
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 26. 8. 2021 v on-line prostředí na téma 

Učíme jazyky venku 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání uvedla Mgr. Petra Kobelová z MAP Čáslavsko. Hostem dnešního setkání a hlavním 

přednášejícím Justina Danišová ze spolku Učíme se venku.  

Většinu toho, co dnes probereme, je k dispozici na webu Učíme se venku.cz. Justina poskytne 

účastníkům prezentaci, kterou dnes bude sdílet.  

Na začátku paní učitelky sdílely zkušenosti s výukou venku a svá očekávání toho, co a proč venku učit. 

Justina dále nasdílela prezentaci a představila webové stránky Ucimesevenku.cz.  

Učitelé dostali prostor proto si rozmyslet, proč učit jazyky venku. I proto, aby měli připravené 

argumenty pro případné rýpaly: 1. Lepší studijní výsledky; 2. Delší soustředění (ne hned, až po cca 

třech vyučovacích hodinách); 3. Vyšší zájem o učení; 4. Lepší chování a menší kázeňské problémy 

(často problematické děti bývají venku tahouni, potvrzeno výzkumy z USA); 5. Poznatky propojené 

s praxí; 6. „Probuzení“ žáků ohrožených neúspěchem; 7. Lepší postoje k životnímu prostředí; 8. Vyšší 

spokojenost a motivace učitelů (regenerace a nabíjení se energií). Další inspirace Tajemství školy za 

školou - volně ke stažení na webu Učíme se venku.  

Další otázka k zamyšlení: Jak se vybavit na učení jazyků venku?: Zdena – ZŠ Sadová navrhuje batůžek – 

provázek, křídy, podsedák/pikniková deka, pláštěnka (mají vždy ve třídě), kuličky na cvrnkání na hry a 

kolíčky, dále už stačí jen přírodniny, které jsou velkou zásobárnou pomůcek. Vendula z Broumova 

navrhuje znát svůj cíl a důležitost znalosti prostředí.  

Justina doplňuje, že je ideální základní sada připravená ven: podsedáky (karton; karimatka rozřezaná 

na menší kousky), podložky na psaní s klipem/kolíčkem/gumičkou, aby jim papíry nalítaly, navléknout 

na provázek, aby to ve třídě vyschlo; provázek a kolíčky nahradí tabuli, mohou sloužit i jako výstavní 

síň (hodně všestranné využití); staré kalendáře – nevyhazovat, vždy se hodí jako tabule; rámečky 

z kartonu (zapojit děti, tím získají pocit užitečnosti a budou se na práci se svými výrobky těšit); 

určovací klíče z pexesa – koupit pexeso, s dětmi rozstříhat, proděrovat děrovačkou, starší mohou 

propíchat, procvičí si jemnou motoriku, vytvoří si pomůcku určovací klíč; sada knih pro konkrétní 

cílovou skupinu (na čtenářskou dílnu je vhodné být vybaveni knihami pro ty, kteří si knihu s různých 

důvodů nepřinesou); čím mají venku psát? – obyčejné tužky s výraznou barvou – nerozpíjí se; Zdena 

K. navrhuje laminaci, Justina doplňuje, že je možné nahradit zalepenými eurodeskami. Na kameny: 

akvarelky a progresky, voskovky pro menší děti, Justina doporučuje fixy na textil z Ikei – chytají i na 

vlhké listy, stojí něco přes 40,- Kč; kus bílé látky – kontrastní látka v terénu a zároveň to upoutává 



 

 

pozornost dětí a vytváří očekávání; lupa – i na češtinu, existují i velké lupy (určeno pro seniory) – 

motivace.  

Následovala otázka: Kde učit venku jazyky? Co vám chybí, abyste mohli chodit vyučovat ven jazyky 

častěji. Petra Š. ze ZŠ Vrdy – využívá zahradu školy, kde je k dispozici chodník (tabule), plot 

(nástěnka/tabule), trávník i hřiště. Justina zmiňuje, že není potřeba mít krásný altán nebo lesík, není 

třeba se omezovat jen na zelená místa. Při dílně čtení je vhodné mít na čem sedět a myslet na klid. ZŠ 

Zbiroh využívá stan, který vypadá jako tee-pee, pomalovaly ho děti, zafinancovali rodiče jako součást 

sbírky po nějaké akci. MŠ Arabská také využívá stan (kopule), také spolufinancovali. Váleniště z osb 

desek a palet, úžasné je mít možnost udělat terasu, kam děti mohou i v bačkorách; velký stůl – 

výstava knih, práce s přírodninami – centrální místo se hodí; velké sezonní stany. Pro práci venku je 

důležité závětří a zastínění. Klackoviště (různorodý materiál), pískoviště, pokud není v okolí školy 

dostupné. A kameniště (kačírek), domluvit se s dětmi, že budou nosit zajímavé kameny.  

Výhodou výuky venku je, že se více hýbeme. Výzkumy ukázaly, že je dobré se rozhýbat po cca 40 

minutách.  

Co učit venku?:  Justina navrhuje pro zamyšlení se vytvořit té graf – co už učím a co ještě chci učit 

venku.  

ABECEDA: Jít a hledat přírodniny – mít k dispozici nařezané klacíky a kameny, písek. U abecedy 

napsané na kamenech (fixy Ikea), mít odlišené samohlásky jinou barvou, je dobré mít ohraničené 

černou barvou – potvrzeno výzkumy. Přikládání tiskacích a psacích písmen.  Střídat s aktivnějšími 

aktivitami – aktivita piš nohama: napiš slovo „pes“ – samostatně, ve skupinách. Rozvíjí daleko víc 

dovedností, to, že se při tom učí je naprosto přirozené. Aktivita „alfabox“ – do mřížky napsat 

písmenka, děti hledají přírodniny tak, aby zapojily co nejvíce slovíček. Připomenout pravidlo šetrného 

sběratele – sbíráme jen to, co je nezbytně nutné a hospodaříme šetrně, uklidíme tam, kde to může 

sloužit. Poslouží i u cizích jazyků. „Kameny, které mluví“ – kameny jsou těžké, neuletí. Mohou 

namalovat děti – jsou součástí procesu. Rychlá hra pro aktivnější děti – jedno dítě nakreslí klikatou 

čáru křídou, druhé po něm maže mokrým štětcem, cíl je stihnout to dřív, než začátek mazané čáry 

uschne. Procvičí se motorika a protáhne zápěstí.  

PÁDY: Skákání panáka s pády, pak říkají třeba „mravence“ s pádovými otázkami. Zapojením pohybu 

pak není učení taková pruda. 

GRAMATIKA V POHYBU: Procvičování Y/I – nakreslí se linie, uprostřed je „váhám/nevím“, na bocích 

napsat měkké a tvrdé i. Dobré je podpořit spolupráci a týmovost i tím, že vysvětlují, proč si co vybraly. 

RODY: Během procházky určovat co je kterého rodu. Pozpátku – dojdete k něčemu rodu mužského a 

je to zelené. Děti si mohou na chodník napsat vzory nebo připravit na kartonu a hledají přírodniny, 

které se skloňují podle určitého vzoru.  

SLOVNÍ DRUHY: Ostrovy na slovní druhy – přichází přílivová vlna, mohou se zachránit tím, že si 

vezmete přírodninu a řekněte sloveso, které se pojí s tou přírodninou (např. lámat klacík).  

KAMÍNKY: Pracovní listy – přiřazování správných úček, které si děti samy vytvoří, jako druhý krok 

kontrolují i ostatní, jako třetí krok je to, že si zkusí vytvořit vlastní pracovní list (útěk, únos, úder, úkryt, 



   

   

útok). Práce venku vede k předávání odpovědnosti dětem. Tyto pomůcky si pak můžete vzít i do třídy 

k zopakování.  

Y/I : Jaké přírodniny byste využili na tvrdé a jaké na měkké (měkké – hlemýždi, tvrdé – kameny). 

Vyrábíme, vyzkoušíme. Ne všichni mají potřebu si s tím hrát.  

VYJMENOVANÁ SLOVA: Kamínky (používat oboustranně), větvičky (prak/rovný klacek). Práce 

s tajemstvím – na začátku v domluveném prostoru najít třeba ve skupině, hledají schované kartičky. 

Doporučuje se pověřit úkolem schovávání největšího sígra, má pocit spolupráce a odpovědnosti.  

Vtipné krátké příběhy ze slov na kartičkách, které vytvářejí. Různé příběhy ze stejných slov/ různá 

slova.  

VELKÁ PÍSMENA: Práce s prostředím, vytváří modely, děti nadepisují – ne kapitálkami. Na místě si 

mají děti představit, že je to město a mají mu vymyslet názvy různých částí.  

ZAŠIFROVANÁ SLOVA: Počáteční písmena přírodnin tvoří písmena. Mohou k šifře použít papír/napsat 

písmeno, využít oblečení atp.  

Když není hezky, stačí si jít venku nasbírat přírodniny a pracovat s nimi uvnitř. I deset minut venku je 

kvalitní čas. Doporučuje se, aby výstupy a samotný proces zachytit pro vedení, kolegy, rodiče.  

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 

Požádat děti, aby si připravily knížky a aby si vybrali svoje místečko. Některé školy mají hamaky. 

Metoda pětilístek – vytuněná verze s rámečkem. Výroba vyprávěcích kostek (story cubes) – vyzkoušet 

uvnitř, pak venku. Buď jen vypráví nebo i zapíší.  

Fotoaparáty – hledají konkrétní věci, vypráví k tomu svůj příběh.  

Hledání protikladů – malé/velké, suché/mokré, tlusté/tenké.  

Zimní aktivity – lepivý sníh na stromy. Vytvoří svého hrdinu, ve třídě o něm pak píší. Malování na sníh. 

Napsat dopis zvířátkům. Vytváření městečka – popsat, kdo tam bydlí. Stopování – najít a vyprávět si o 

něm, nebo si své vytvořit klacíkem. Pracovat s oblíbený postavičkami. Zamrznutí a vyprávění. 

CIZÍ JAZYKY 

Hledat předměty od daného písmenka. Přírodniny k danému počtu. Doplňovačky. Hledání barev. 

Malovat přírodními barvami. Porovnávat výstupy – co jsme namalovali na jaře a na podzim. Jdi a najdi 

nejznámější kytky – předem připravit. V sezoně plodů poslat na zahradu, aby ochutnávali. Využívat 

plata od vajíček. Aktivita jdi a najdi – s kartonovým rámečkem. Tvary – vytvořit z kartonu a také 

v přírodě tvary. 3D slovník – pozor na vítr. Předložky na kostce, hodit, použít ve větě a udělat (jump 

over a rock). Vyprávění příběhu pomocí kamenů (slova na kameny) nebo story cubes. Najít přírodniny, 

vytvořit k nim kartonové názvy, vzít do třídy a chodit se na ně dívat – lépe uvízne v hlavě.  

Rozhovor se stromem. Popis postupu u výroby třeba budky – i práce se zdroji.  

 



 

 

PUBLIKACE: Kde a jak začít. Tajemství školy za školou – zdarma ke stažení na webu. Publikace Učíme 

se venku JAZYKY. Zahrada, která učí (ekocentrum Chaloupky – fyzika, čeština atp. i pro druhý stupeň). 

Časopis „Školní zahrada“ – elektronicky zdarma bude chodit, čtvrtletně.  

 

 


