i biskupem. Podle legendy už tehdy vykonal několik zázraků a stal se velice oblíbeným 

u prostých a chudých lidí. V roli biskupa se na tehdejší poměry choval velmi skromně. 

Martin pracoval velmi tvrdě na šíření křesťanství po celé Francii (tehdy se této oblasti 

říkalo Galie). Působil také ve francouzském městě Tours, kde jej také po jeho smrti pohřbili 

11. listopadu roku 397. Katolická církev označila Martina za svatého kvůli jeho zásluhám 

a zázrakům, které vykonal za svého života.
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příloha č. 3 (aktivita na 30 min)
obrázky k příběhu sv. martina
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příloha č.4 (blok na 1,5 min)
významy slovních druhů, které budou děti věšet

 — jsou názvy osob, zvířat, 
věcí, vlastností a dějů

 — vyjadřují vlastnosti  
podstatných jmen

 — vyjadřují počet nebo 
pořadí

 — vyjadřují činnost, stav 
nebo změnu stavu

 — spojují se se jmény, 
stojí před nimi

 — zapisují se jimi hlasy 
a zvuky
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Závěr  

Co říci na závěr? To důležité, co jsme sdělit chtěli, najdete na předchozích stránkách. 

Doufáme, že se dozvíte vše, co je dle nás důležité pro to, aby vám pobyt s dětmi venku dělal 

radost a možná vám také přinesl a otevřel nové obzory při výuce a práci s dětmi. Jsme velmi 

vděční za to, že jsme mohli po mnohých plánech konečně něco takového vytvořit a předat 

tak své dlouholeté zkušenosti dál. 

Přejeme i vám mnoho zážitků, radostných chvil a neopakovatelných momentů prožitých 

s dětmi ve „venkovních učebnách”.
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