
O  prOgramu Nesem se lesem

Milí přátelé!
Rádi bychom vás podpořili ve vašem úsilí vzdělávat žáky základní školy v tématu environmentální výcho-
vy, a proto jsme vytvořili materiál, který je zaměřený na rozvoj jedné z nejzákladnějších věcí – zájem dětí 
o přírodu. V našem programu na to samozřejmě jdeme od lesa. Víme, že to je náročné a že je snazší něko-
ho učit znalostem. Věříme však, že to jde, že zájem roste spolu s environmentální senzitivitou, tedy citli-
vostí a vnímavosti vůči přírodě. Rozhodli jsme se vytvořit a ověřit krátký vzdělávací program na podporu 
rozvoje environmentální sensitivity, který budou moci provádět sami učitelé se svými žáky. Byl vytvořen 
a ověřen během školního roku 2011/12 s více než dvaceti skupinami (20–25 žáků ve skupině, kterou 
vedli 2 lektoři). K programu byla v průběhu ověřování sbírána zpětná vazba od samotných žáků, pedago-
gů i lektorů programu. Na základě těchto zpětných vazeb byl program průběžně upravován a nyní vám 
představujeme jeho finální verzi. 

Program má variantu pro 1. a 2. stupeň, je dlouhý cca 2,5 hodiny (tj. na jedno školní dopoledne). 
Akti vity jsou poskládány podle Cornellova cyklu (viz níže). Kromě dvou ucelených verzí programu jsou 
vám k dispozici ještě doplňkové aktivity s určením, ve které fázi Cornellova cyklu je můžete využít.

Hlavní cíl (rozvoj environmentální senzitivity) obou programů je naplňován skrze aktivity, během 
kterých žáci např. poznávají přírodniny, intenzivně zapojují smysly při vnímání barev a zvuků, dívají se 
na přírodu „jinýma očima“, příp. se zaměřují na přírodu kolem sebe zcela a z co nejmenší vzdálenosti 
a celý prožitek pak tvořivým způsobem reflektují. Kromě prožitku se žáci zároveň dozvídají zajímavé 
informace spjaté s přírodními principy (jako např. pravidla potravních řetězců, sukcese apod.) či záko-
nitostmi (z čeho se skládá strom).

Doufáme, že se vám tento materiál bude líbit a shledáte jej pro svou práci přínosným. Přejeme, ať si 
se svými žáky užijete programy plné radosti a hravosti!

Koordinátoři programu Les ve škole

 les ve škOle uvádí...

 Nesem se lesem 
  aneb program zaměřený 

na podporu rozvoje  
vnímavosti dětí vůči přírodě

 metOdická pOmůcka prO 2.  stupeň Zš

Generálním partnerem programu je společnost IKEA Česká republika, s. r. o. Tento materiál vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 
Generálním partnerem Sdružení TEREZA je společnost KPMG Česká republika, s. r. o. Hlavním partnerem Sdružení TEREZA je společnost Panasonic AVC 
Networks Czech, s. r. o. a partnerem jsou společnosti Unilever ČR, s. r. o., YASHICA, s. r. o. a Kofola, a. s.
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cOrNellův cyklus aNeb FlOW learNiNg  – učeNí Zážitkem v  přírOdě

Hlavním cílem programu je podpora rozvoje environmentální senzitivity pomocí prožitku v příro-
dě. Program je veden v souladu s konceptem „flow learning“, který byl vytvořen Josephem Cornellem 
(nar. 1950, USA), autorem mnoha knih, z nichž například „Sharing Nature with Children“ (Sdílet přírodu 
s dětmi) byla přeložena do dvanácti jazyků (oficiální český překlad se teprve chystá). 

V Německu je dílo Josepha Cornella považováno za jeden ze základních pramenů tzv. zážitkové peda-
gogiky. Zážitek je v Cornellově pojetí cestou k poznání přírody. Cornell označuje proces učení zážitkem 
pojmem „flow“, který můžeme chápat jako plutí, sladění se. „Flow“ stav zažíváme, když se plně soustře-
díme na nějakou aktivitu, jsme pohlceni činností v každém jejím detailu. Takový stav Cornell považuje 
za ideální pro poznávání přírody. Je intenzivní, aktivizující a podle Cornella vede k porozumění proce-
sům v přírodě, z něhož odvozuje vůli ji chránit. 

Samotný koncept „flow learning“ je založen na univerzálních principech, které vychází z toho, jak se lidé 
učí. Pro program s dětmi v přírodě na bázi „flow“ učení Cornell navrhuje čtyři stupně zážitku a pro každý 
stupeň pak vyvinul řadu metod, které jsou zaměřené zejména na pozorování a radosti z pobytu v přírodě.

Prvním stupněm „flow“ učení je vzbudit nadšení (Awaken Enthusiasm). Tento stupeň je založen 
na dětské potřebě hrát si. Je spojený s čilou aktivitou a má dynamický průběh. Po vzbuzení nadšení ná-
sleduje fáze zaměření pozornosti (Focus Attention). Je to fáze, kdy se děti otevírají novým zkušenos-
tem při zaměření na konkrétní činnost či na přírodu, většinou skrze své smysly (dotek, sluch, zrak). Tře-
tí fází je přímá zkušenost (Direct Experience). Jejím cílem je prohloubit poznání a podpořit intuitivní 
porozumění situaci. Děti jsou v rámci aktivit této fáze vyzývány, aby se ponořily do svých vlastních zku-
šeností s přírodou kolem sebe. Poté, co jsou jí pohlceni, mohou zakusit, jaké to je být součástí přírody. 
Poslední fází Cornellova „flow“ učení je sdílení inspirace (Sharing Inspiration). Poté, co žáci získají 
zkušenosti, sdílí je s ostatními a inspirují tak sebe navzájem. Může to být skrze sdílení příběhů lidí, kteří 
zásadním způsobem ovlivnili situaci, v níž se nacházíme, nebo souvisí s děním kolem nás.

Protože se jedná o ucelený koncept, je třeba, aby pedagog absolvoval s žáky všechny fáze vzděláva-
cího konceptu, od každé fáze pak minimálně jednu aktivitu, a dětem co nejvíce pomáhal se do prožitku 

„ponořit“ a podpořit „flow“ učení. Je pochopitelné, že takový krok nelze autoritativně nařídit. Klíčový je 
proto přístup pedagoga k dětem. Cornell shrnuje doporučení pro práci s dětmi takto:

1. méně učte a více sdílejte;
2. buďte vnímaví;
3. udržujte koncentrovanou pozornost;
4. nejdřív nechte děti dívat se a prožít, teprve pak mluvte;
5. celý zážitek naplňujte radostí.

Upraveno dle

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-LESNI-MATERSKE-SKOLE.html/ 
(18. 7. 2012) 
http://www.sharingnature.com/flow-learning/ (18. 7. 2012)
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Nesem se lesem
věk: 2.  stupeň Zš

CílE progrAmU – žáK:
â  se vžije do stromu (naplňován aktivitou Staň se stromem);
â  se při pobytu v lese zaměřuje na jeho vnímání více smysly 

(naplňován aktivitami Mapa zvuků, Lesní fotoaparát);
â  vyjádří, jak na něj les působí (naplňován aktivitami Lesní fotoaparát, 

Báseň na pokračování).

Aktivita Čas Pomůcky

Vzbuzení nAdšení (AwAken enthusiAsm)

staň se stromem 20 min

Akční poznávačka 20 min lesní přírodniny

zAměření Pozornosti (Focus Attention)

mapa zvuků 25 min papíry většího formátu, tužky, podložky, PL Zvuky

zdvojení 20 min 10 lesních přírodnin, šátek, PL Lupy

Přímá zkušenost (direct exPerience)

Potkej strom 20 min šátek na zavázání očí do dvojice

Lesní fotoaparát 30 min tužky, pastelky, papíry, podložky

sdíLení insPirAce (shAring insPirAtion)

Lesní galerie 30 min pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, 
kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) 
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vZbuZeNí NadšeNí (aWakeN eNthusiasm)

Jako náhradní varianta nebo varianta v případě, že byste aktivitu staň se stromem zvládli hodně 
rychle a měli čas na další, využijte aktivitu Akční poznávačka, jejíž průběh je popsán níže. 

staň se stromem (20 min)
Cíl aktivity – žáci:
â aktivně přemýšlí o lese a mají chuť zabývat se lesem (stromy);
â popíší, jaké části těla má strom a k čemu slouží.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â Celá skupina společně vytvoří fungující živé tělo stromu.
â Žáci v reflexi říkají, na co nového přišli a co si ujasnili.

popis aktivity: 
Nejlepší přípravou je to, když se podíváme na klip na You Tube, kde sám Joseph Cornell zadává tuto akti-
vi tu skupině lidí (hledejte pod heslem „Joseph Cornell Build a Tree“).

Shrnutí rolí, co kdo dělá, povelů a zvuků:

role co dělá Povel zvuk

JÁDROVÉ DŘEVO Tvoří vnitřní jádro stromu a díky němu je strom pevný 
a silný. Úkolem jádrového dřeva je držet kmen a větvě 
vzpřímeně, aby se listy dostaly ke slunci.

„Stůj pevně  
a vzpřímeně!“

HLAVNÍ KOŘEN Vrůstá do země do hloubky kolem deseti metrů 
a umožňuje stromu čerpat vodu i z těchto spodních 
vrstev půdy. Funguje také jako kotva. Při silném větru 
brání vyvrácení stromu.

„Ukotvi strom!“

POSTRANNÍ KOŘENY Pomáhají držet kmen vzpřímeně a kotví strom v zemi. 
Nasávají vodu.

„Nasát vodu!“ „srk“

BĚL, BĚLOVÉ DŘEVO Vede vodu z kořenů nahoru a rozvádí ji po celém 
těle stromu až do konečků větví a listů. Je schopno 
přečerpat stovky litrů vody denně.

„Vodu vzhůru!“ „uuuuuiiiiiiii“

LÝKO Rozvádí po těle stromu živiny, které vzniknou v listech 
při fotosyntéze.

„Vyrobit jídlo!“
„Jídlo dolů!“ „uuuuuuuuu“

KŮRA Chrání strom před ohněm, hmyzem, houbami, 
změnami teplot.

„Buď silná!“

Hru můžeme uvést otázkou, zdali žáci přesně ví, z čeho všeho se skládá strom, co je uvnitř něho a zdali 
přesně vědí, k čemu jednotlivé části stromu slouží. Poté, co žáci řeknou vše, co ví, řekneme, že si to mo-
hou vyzkoušet na vlastní kůži. Uvedeme, že si zkusí něco, co možná ještě nikdy nedělali: totiž postavit 
ze skupiny strom a zažít si, co takový strom dělá a jak funguje. (Pozn.: žákům rovnou přidělujte jejich role, 
nenechávejte volbu na nich, jsou rozpačití a hra se zbytečně rozmělňuje.)
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Začneme tím, že požádáme jednoho vysokého, silně vypadajícího žáka, aby představoval JáDroVÉ 
DŘEVo. Všem jej představíme takto: „Toto je jádrové dřevo, které tvoří vnitřní jádro stromu. Díky němu 
je strom pevný a silný. Úkolem jádrového dřeva je držet kmen a větvě vzpřímeně, aby se listy dostaly ke 
slunci. Jádrové dřevo je nejstarší částí stromu a je prakticky mrtvé, zato ovšem dobře zachovalé. Všech-
ny jeho cévy, kterými dříve proudila voda a živiny, jsou nyní vyplněny zásobními látkami či pryskyřicí, 
aby jádro dlouho vydrželo“. Úkolem žáka je stát pevně a vzpřímeně a vypadat silně.

Poté vyzveme žáky, aby se další z nich stal HlAVNím KoŘENEm. Sedne si do tureckého sedu pod 
nohy jádrového dřeva zády k němu. Komentujeme to slovy: „Jsi hlavní kořen, ten je velmi dlouhý, vrůs-
tá do země do hloubky kolem deseti metrů a umožňuje stromu čerpat vodu i z těchto spodních vrstev 
půdy. Funguje také jako kotva. Při silném větru brání vyvrácení stromu. Ne všechny stromy mají hlavní 
kořen rostoucí do hloubky (např. smrky mají kořeny povrchové), ale náš strom jej má“.

Několik dalších žáků (3–4) bude představovat poSTrANNí KoŘENY. Ideálně by to měli být žáci s dlou-
hými vlasy, kterým nevadí lehnout si na zem. Protože je to pro žáky často problém, vyplatilo se je motivovat 
buď tak, že je toto výzva jen pro ty nejotrlejší, anebo mohou setrvat v podřepu a dotýkat se země rukama. 
Postranní kořeny si lehnou na záda nohama směrem k jádru stromu. poSTrANNí KoŘENY uvedeme tak-
to: „Jste postranní kořeny, jsou vás stovky a stovky, rozrůstáte se kolem kmene jako větve, ale pod zemí. 
Společně s hlavním kořenem pomáháte držet kmen vzpřímeně a kotvíte strom v zemi. Na koncích máte 
drobounké kořenové vlásky.“ Poté můžeme pokleknout u jednoho postranního kořene, rozprostřít mu vlasy 
a říci: „Stromy mají tisíce kilometrů takových kořenových vlásků, prorůstají každým kouskem půdy v okolí 
stromu. Na špičce mají citlivé buňky, které jakmile ucítí vodu, začnou přirůstat tím směrem a pak vodu na-
sají. Stěny těchto buněk jsou však zároveň velmi pevné, asi jako ochranná přilba. Teď bych poprosil/-a hlav-
ní i postranní kořeny, aby si zkusily svou práci. Když řeknu: Nasát vodu!, uděláte srkavý zvuk.“

Další cca čtyři žáci vytvoří kruh kolem jádrového dřeva, drží se za ruce a jsou obráceni tváří dovnitř 
kruhu. Tvoří tzv. BĚl nebo BĚloVÉ DŘEVo. Uvedeme je do obrazu: „Jste částí stromu, které se říká bě-
lové dřevo nebo jen běl. Vytahujete vodu z kořenů nahoru a rozvádíte ji po celém těle stromu až do ko-
nečků větví a listů. Jste nejvýkonnější pumpou na světě. Jste schopni přečerpat stovky litrů vody denně 
a to rychlostí kolem 160 km za hodinu! Poté, co kořeny nasají vodu ze země, je vaším úkolem vytáhnout 
vodu do celého stromu. Jakmile dám povel: Vodu vzhůru!, zvednete ruce nad hlavu a uděláte stoupají-
cí zvuk, třeba Uuuuuiiiiii!“ Poté si to společně zkusíme. Řekneme: Nasát vodu! (kořeny srknou), Vodu 
vzhůru! (běl zvedne spojené ruce nad hlavu a udělá něco jako Uuuuuiiiiii).

Dalších 5 žáků vytvoří kruh kolem běli. Je to vrstva lÝKA. Tuto vrstvu uvedeme takto: „Směrem dovnitř 
kmene je vrstva kambia, která obsahuje dělivé buňky a díky nim strom přirůstá. Každý rok přibude smě-
rem do středu kmene jedna vrstva běli (dřeva) a směrem ven vrstva lýka. Strom přirůstá z vnějšku kmene, 
kořeny a větve zase ze špiček, tedy konečků. Nerostou tedy jako např. naše vlasy ze základních cibulek. Těs-
ně pod kůrou se nachází lýko. Tato vrstva rozvádí po těle stromu živiny, které vzniknou v listech při fotosyn-
téze. Když dám povel Vyrobit jídlo!, zvednete všichni ruce nad hlavu, překřížíte ruce se sousedem v místě 
zápěstí a zatřepetáte jimi jako listy nebo jehlicemi. Přijmete tak energii ze slunce a pomocí fotosyntézy vy-
robíte jídlo. Když řeknu Jídlo dolů!, půjdete do dřepu a přitom vydáte klesající zvuk, něco jako Uuuuuuuuu!“

Poté si opět zopakujeme dosavadní povely: „Nasát vodu!“, „Vyrobit jídlo!“, „Vodu vzhůru!“, „Jídlo dolů!“
(pozn.: žáci, kteří tvoří vrstvu lýka vyrobí jídlo dřív, než běl vytáhne vodu vzhůru; ruce zvedají a třepo-

tají listy až po vydání povelu „Vyrobit jídlo!“, aby žáky nebolely ruce).
Zbývající žáci budou dělat KŮrU. Vytvoří vnější kruh a tváří budou obráceni ven. Zeptáme se: 

„K čemu má strom kůru?“ (chrání jej), „A před čím strom chrání?“ (oheň, hmyz, spory dřevokazných hub, 
změny teploty,…).

Žáci, kteří dělají kůru, zaujmou obranný postoj jako ragbyoví hráči. Poté řekneme: „Slyšeli jste to? 
Takový vysoký pronikavý zvuk? To je divoký a nenažraný kůrovec. Půjdu se podívat, jestli ho dokážu 
zastavit. Pokud se nevrátím, musíte zastavit kůrovce vlastními silami.“ Vzdálíme se a vrátíme se jako 
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kůrovec, u hlavy si můžeme držet klacky jako tykadla, rozhlížet se a olizovat, a když zahlédneme strom, 
vrhneme se na něj. Zahodíme tykadla a snažíme se provrtat pod kůru na různých místech.

Zatímco kůrovec útočí (a kůra jeho útoky pravděpodobně odráží), začneme vydávat opět povely, aby 
se celý strom dal do pohybu. Poprvé vydáme povel i s oslovením, pro koho je povel určen, při dalších 
(cca třech) opakováních už jen samotné povely.

Na závěr poděkujeme všem za to, jaký byli báječný strom, a pomůžeme kořenům zvednout se ze země.

reflexe:
Po projití aktivitou necháme žáky, aby mluvili o pocitech, které mají ze stavby stromu a poté se můžeme ptát:  
Překvapilo vás něco?
Jaké to pro vás bylo?
Dozvěděli jste se něco nového?

metodická poznámka
Tato aktivita předpokládá, že skupina žáků nemá větší problémy ve vzájemných vztazích, přece jen se 
během této aktivity žáci dostávají do poměrně blízkého kontaktu mezi sebou a provozují pro některé 
puberťáky jistě velmi směšnou činnost, proto doporučujeme být s jejím zařazením u problémové 
skupiny opatrní.

akční poznávačka (20 min)
Cíl aktivity – žáci:
â aktivně přemýšlejí o lese a mají chuť se lesem zabývat (stromy);
â rozeznávají jednotlivé prvky lesního prostředí.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â Žáci se zapojí do hry a je vidět, že je hra baví.
â Žáci nosí správné přírodniny.

pomůcky: lesní přírodniny

popis aktivity: 
Rozdělíme skupinu na dva (čtyři) týmy, které stojí proti sobě (paprsčitě) v řadách, tváří k sobě, mezi nimi 
je prostor a na zemi položené lesní přírodniny (části stromů jako větve, listy, plody, kůra apod.). Členové 
týmu jsou očíslovaní. Řady žáků od sebe stojí cca 3 metry, aby měli motivaci mezi sebou soutěžit.

Poté např. zvoláme: „Buk! Trojky!“ a žáci z obou týmů s číslem tři rychle vyběhnou a snaží se z přírod-
nin vybrat tu, která patří k buku (list, plod, nebo zvíře, které se živí nějakou částí buku) a vrátí se na star-
tovní čáru do svého družstva. Poté zkontrolujeme, zdali vybraný předmět souhlasí, a pokud ano, družstvo 
si připisuje bod. Pokud se žák spletl a vybral něco jiného, je jeho tým bez bodu. Poté vrátíme předměty 
zpátky a pokračujeme ve hře. Necháme proběhnout několik kol, předměty, které už budou příliš „prova-
řené“, můžeme postupně ze hry dávat stranou a nechávat tam jen ty, o nichž nemáme úplně jasno.

Vyhrává družstvo, které získá více bodů.

reflexe:
Na konci se žáky společně projdeme všechny přírodniny, a pokud na to máme čas, můžeme k nim říci 
i nějaké zajímavosti.



nesem se lesem / 2. stupeň zš 7

ZaměřeNí pOZOrNOsti (FOcus atteNtiON)

mapa zvuků (25 min)
Cíl aktivity – žáci:
â vnímají zvuky a rozlišují jejich intenzitu, vzdálenost a směr odkud přicházejí;
â si uvědomují, které zvuky jsou jim příjemné a které ne a co je zdrojem těchto zvuků.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â Každý žák vytvoří svou vlastní mapu zvuků a sdílí její obsah s kamarádem ve dvojici.

pomůcky: papíry většího formátu, tužky, podložky, rozstříhaný PL Zvuky (jedna kartička do dvojice)

popis aktivity: 
Každý žák dostane čistý papír, na který si doprostřed udělá znaménko X (označuje místo, kde posluchač 
sedí), a tužku. Poté si každý sám vybere místo, kde se posadí. Z tohoto místa poslouchá zvuky (nejlépe 
se zavřenýma očima). Jakmile uslyší nějaký zvuk, otevře oči a zaznamená si jej do mapy. Měl by zazna-
menat vzdálenost, směr, odkud zvuk přichází a do mapy zakreslit jednoduchou značku (třeba notičku – 
zpěv ptáka; lístek – šumí stromy; vlnky – fouká vítr apod.), která zvuk charakterizuje, případně může 
vše zapsat. Kreativní žáci vymýšlí pro zvuky i tvarové vyjádření (zpěv pěnkavy – spirála, motorová pila – 
zubatá čára apod.). Žák by měl trávit co nejvíce času posloucháním a co nejméně času zapisováním. Tak-
to necháme žáky poslouchat a zaznamenávat 5–10 minut.

reflexe:
Žáci sdílejí svá pozorování nejprve ve dvojici, kterou si sami zvolí tak, aby jim to bylo příjemné. Ptají se 
vzájemně na otázky (kartičky Zvuky):

Kolik různých zvuků jsi slyšel?
Který zvuk se ti nejvíce líbil? Proč?
Který zvuk se ti líbil nejméně? Proč?
Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel? Víš, co jej způsobilo?

Nakonec se sejdeme společně v kruhu a dáme prostor těm, kteří chtějí sdílet svou mapu a odpovědi na 
otázky v celé skupině.
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Zdvojení (20 min)
Cíl aktivity – žáci:
â se zaměřují na detaily, trénují paměť a zkoumají les zblízka.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â  Každý žák podrobně zkoumal terén a nasbíral několik přírodních předmětů, buď stejných anebo 

podobných těm, které se skrývaly pod šátkem.

pomůcky: 10 lesních přírodnin, šátek, PL Lupy

popis aktivity:
Nasbíráme v terénu cca 10 přírodních předmětů, poskládáme je na šátek na zem a přikryjeme dalším 
šátkem. Necháme žáky, ať se shromáždí kolem. Poté řekneme, že pod šátkem je deset objektů, které mo-
hou nalézt v okolí. Na 25 vteřin odkryjeme šátek a žáci mají za úkol si co nejvíce předmětů zapamatovat. 
Poté sbírku objektů opět zakryjeme a žáci mají za úkol v okolí nasbírat ke každému předmětu dvojici 
(stejný nebo co nejpodobnější objekt).

Po uplynutí času na hledání (5–10 min) se všichni opět shromáždí u šátku.
Vytahujeme jeden objekt po druhém a u každého z nich se nejprve zeptáme, čím je důležitý pro les 

a jak s lesem souvisí. Pokud to nezaznělo, řekneme nějakou zajímavost (cílem aktivity není podat vý-
klad, jen zmínit, co jsme to vlastně našli). Žáci si kontrolují, jestli našli správnou dvojici.

reflexe: 
Na závěr žáky vyzveme, aby napsali odpovědi na otázky:

Co mě při pátrání překvapilo, zaujalo?
Bylo pro mě obtížné předměty najít?
Pozoroval jsem nějaký rozdíl mezi tím, jak se mi hledal první předmět a jak desátý? 
V čem byl ten rozdíl?

Poté rozdáme sešitky lupy (PL Lupy), do nichž žáci píší své odpovědi.
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přímá ZkušeNOst (direct experieNce)

potkej strom (20 min)
Cíl aktivity – žáci:
â vnímají a poznávají stromy pomocí hmatu příp. dalších smyslů;
â si uvědomují rozdíly mezi stromy.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â Žáci se navzájem bezpečně dovedli ke stromu a zkoumali jej hmatem (čichem).
â Žákům se podařilo najít svůj strom a popsat, podle čeho jej poznali.

pomůcky: šátek na zavázání očí do dvojice

popis aktivity:
Aktivitu je nejlepší provádět na místě, kde jsou na menším prostoru různé druhy stromů, mezi nimiž 
lze volně procházet. Žáci utvoří dvojice tak, aby se jim v nich dobře spolupracovalo. Poté určíme bod, ze 
kterého dvojice vychází. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý ho kličkami provede vybraným územím se 
stromy a zastaví před jedním z nich. Předem ukážeme, jakým způsobem má průvodce vést žáka se zavá-
zanýma očima, aby mu cesta nebyla nepříjemná a nezranil se: vede jej opatrně a pomalu za ruku; upo-
zorňuje jej na případné nerovnosti terénu, aby nezakopl; když jej dovede ke stromu, položí mu ruku na 
kmen, aby do stromu nevrazil. Nevidící se snaží strom důkladně poznat pomocí hmatu (obejme jej, aby 
zjistil tloušťku, hledá výčnělky a suky po větvích, ohmatá kořenové náběhy atd.). K průzkumu stromu 
může použít i další smysly a zapamatovat si vůni kůry nebo typické ševelení listí. Nesmí si ke stromu nic 
přiložit ani si ho jinak označit. Pak ho vidící partner opět kličkami odvede 
zpět na výchozí místo. Nevidící si může sejmout šátek a nyní je jeho úkolem 
najít znovu „svůj strom“. Potom si role ve dvojici vymění.

Pokud máme čas, necháme žáky, aby si vyzkoušeli ohmatat a poznat více 
stromů.

reflexe: 
Na závěr aktivity se sejdeme všichni v kruhu  
a ptáme se:

Bylo těžké/lehké strom najít?
Podle čeho jste svůj strom poznali?
Které smysly vám pomohly?
Jak vám pomohly?
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lesní fotoaparát (30 min)
Cíl aktivity – žáci:
â  se zaměřují na zajímavé detaily nebo 

obrazy v krajině;
â sdílejí různé pohledy na svět kolem sebe.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â  Každý žák si nakreslí, co fotil, a sdílí obsah 

svého obrázku s partnerem ve dvojici.

pomůcky: tužky, pastelky, papíry, podložky

popis aktivity:
Vyzveme žáky, aby vytvořili dvojice tak, aby jim bylo spolu příjemně. Jeden z partnerů je fotograf a dru-
hý fotoaparát. Fotoaparát má zavřené oči a fotograf jej opatrně vede krajinou. Fotograf by rád zachytil 
nějakou myšlenku či dokonce příběh, který se v nejbližším okolí odehrává. Fotí si „diáčky“ – jednotlivé 
záběry (detaily i celkové pohledy na krajinu).

Fotograf dovede svůj fotoaparát opatrně (pro jistotu vysvětlíme, co znamená opatrně, tj. vedu sle-
pého pomalu za ruku, upozorňuji ho na případné nerovnosti terénu, aby nezakopl apod.) až na místo, 
které chce fotografovat. Tam jej přesně nasměruje a jemným klepnutím na rameno uvede do chodu (fo-
toaparát otevře oči). Žák-fotoaparát nesmí hlavou pohybovat, snímek je statický a expozice (doba, po 
kterou je osvícen film – foťák fotí) trvá několik vteřin. Potom fotograf jemným klepnutím opět zavře „zá-
věrku“ – oči fotoaparátu. Postupně takto vyfotí 5–6 záběrů. Žák v roli fotoaparátu má za úkol si obrázky 
ukládat do paměti. Tyto obrázky představují onu myšlenku či příběh, který chtěl fotograf zachytit.

Potom si role vymění. Důležité je, že po celou dobu fotografování spolu žáci vůbec nemluví!

reflexe:
Na závěr se obrázky vyvolají. Každý přístroj zachytí na papír, co viděl. Žáci dostanou papír, tužku a pas-
telky a nakreslí si, co jejich „fotoaparát“ nafotil, jaký příběh zachytil.

Žáci pak sdílejí obrázky ve dvojici, ve které fotili. Obrázky si ukážou a snaží se fotografovi i slovně 
popsat, co si myslí, že chtěl fotit. Je dost možné, že fotografův pohled byl zcela jiný, může to tedy svému 

„fotoaparátu“ vysvětlit. Poté můžeme sdílet i v celé skupině, chce-li někdo z žáků.
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sdíleNí iNspirace (shariNg iNspiratiON)

lesní galerie (30 min)
Cíl aktivity – žáci:
â nakreslí (na základě zážitku z imaginace anebo z programu) svůj les;
â sdílí obrázky s ostatními.

Jak poznáme, že jsme cíle dosáhli:
â Každý žák nakreslí obrázek lesa.

pomůcky: pastelky, papír, podložka pro každého, šňůra, kolíčky, reprodukce obrazů lesa (cca 5 obrazů) – 
můžeme doporučit díla těchto autorů: Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Alfred Sisley, Ernst Lud wig 
Kirch ner, Gustav Klimt, Paul Cézanne, Edvard Munch 

popis aktivity:
Vyzveme žáky, aby zkusili nakreslit les, který podle nich během předchozí aktivity (imaginace) vyrostl. 
Jaké stromy (případně jiné rostliny) v něm byly, jak les vypadal, a aby zkusili nakreslit i sami sebe, jak by 
se v takovém lese cítili, případně jak se cítí v lese, v němž zrovna jsou.

Během toho, co žáci kreslí, natáhneme mezi stromy šňůru ve výši očí žáků, vyvěsíme reprodukce ob-
rázků lesa od známých malířů a přichystáme kolíčky navíc. Šňůra by měla být dostatečně dlouhá nebo 
by jich mělo být více, aby obrázky nemusely být nalepené jeden vedle druhého, ale byly dál od sebe. 
Měla by být zároveň na místě, na které žáci během kreslení nevidí, aby je obrázky nerušily ve vlastní 
tvorbě. 

Kdo má nakresleno, nechá si zatím obrázek pro sebe a počká na ostatní. Když mají všichni nakres-
leno, pozveme žáky do „lesní galerie“. Chvíli žáky necháme, aby si mohli obrazy prohlédnout. Potom 
společně obcházíme jeden obraz po druhém a u každého položíme otázky: „Jaký měl asi autor obrázku 
vztah k lesu, jak se v lese cítil? Co jej k nakreslení obrázku přivedlo? Jak asi obraz vznikal?“

Potom můžeme nechat žáky, aby si stoupli k obrázku, který je jim nejbližší.
Nakonec řekneme, že pokud se někdo chce podělit o svůj obrázek, může jej přidat na šňůru do ga-

lerie (a případným zájemcům rozdáme kolíčky). Opět dáme chvíli, aby si mohli obrázky ostatních pro-
hlédnout a případně se zeptat autora na stejné otázky, které byly položeny výše.

Pokud se nikdo o svůj obrázek podělit nechce, žáky nenutíme.
Pokud se naopak chtějí podělit všichni nebo skoro všichni, navrhneme na konci aktivity, že mohou ve 

škole své obrazy ještě dotvořit či vylepšit/překreslit (svůj obrázek z terénu mít jako skicu) a vytvořit si 
svoji lesní galerii ve třídě.

metodická poznámka:
Může se stát, že žáci nebudou chtít les kreslit. V tom případě mohou pouze přistoupit k obrázku 
z galerie a říct, proč si vybrali zrovna toto ztvárnění lesa.

lES VE šKolE UVáDí... NESEm SE lESEm – metodická příručka pro 2. stupeň Zš

Autoři: Bc. Barbora Landová, Mgr. Jana Kindlmannová, aktivity vycházejí z metodiky Josepha Cornella; 
Ilustrace a grafická úprava: MgA. Jana Štěpánová, RedGreenBlue; Vydalo © Sdružení TEREZA, Praha 2012
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přílohy metOdiky prO 2. stupeň

pl Zvuky 
pl lupy
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pl Zvuky
Jednotlivé kartičky, prosím, rozštříhejte podle čerchované čáry  
a pracujte s nimi dle aktivity „mapa zvuků“.



Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?

Kolik různých zvuků jsi slyšel?

Který zvuk se ti nejvíce líbil? proč?

Který zvuk se ti líbil nejméně? proč?

Který zvuk jsi nikdy předtím neslyšel?

Víš, co jej způsobilo?
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pl lupy
Z následujících stránek vytvořte, prosím, A6 sešitek o 4 stránkách: Na A4 papír okopírujte 
oboustranně následující 2 strany a přehněte je na 2x A6. Na titulní straně je velký obrázek lupy, 
uvnitř a na poslední straně jsou otázky. S pomůckou pracujte dle aktivity „Zdvojení“.



poZoroVAl JSEm NĚJAKÝ roZDíl mEZI 
Tím, JAK SE mI HlEDAl prVNí pŘEDmĚT 
A JAK DESáTÝ?  
V čEm BYl TEN roZDíl?

poZoroVAl JSEm NĚJAKÝ roZDíl mEZI 
Tím, JAK SE mI HlEDAl prVNí pŘEDmĚT 
A JAK DESáTÝ?  
V čEm BYl TEN roZDíl?
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Co mĚ pŘI páTráNí pŘEKVApIlo, ZAUJAlo? BYlo pro mĚ oBTížNÉ pŘEDmĚTY NAJíT?

Co mĚ pŘI páTráNí pŘEKVApIlo, ZAUJAlo? BYlo pro mĚ oBTížNÉ pŘEDmĚTY NAJíT?


