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Ničíme to,
čeho se bojíme,
a bojíme se toho,
co neznáme
Radek Lüftner
koordinuje
program Malý
průzkumník
přírody
pořádaný
spolkem
Ekodomov.
Jeho úkolem je
zařídit, aby se
téměř tři stovky
školáků dostaly
každý týden
po vyučování
ven do přírody.
Pomáhá mu
v tom tým více
než pětadvaceti
motivovaných
lektorů.

Přináší práce s dětmi venku nějaká
rizika?
Chodit s dětmi ven je samozřejmě
náročnější než je hlídat ve třídě.
Proto jsme snížili počet dětí na
jednoho lektora na osm, a to nám
umožňuje individuální přístup.
Na začátku kurzu vytváříme
spolu s dětmi dohodu, jak se
budeme k sobě navzájem chovat.
Pravda je, že jedna věc je pravidla
stanovit a druhá věc je přimět
děti, aby je dodržovaly. Nejlépe
funguje kombinace toho, že
od začátku nastavujeme jasné
hranice, a toho, že děti postupně
dobře poznáme a víme, co od
kterého z nich můžeme čekat.
Čím se Malý průzkumník přírody
liší od většiny aktivit, na které jsou
školní děti zvyklé?
Dnešní školní děti mají všechno
nalajnované, čas rozplánovaný
téměř na minuty. Kdyby si
chtěly jít jen tak samy hrát ven
za vesnici, jako to bývalo dřív,
tak jim to rodiče ze strachu
často ani nedovolí. Nemají
mnoho možností setkávat se
s reálným světem. Když jim ale
„z bezpečnostních důvodů“
všechno zakážeme, tak nikdy
nic nezažijí, nic nepoznají. My
s nimi jdeme ven. Některé děti
na kurzu zpočátku rozdupají
každou krtinu, rozšlapou houby.
Funguje to na principu – ničíme
to, čeho se bojíme, a bojíme
se toho, co neznáme. Tím, že
se společně snažíme přírodu
víc poznat, zjišťujeme, že nám
v ní (tady v Čechách) téměř nic

nehrozí. Na konci kurzu tytéž děti
krtka pozdraví a dávají pozor, aby
mu někdo neublížil. Přátelskou
atmosféru pěstujeme i v rámci
skupiny, takže se k nám děti těší
i proto, že se na kroužku potkají
se spolužáky z různých tříd,
vznikají tak nová kamarádství.
Možná je před vším tolik
nechráníte a zároveň netlačíte na
výkon?
Ve škole při vyučování mohou
děti zpravidla mluvit jenom, když
jsou tázány, a smí říkat jen to,
co chce učitel slyšet. Vidím, jak
jsou vděčné, že tady je někdo
poslouchá a že mohou vyjádřit
svůj názor. Umožňujeme dětem,
aby udělaly chybu, ze které se
mohou poučit. Vždyť chyba
vlastně není nic špatného. Když
se například bezhlavě vrhnou
do křoví a nemají dlouhé rukávy,
poškrábou se o větve, ale příště
si dají pozor. Je to jen o jiném
úhlu pohledu. Klíčový je pro nás
především prožitek, zkrátka
nebát se umožnit dětem něco
zažít.
I my dospělí se musíme naučit
překonávat strach. Většina
z nás se na vysoké škole vrtá
v detailech, a pak vás dítě zaskočí
otázkou, jak dlouho žije moucha…
I my se učíme, že něco nevědět
není prohra. A děti vidí, že ani
lektor neví všechno, že je to taky
jenom člověk, i když odvážný,
otevřený a autentický...
Připravila Hana Doležalová

Foto Pavel Bílek a Petr Doležal

Vážené čtenářky,
E D Ivážení
T O čtenáři,
R I A L

„zabalíme-li děti do vaty,
nenaučí se nic o nebezpečí"
– vystihuje téma, na které jsme se v tomto Bedrníku soustředili, Michal Medek a též
uvádí: „Hra obsahující riziko vzniku úrazu je
nezbytná pro zdravý rozvoj dětí a odpovědností vychovatelů, dodavatelů herních prvků
a dalších je nikoliv riziko zmenšovat, ale snažit se zabránit těm nejzávažnějším úrazům.“
A schválně si tipněte, jaká instituce stojí za
následujícím citátem: „Cílem zajištění bezpečnosti není odstranění všech rizik, takže se
musíme smířit s tím, že nemůžeme eliminovat
možnost vážných a život ohrožujících zranění,
ačkoliv se o to snažíme.“ Možná vás překvapí,
že to je britská Health and Safety Executive,
která částečně pokrývá kompetence českých
hygienických stanic a Státního úřadu inspekce práce. Citát pochází z prohlášení Hra a volný čas dětí – prosazování vyváženého přístupu. Obdobně laděných dokumentů v posledních letech přibývá i z jiných vládních a mezinárodních institucí. Jak se začínají dívat na
divoké spontánní dětské „rough and tumble
play“, česky, řekněme, bojové hry, evoluční
biologové, vývojoví psychologové, neurovědci
či antropologové? Prozkoumal to ve spoustě
výzkumných zpráv, studií a publikací z celého
světa Petr Daniš a sepsal o tom čtivý souhrn,
nejspíš první svého druhu v češtině. Společně se svou ženou Justinou stojí za již známým

inspirativním webem svobodnahra.cz a nyní
chystají na téma bojových her elektronickou
knihu. Její součástí budou desítky návodů na
aktivity a ještě více působivých motivačních
fotografií. Danišovi byli tak laskaví, že poskytli první podklady k publikaci v Bedrníku.
A tím se dostáváme od teorie, která dává potřebnou hloubku myšlenkám, jak zacházet při
výchově a vzdělávání s riziky a nebezpečím,
k praktickým příkladům a návodům. Reportáž
z návštěvy finských škol od Hanky Mikulicové
a Jiřího Vorlíčka našince asi překvapí: „Nože
tu máme opravdu ostré, jen si je sami vyzkoušejte“, říká ředitel školy Timo Nykänen návštěvníkům školní dílny, která udivuje už prvním pohledem na otevřenou skříň plnou nožů,
pilek a hoblíků. Nebojí se, že se děti pořežou?
Ředitel trpělivě vysvětluje: „My samozřejmě
žákům nejdřív zdůrazníme, že ty věci jsou ostré, a ukážeme jim, jak s nimi zacházet.“ Ještě
více ohromující je, že podobně vybavené dílny,
které žáci pravidelně využívají, mají ve Finsku
školy běžně. A večer do nich chodí dospělí na
kurzy celoživotního vzdělávání. V tomto čísle
najdete také příklad, jak škola v Hrabové získala důvěru rodičů natolik, že jí to umožňuje
nechat děti vyběhnout v tričkách do sněhu,
a tohle otužování má pozitivní dopady. Nelekáme se ani ohně, nepomíjíme nebezpečí
z dopravy a další témata. A bojíte se hadů? Ať
tak či onak, jeden vás pozve na výstavu o krásách přírody. Té se budeme věnovat v příštím čísle z neobvyklého pohledu: JAK VONÍ
A CHUTNÁ PŘÍRODA.
Hanka Kolářová

Muzeum Říčany připravilo pro školy sborník dobré praxe Učíme v přírodě
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I N S P I R A C E

Výuka v přírodě
dětem prospívá
Požádali jsme, zda by se čtenářům Bedrníku
představil Ing. Ivan Štěpka, učitel biologie a chemie
na ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze-Modřanech. Pan učitel
popisuje spoustu nevšedních činností, které mají příležitost
zažívat žáci školy. Nutno předeslat, že iniciátorem
a tahounem těchto aktivit je především on.
Navazujíc na myšlenky J. A. Komenského je snahou naší školy překonat mýtus o nebezpečí, které v přírodě „číhá na
každém kroku“, v podobě klíšťat, alergií,
divokých prasat aj.
V naší škole se snažíme vracet děti
zpět do přírody. Již v roce 2002 jsme postavili učebnu pod širým nebem. Kuriózně přispěla apokalyptická povodeň,
kdy byly na modřanské břehy Vltavy vyplaveny mohutné stromy. Z nich vytvořili studenti umělecké školy lavičky se
zoomorfními tvary. Krásné vzrostlé lípy
s historickým křížkem umocnily příjemnou atmosféru, kdy se výuka rázem stala zajímavější. Do přírodní učebny tak
například mohli přijet jezdci na koních,
aby se teoretická výuka mohla změnit
v praktickou. Podobně se uskutečnilo setkání se záchranářskými psy s ukázkou
jejich výcviku. Následně Ornita – orga-
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nizace zajišťující praktickou výuku o životě ptactva, rozmístila v okolí učebny
řadu budek, kde mají děti za úkol sledovat hnízdění ptactva, počet odchovaných
mláďat i zajišťovat čistění budek. V návaznosti na učebnu slouží školní areál
jako arboretum. Zde mají nejenom děti,

ale i veřejnost možnost seznámit se s celou řadou dřevin.
Ne vše se nám podařilo. Měli jsme
snahu na poměrně velkém pozemku odchovávat pro potěchu dětí i dospělých
ovečky. Neznalost fyziologických potřeb
zvířat však vedla řadu lidí k neustálým

MOTTO: Učení musí být v souladu s přírodou,
s lidskou přirozeností a biologickým růstem.
Metodika učení musí uspokojovat procesy
viditelné v přírodě, v souladu s přírodními zákony.

J. A. Komenský
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stížnostem na policii, což nám přinášelo tolik nepříjemností, že jsme chovatelskou činnost ukončili.
Podobně skončila nezdarem instalace historických předmětů ve vestibulu školy. Chtěli jsme dětem ukázat,
k čemu jednotlivé exponáty sloužily
lidem v zemědělství i v jiných odvětvích hospodářství. Po téměř 20 letech muselo být muzeum zlikvidováno. Hasiči usoudili, že z bezpečnostních důvodů není přípustné předměty vystavovat. Děti tak přišly o možnost seznámit se in natura s životem
předků.
Pozitivní zkušenosti máme s obnovením studánky nedaleko školy. Děti
za pomoci Lesů hl. m. Prahy (dodaly
stavební materiál) postavily pro studánku domeček. Bývalý žák, studující
na umělecké škole, vysochal vodníka,
aby hlídal studánku. Následně nezbývalo než obnovit tradici jejího otevírání a zavírání. Na jaře a na podzim přijíždí princeznička na koni a za účasti
mládeže, učitelů, zástupců městské
části Praha 12 a veřejnosti pomyslně
historickým klíčem odemyká dvířka.
Vše je umocněno zpěvem za doprovodu hudebníků – bývalým panem ředitelem, panem školníkem a dětí. Oslavám předchází pravidelné čistění jak
studánky, tak okolního lesa.
Praha nabízí svými přírodními
a kulturními památkami neuvěřitelné
množství aktivit. Při realizování povinně volitelných předmětů jsme nabídli dětem druhého stupně ekologicko-estetický seminář. V něm při odpoledním vyučování opouštějí budovu školy a přímo v terénu vstřebávají
poznatky z přírody, kultury a historie
Prahy a okolí.
Velmi pozitivní je spolupráce školy s Úřadem MČ Praha 12. Děti se už
léta zúčastňují na několika lokalitách
v Praze 12 výsadby a následného zalévání ovocných stromků. S jejich přispěním vytvořili odborníci v jednom
z nově založených sadů naučná tabla.
Děti pomalovaly lavičky rostlinnými
motivy.
V době, kdy se často nesmyslné
kácení a prořezávání stromů stalo
v rámci celé České republiky módním
trendem, je třeba připomenout krásný citát básníka a milovníka přírody J.
W. Goetha: „ I na tom nejmenším místě vysaď strom, vše ti vrátí.“
Závěrem můžeme stručně konstatovat a přát si jediné – vracet děti i nás
dospělé zpět do přírody.
Ivan Štěpka, ZŠ a MŠ Na Beránku,
Praha-Modřany
Foto: archiv Ivana Štěpky
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Je učení venku
bezpečné?
12 + 1 tip z praxe, jak bezpečně učit venku.
Učení venku má v našich představách
mnoho bariér spojených s nebezpečím.
Kolik nebezpečí na vás venku opravdu
číhá? Jak poznat skutečné riziko? Jak mu
předcházet? Zeptali jsme se těch nejpovolanějších − dětí, pedagogů a vychovatelů, kteří už ven chodí pravidelně. V čem
vidí rizika učení venku a jak se s nimi vypořádali?

1. Společně si domluvit pravidla ven
„Dodržujeme pravidla, která si třída
sama navrhla. Opakovaně se k nim vracíme, abychom upevnili jejich význam. Za
nejdůležitější považuji pravidla: respektujeme se a jsme dobrá parta. Z toho vyplývá, že všechno, co dělám, nesmí ohrozit nikoho jiného. Ani živočicha. Při pobytu venku jsou děti zvyklé se pohybovat
tak daleko, aby věděly, kde jsem. Je nutné
vymezit vždy předem prostor a čas, kdy
mohou pracovat samostatně. Děti reagují na pouhý hlas. Není nutné křičet. Jsou
schopné se samy svolat velmi rychle.
Spolupracují. Umí se rychle převléknout
a na chodbě školy nerušit ostatní třídy.
Nejdůležitější je asi to, že se respektujeme a podporujeme i my dospělí, učitelé
a vychovatelka.“
Markéta Vokurková, ZŠ Kunratice, Praha

„Má praxe je, že dětem vše řeknu, ale
jakmile jsou poprvé venku, na vše zapomenou. Takže jsem smířená s tím, že to
venku holt ještě párkrát zopakuji, ale většinou se to už třetí hodinu poddá.“
Monika Hošková, ZŠ Dobiášov

„Pravidla dáváme dvojího druhu. První se týkají spíš přípravy a cesty (oblečení, obuv, přesun ven). Druhá pak pobytu
venku: Myslím na to, abych neohrozil
sebe nebo druhého. Po celou dobu pobytu venku je potřebné, abych viděl na
paní učitelku. Pokud mě kamarád požádá o radu, pomoc nebo spolupráci, jsem
připraven vyhovět. Když odcházím, dívám se, že nesu vše s sebou tak, jak jsem
si věci přinesl.“
Monika Olšáková, ZŠ Janovice

„Oceňuji, že kolegyně vnímají, že moje
děti mají jiná pravidla – mohou se zout,
hrát si s klacky, hrabat se v hlíně… a nemáme kvůli tomu konflikty. U něčeho

NECHRAŇME DĚTI PŘÍLIŠ
Je důležité nechat děti prožít nebezpečné
situace a čelit výzvám, protože se tím učí
řešit problémy.
Pomoct dětem můžeme otázkou:
> Co budeš dělat, až… vylezeš na tu skálu,
přejdeš ten kmen?
> Co bys mohl/mohla použít, aby… ses
dostal/dostala na druhou stranu, sis
užil/užila dobrodružství?
> Kam dáš ten kámen? Kudy polezeš na
ten strom? Kde budeš kopat tu díru?
> Jak se dostaneš … dolů / nahoru / na
druhou stranu?
> Kdo… s tebou půjde, ti pomůže, kdyby?
Když chceme vykřiknout: „Pozor! Opatrně!“, vezměme to jako příležitost, jak
dětem pomoci naučit se větší všímavosti
k tomu, co se děje v jejich okolí nebo jejich tělu.
Zkusme říci:
> Všimni si, jak… ty kameny kloužou, jak
je ta větev silná.
> Vidíš… tu kopřivu, prasklinu?
> Zkus použít… ruce, nohy, chodidla.
> Slyšíš… jak bublá potok, jak fičí vítr?
> Cítíš… se na tom kameni jistě, jak ten
oheň pálí?
> Cítíš se… vyděšeně, dobře, unaveně,
bezpečně?
Upravila Justina Danišová podle:
https://www.backwoodsmama.com, přeložila Adéla Hamplová Hronová

třeba posunuly své hranice, když viděly,
že je to bezpečné. Stojí za to s dětmi mluvit, proč něco nemohou dělat, proč a kam
neházet kameny, a kdy to jde, na který strom, kdy a kam až mohou lézt. Proč
nesmí nic ochutnávat bez dovolení. Že se
stačí zeptat, vědí, ale nejsou zvyklé na to
myslet.“
Zoja Zlonická, družina ZŠ Kunratice, Praha

„Venku mě láká všechno vyzkoušet,
otestovat a často i ochutnat, ale se třídou
máme pravidlo, že ochutnávat venku můžeme jen po dohodě s dospělcem. Což je
votrava, ale zas se nevotrávíme.“
Jakub, 3. třída
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2. Venku se „zabydlujeme“ postupně
„Nestalo se mi, že by nějaká třída někdy nechtěla ven. Občas poprvé podcení
oblečení, ale za 45 minut se ještě nikdo
nerozpustil ani nezmrzl. A je to zážitek,
ze kterého se sami poučí lépe, než když
já třikrát řeknu, vezměte si dlouhé kalhoty atd. Tak 3 hodiny trvá, než si zvyknou,
že se venku bude také učit a také pracovat, že to není jen vypuštění dravé zvěře do prostoru za účelem, aby se utahala
a vyřvala. A pak už v tom vidíme společně
jen samé výhody, to že chodíme ven, nás
většinou s třídami dost stmeluje a zlepšuje vzájemné vztahy žák – žák i žák – učitel. Co jsem začala chodit se třídami ven,
tak se mi stalo, že třeba deváťáci se chtěli
i v pátek odpoledne ještě sejít.“
Monika Hošková, ZŠ Dobiášov

„Nejdřív se seznámíme s místem. Dále
si řekneme pravidla. Zpočátku jsme venku tak 20−30 minut (problém s organizovaným přesunem), pak jsme venku i celou
hodinu (45 minut), optimum je minimálně
90 minut. Když jsme na zahradě, máme
u „válírny“ bednu s materiály, které můžeme potřebovat (tabulky, fixy, polštáře,
podsedáky apod.).“
Monika Olšáková, ZŠ Janovice

3. Na začátku je třeba nechat děti
„vylítat“, nasytit smysly, pak se skvěle
soustředí

chodí oblečené přiměřeně počasí atd. Nastudovala jsem aktuální mapu s místy nákazy klíšťat. U nás se nevyskytovala, tak
nestříkáme.
Hodně pomohlo zapojení rodičů do akcí.
V rámci družiny rodiče pomáhali s údržbou „naší“ zahrady. Kosili trávu, hrabali ji,
přivezli špalky na sezení. Na konci sezóny
jsme měli na zahradě slavnost světel.
Za dva roky jsme venku neměli vážnější úraz. Necháváme děti lézt na stromy,
lovit živočichy v potoku, přenášet kameny, větve. V tělocviku i v tělocvičně jsme
s kolegou naznali, že si s naší třídou můžeme dovolit víc a náročnější aktivity než
s paralelními třídami.“
Markéta Vokurková, ZŠ Kunratice, Praha

6. Nebát se chyby
„Zpočátku jsem byla pod tlakem, abych
dětem předala všechny vědomosti. Na
první skupině se ukázalo, že ani nejaktivnější nadšená dívenka si za rok nepamatuje
názvy rostlin, které jsme opakovaně pozorovali. Ale pamatuje si barvu, tvar listů, že
jsme kytku pozorovali na jaře a kde rostla.
Obavy, že nemám dost znalostí, které bych
dětem předala, mne opustily. Některé děti
se zajímají o názvy, jiné pozornost zaměřuji spíš na souvislosti, jiné na detaily – tvary,
vůně, barvy, počet nožiček.“
Zoja Zlonická, družina ZŠ Kunratice, Praha

7. Rychloochrana proti klíšťatům

„Trvá tak dva měsíce (při režimu jedenkrát týdně), než se děti trochu zklidní a jsou
vnímavější. Na začátku je nechám vylítat,
pak 5−10 minut smyslové zaměření, pak inspirace pomůckami a další práce, hry.“

„Než jdeme do lesa, do vysoké trávy,
tak si děti stoupnou do kolečka okolo mě
a já jim repelentem postříkám nohy, potom se otočí zády ke mně a postříkám jim
nohy ještě jednou.“

Zoja Zlonická, družina ZŠ Kunratice, Praha

Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

4. Vybavení ven – stačí vzít to
podstatné
„Nepociťuji, že učení venku by bylo nějak více nebezpečné než ve škole, kde jsou
nástrahami skleněné vitríny, rohy skříní,
kluzká podlaha na WC apod. Žáci jsou předem poučeni, že se půjde ven, tedy ať přizpůsobí oblečení svému komfortu (zima,
vedro, ne silonky, co mohu ušpinit apod.).
Pokud je někdo alergik na hmyzí bodnutí, tak holt svou první pomoc s sebou. Minilékarničku mám u sebe já, učitel. V létě
beru ještě opalovací krém, repelent a láhev s vodou.“
Monika Hošková, ZŠ Dobiášov

8. Vytvořit si svůj seznam, než vyrazím ven
„Nezapomeňte se zapsat do třídnice,
případně do knihy vycházek. Přizpůsobte
oblečení – hmyz, teplota. Zjistěte alergie
– reakce, léčba. Vybavení – píšťalka, lékárnička, telefon s kontakty. Prohlédněte si
stanoviště předem.
Magdalena Josková, ZŠ Bezručova, Říčany

„Poprvé se mi hnusilo šahat na vodní
brebery, zvlášť když vypadaly tak děsivě.
Ve skupině jsme pak určili, že je to splešťule a celá třída ji přišla obdivovat. Tak
jsme šli lovit znova.“
Simona, 4. třída

5. Zapojit rodiče

9. Přijmout obavy a strachy dětí

„Hned na úvodní třídní schůzce v první
třídě jsme vystoupili všichni tři společně
− třídní učitelka, párový učitel a vychovatelka. Vysvětlili jsme rodičům, proč jsme
se rozhodli učit venku a jak to bude probíhat. Rodiče učení venku přijali za své. Děti

Děti se někdy venku bojí klíšťat, pavouků a jiných breberek. Učitelé sami našli řešení, např. když to jde, dají dětem na
výběr. Kdo nechce smýkat a určovat pavouky, může pozorovat čmeláky a jiné
opylovače na záhonu.
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10. Není špatné počasí, jen špatně
oblečený učitel/dítě
Mnoho učitelů, rodičů i dětí se bojí
zimy a špatného počasí. Zkušenosti ale
opakovaně ukazují, že děti si velice rychle
zvyknou, že ven se chodí v každém počasí,
a brzy to považují za normální.

11. Věnovat pozornost (i badatelskou)
silnicím
Řada z nás se bojí rušných silnic. V některých školách z toho udělali badatelskou příležitost. „Děti vytipovaly místa, kam došly měřit hluk pomocí aplikace v mobilu – rušné silnice, městský park
a nakonec les u rybníka, tam byl božský
klid.

12. S velkou třídou klidně jen u školy
Mnoho učitelů se obává, že nemohou
chodit ven se třídou sami. Například: „Nemůžu ven s tolika dětmi, mám jich 28.“ Je
dobré vědět, že školní zahrady a další pozemky jsou místa, kde škola uskutečňuje
vzdělávání. Proto je možné zde učit venku
bez obav i s velkou třídou. Až pokud učitel s třídou vyrazí mimo pozemky školy,
podle § 3, odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
nesmí při akcích konaných mimo místo,
kde škola uskutečňuje vzdělávání, na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu
zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.
Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Upraveno podle publikace: E. Ježková, K Čiháková − Učíme v přírodě, Muzeum Říčany,
www.ucimesevenku.cz/stahuji

„Doporučuji vyrážet ven ve dvou. Když
to jde, spojíme se s párovým učitelem
nebo vychovatelkou. Jsou pak snadnější
přesuny, rychlejší práce a děti se mohou
více rozprchnout.“
Markéta Vokurková, ZŠ Kunratice, Praha

13. Učení venku je normální − nebát se
otestovat něco nového
„Rozhodně nepovažuju venkovní prostředí za nebezpečné. Naopak, louka na
školní zahradě, kterou žáci důvěrně znají,
je přece daleko bezpečnější než třída s nábytkem, kde mají děti omezený prostor.
Jen snad dvě věci: Rizika přesunů žáků
přes rušné komunikace a silní alergici.“
Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín-Rokytnice

„Na učení venku je nebezpečné snad
jen to, že ho chtějí děti čím dál více a čím
dál častěji. Stává se, že se děti navzájem
dozvídají, že chodí z výuky ven, že tam
něco podnikají, plánují, zkoumají, pozorují, a pak to vyžadují i ostatní. Námitky
učitelů, že to se dá jen v přírodopise nebo
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v prvouce, už neobstojí. Máme mnoho
krásných příkladů, kdy lze učit venku napříč předměty.“
Monika Olšáková, ZŠ Janovice

„Od září mám nové páťáky, kteří nebyli
zvyklí učit se se venku. Přesto je to pro ně
naprosto přirozené! Ven chodí rádi a moc
mě překvapili, že se chtěli chodit učit ven
i v zimě při adventním období. Chodili
jsme a bylo to moc fajn.“
Andrea Tláskalová, ZŠ Zbiroh

Zkušenosti ukazují, že učení venku ve
skutečnosti není víc nebezpečné než učení ve třídě, ale naopak nám může přinést
řadu výhod a příležitostí. Kromě rozvoje
psychického i fyzického zdraví učení venku dětem pomáhá zlepšovat pozornost,
vzdělávací výsledky, motivaci k učení
i vztahy ve třídě. Všechny benefity učení
venku jsme popsali v knize:
Tajemství školy za školou, volně ke stažení na:
www.uciemsevenku.cz/stahuji

Máte chuť zkusit učit venku?
Cest ven je mnoho. Můžete začít krátkými aktivitami, vyráběním jednoduchých pomůcek, využít zkušenosti kolegů, kteří již venku učí, nebo otestovat celou lekci na konkrétní téma. Stačí si jen
vybrat na www.ucimesevenku.cz a otevřít dveře.
Připravila Justina Danišová
Foto: Justina Danišová
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Finská důvěra naostro
Postřehy z týdenního pobytu na finských školách.
„Nože tu máme opravdu ostré, jen si je
sami vyzkoušejte,“ říká nám Timo Nykänen, ředitel zdejší školy, v místnosti, které bychom podle vybavení směle mohli říkat truhlářská dílna. Pohled na otevřenou
skříň plnou ostrých nožů, pilek a hoblíků
udiví většinu návštěvníků. „A to se nebojíte, že se vám děti pořežou?“ ozve se
z davu nevěřící hlas a není divu, zdejší
základní škola má jen první stupeň, tedy
žáky od 1. do 6. ročníku.
Ředitel Timo trpělivě vysvětluje: „My
samozřejmě žákům nejdřív zdůrazníme,
že ty věci jsou ostré, a ukážeme jim, jak
s nimi zacházet.“ A po chvíli pro jistotu
dodává: „Běžně s nimi žáci pracují až tak
od třetí třídy. A tu cirkulárku ve vedlejší
místnosti obsluhuje vždy jen učitel.“ Někteří členové naší mezinárodní skupiny
stále nevěřícně kroutí hlavami. V pátém
ročníku mají umět vyrobit funkční stoličku? Pro nás dva to už překvapivé není. Tahle škola je třetí, kterou jsme v Joensuu,
malém finském městě v severní Karélii, v rámci projektu Erasmus+ navštívili.
A podobné pracovní dílny jsme viděli všude. Finské školy totiž mají jedno zajímavé
specifikum: snaží se být co nejvíc stejné.
Respektive stejně dobré.

Kluci montují reproduktor, holky žebřík
Naše překvapení přišlo o tři dny dřív,
na Joensuun Lyseon Peruskoulu – základní
škole pro druhý stupeň. Hodina pracovních činností s osmáky probíhá v uvolněné atmosféře. Míříme ke skupince kluků,
kteří u jednoho ponku montují reproduktor. „Vnitřek jsem si sestrojil sám,“ zdůrazňuje jeden z nich. „Teď dáváme s klu-
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kama dohromady ten dřevěný obal.“ Pan
učitel vysvětluje, že teď v osmém ročníku je tento předmět volitelný, žáků je tedy
míň a vyrábí si, co sami chtějí. „Je to jejich
projekt, já ho jen pomáhám realizovat.
Tenhle kluk poslouchá AC/DC, tak se mu
dobrý reproduktor bude hodit. Někdy ale
trvá dlouho, než zjistí, co opravdu chtějí.
Potřebují inspiraci,“ ukazuje na několik
žáků, kteří se baví nebo projíždí na tabletech internetové stránky. U dalšího ponku holky upravují už téměř hotový žebřík s ostrými konci. „Na tom se bude sušit
seno,“ vysvětluje nám jedna z nich a hned
pohotově na mobilu hledá fotku tradičního finského sušáku sena. „Jen to musíme
pořádně dotáhnout, nějak se to rozjíždí.“
Chvíli se to nedaří, a tak přichází pan učitel a ukazuje, kde ještě bude potřeba spoje
sešroubovat akuvrtačkou.
Tahle dílna na druhém stupni není jen
truhlářská. Místností je tu víc, v jedné se
zpracovává dřevo, v dalších kovy, v poslední místnosti se natírá. Stěny mezi
místnostmi jsou prosklené, takže učitel
na žáky vidí a chodí pomáhat, kde je třeba.
Jako návštěvníci se stydíme, protože většinu přístrojů tady neumíme ani pojmenovat. „Děcka je používají všechny, kromě cirkulárky, ta je nebezpečná kvůli prstům. Úraz jsme tu měli jednou nebo možná dvakrát, ale nic vážného, bylo to na pár
stehů. Oni se to postupně naučí,“ vysvětluje s úplným klidem pan učitel.

Školní dílny pro děti i dospělé
Podobný přístup důvěry „že se to naučí“ vidíme i jinde. V hodině domácí ekonomiky, kde sedmáci vaří, perou a rovnou

u toho počítají, kolik je bude stát domácnost. V hodinách šití, kde si zase každý
pracuje na svém projektu. „Většinou je to
černé tričko s nastříkaným nápisem, ale
to je jejich věc, já jen pomáhám,“ říká paní
učitelka z krejčovské dílny. Má tu několik
skříní s látkami, řadu šicích strojů, velký
stůl na střihy, pomůcky na vyšívání, barvení, tvorbu nápisů a samozřejmě je tu možnost hledat inspiraci na počítačích. Nemá
smysl se ptát, proč i kluci šijí na stroji a učí
se prát a holky montují třeba sušáky. Tady
jsou tyhle předměty v sedmém ročníku
povinné a pak už si každý zvolí, co chce
rozvíjet dál, zda tyhle praktické předměty nebo spíš ty tradiční, spíše teoretické.
„Toho obecného učení je na děcka často
moc, tady to můžou vyvážit, zrelaxovat,“
shodují se učitelé, proč jsou tyhle praktické předměty mezi žáky populární.
Večer se jdeme podívat do stejné dílny na kurz celoživotního vzdělávání. Asi
deset dospělých, muži i ženy, si tu vyrábí nože, šperky, stolky, ale taky třeba zahradní branku. Je to jejich projekt a stejný pan učitel zase jen pomáhá, kde je potřeba. Zajímá nás, jak to funguje jinde ve
Finsku, zda je tahle škola svým vybavením
výjimečná. „Dneska mají všechny školy
takové vybavení a často ho využívají i ve
večerních školách,“ říká pan učitel a usmívá se. „V celém Finsku a nejspíš i jinde ve
Skandinávii je to běžné. Jen v Laponsku to
vypadá jinak, tam se ještě potřebují naučit
chovat soby.“
Hana Mikulicová, Jiří Vorlíček,
zaměstnanci Lipky – školského zařízení
pro environmentální vzdělávání Lipky
Foto: Hana Mikulicová
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V tričkách a trenýrkách
při teplotě kolem nuly
S myšlenkou otužování přišla před více než osmi lety naše kolegyně –
zapálená koordinátorka školního Ekotýmu v Základní škole Hrabová.
V jednom odborném časopise narazila
na článek o zkušenostech jiné školy s otužováním a zejména o jeho vlivu na snížení školních absencí dětí z důvodu nemoci. Dali jsme tedy hlavy dohromady a od
školního roku 2010/2011 vše odstartovali. Dalo by se říct, že tato aktivita logicky
souvisela se všemi dalšími v naší škole,
kde je cílem vést děti k systematické péči
o vlastní tělesnou kondici, k celkové fyzické odolnosti a k radosti z pohybu. Zároveň také směřujeme ke kompetencím
žít zdravě, rozvinout pohyblivost, překonávat překážky, být vytrvalý a aktivní.

Základem je spolupráce s rodinou
Úspěch jakékoli školní aktivity úzce
souvisí s komunikací a vztahy mezi školou a rodinou. Také v tomto případě se
snažíme rodiče co nejvíc informovat, vysvětlovat naše stanoviska a samozřejmě
nechat část odpovědnosti na rodině.
Informace týkající se daného školního
roku, zamýšlených aktivit, projektů či nových metod podáváme na úvodních rodičovských schůzkách hned 1. září. Rodiče
zde obdrží kromě ústního vysvětlení i dopis, kde je otužování jasně popsáno a jehož
součástí je návratka s písemným souhlasem rodiče.
Od 1. října až do 30. března probíhá
denně v 9:30 otužování. To znamená, že se
v tomto období posouvá začátek první vy-
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učovací hodiny o 10 minut dříve tak, abychom měli delší velkou přestávku. Všechny děti se v této přestávce převlékají do
trička a kraťas a společně s určeným pedagogem vybíhají ven. Děti, které nejsou
do projektu zapojené nebo jsou po nemoci, zůstávají ve škole a cvičí tam. Díky spolupráci všech pedagogů – učitelek i asistentek – jsme schopni vše zajistit. Někdo
sportuje venku s dětmi, někdo dozoruje
a dohlíží na cvičení prováděná vevnitř.
Každé začátky v daném školním roce
jsou těžké, ale po několika dnech systém
začne fungovat. Při pobytu venku běžíme
na vytyčené místo a tam provádíme cviky
k protažení celého těla, ke zlepšení koordinace pohybů. Cvičí se ve svižném tempu.
Za ta léta považujeme za nejkrásnější počasí pro otužování sněhovou nadílku,
protože to pak děti mnohokrát zaběhnou
i do závěje a spustí se koulovačka. Moc
pěkné je také sledovat kolemjdoucí, kteří se při pohledu na nás – v tričkách a trenýrkách při teplotě kolem nuly − neubrání
údivu, a ti, kteří nás už znají, tak úsměvu.
V současné době vybíhají z naší školy o velké přestávce tři skupinky dětí. Po návratu
se opět převlečeme a svačíme. Asi desetiminutového každodenního otužování se
účastní pouze žáci, kteří cvičí pravidelně
a postupně si zvykají na chladnější venkovní teplotu. V případě nemoci pak rodič
dobu otužování upraví a po nějaké době rekonvalescence dítě znovu vybíhá ven.

Méně zameškaných hodin, větší
obratnost a odolnost
V letošním školním roce se otužujeme
už devátým rokem a statisticky jsme zaznamenali, že našim dětem klesl o polovinu průměrný počet zameškaných hodin. V dřívějších dobách byl maximální
počet zameškaných hodin asi 110−120.
V současnosti je to 50−60 hodin za pololetí u otužujících se dětí. Považujeme tedy
tento projekt za jeden z možných pozitivních vlivů.
K dalším nesporným přínosům otužování řadíme odolnost dětí vůči drobným úrazům. Při každodenním běhání
i na kluzkém povrchu nezabráníte vždy
uklouznutí. Z toho občas některé dítě vyjde s odřeným kolenem či loktem. Takové drobné bolístky utužují jejich odolnost
jak psychickou, tak fyzickou. Při rozhovorech s rodiči zjišťujeme, že to oceňují.
Sami si totiž pamatují, že jako děti běhali a lezli po stromech a jejich tělesná obratnost a odolnost byla přirozeně větší než u dnešních dětí a ničím jiným než
pohybem venku se neposílí. Proběhnutí
a vyvětrání o velké přestávce je také velmi přínosné pro další průběh vyučování. Okysličený mozek pak po zbytek dne
mnohem lépe funguje.
Jaroslava Vločka Králová, učitelka ZŠ Hrabová
Foto: Magdaléna Schubertová
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Neformální vzdělávání
rozvíjí kompetence účinněji
Michal Medek má
nabitý život. Stihl
vystudovat dva
obory na Masarykově
univerzitě (učitelství
biologie, geologie
a zeměpisu pro SŠ
a humanitní environmentalistiku), k tomu
obor Interpretation:
Management and
Practice na University of Highlands and
Islands ve Skotsku.
Řídí Středisko
ekologické výchovy
Kaprálův mlýn, které
je zároveň největší
skautskou základnou
v ČR, učí na Masarykově univerzitě,
lektoruje ekologické
vzdělávací programy,
vede řadu projektů
v oblasti interpretace
přírodního a kulturního dědictví, píše
knihy, podílí se na
výzkumech a tvorbě
metodik, je aktivní
mezinárodně...
10

Kdo se začte do vašeho webu, který působí
jako jednota osobního a pracovního, zřejmě si řekne: Jak to ten Michal dělá… Jak to
děláte?
Když si to všechno rozložíte do 25 let
práce v oblasti ekologické výchovy, tak
si myslím, že to zase tak výjimečné není,
možná viditelnější, protože jsem dělal
větší projekty.
Řekla bych, že jste systematik se svobodnou představivostí. Sedí to?
To je přesné, také kladu velký důraz na
detail.
Má to všechno nějaké filozofické pojítko?
Z jakých zdrojů to vyvěrá?
Jsem křesťan vážící si židovské tradice
– mám rád texty Martina Bubera.

Kterých pár lidí ve vás zanechalo nesmazatelnou duchovní stopu?
Mirek Janík z Kosenky, Hana Librová,
Erazim Kohák, psycholog Jaro Křivohlavý,
anglista Aleš Launer. Silně mne ovlivnily
knihy Míly Nevrlého, ačkoliv naše osobní setkání proběhlo teprve nedávno. To
je duchovní stopa, pak je celá řada dalších
lidí, kterých si vážím a od nichž jsem se
mnohému naučil: v Brontosauru, na Lipce, v Junáku, v Pavučině, při trampování...
Proč jste se soustředil právě na ekologickou výchovu? Hraje v tom roli její komplexita?
K ekovýchově v širším slova smyslu
jsem se jako náctiletý dostal díky brněnskému brontosauřímu ekocentru. K výuce
v přírodě mne přivedla konference Me-
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zinárodní geografické unie v roce 1994.
Když jsem viděl ty metodické materiály,
mrzelo mne, že se i u nás víc neučí o místní přírodě a krajině. Tématu jsem věnoval
diplomovou práci a samozřejmě si vše trochu idealizoval. Díky tomu se mi náhradní vojenská služba na Lipce a Rezekvítku
i posléze příležitost na založení pobytového ekocentra jevily jako splněný sen. Nebyl to vědomý výběr oboru, ekovýchova
byla metodicky nejblíže tomu, jak jsem si
představoval výuku.
Co si máme představit pod pojmem „interpretace přírodního a kulturního dědictví“?
Proč se jí zabýváte a s jakými výstupy?
Interpretace je vlastně vzdělávací metoda v oblasti informálního vzdělávání.
Dalo by se říci vzdělávání, o které stojíte,
jenom když vás baví. „Interpretace“ proto, že vznikla jako výklad něčeho viděného, typicky průvodci.
Není to žádné raketové inženýrství,
ale obor, který ještě kombinuje empirické zkušenosti, tedy „co funguje v terénu“
s teoretickými rámci. Je to mix psychologie, pedagogiky, sociologie a marketingu
s úzce odbornými specializacemi jednotlivých přírodovědných a kulturních oborů.
V tomto tisíciletí se začaly metody interpretace hodně používat v muzeích.
Interpretací se zabývám přibližně 10
let. Když jsem zjistil, jak lidé, kteří jsou
experty ve svých disciplínách, rozhodují
zcela intuitivně o způsobech komunikace
a vzdělávání veřejnosti, ponouklo mne to
ke studiu ve Skotsku.
Za největší úspěch považuji, že se u nás
interpretace dostala do povědomí. Nejprve v oblasti ochrany přírody, ale dnes
i v paměťových institucích a na poli kulturního dědictví. Na projektech interpretace je krásné potkávat se s odborníky
jednotlivých oborů. Třeba vloni jsem pomáhal kurátorům Národního muzea s přírodovědnými expozicemi nebo Národnímu muzeu v přírodě s projektem nového
areálu, hodně se přitom dozvím.

jako je interpretace nebo environmentální
výchova. Přečtete si jeden text, líbí se vám,
myslíte si, že tomu rozumíte a začnete
v malém národním rybníčku vytvářet vlny.
Vybudoval jste jako vůdčí osobnost středisko ekologické výchovy Rychta v Krásensku,
pak Kaprálův mlýn, který slouží jako vzor
ekologicky šetrné budovy a jejího provozu.
Co vás k tomu dovedlo a co vám to dalo?
Jsou to takové splněné sny. Rychta
v Krásensku vznikala z nuly a hodně věcí
se dělalo na koleně, učili jsme se za pochodu, Kaprálův mlýn už byl podstatně lépe
promyšlený a podařilo se nám dát dohromady odborně zdatný i lidsky si blízký
tým. V obou případech to byl krok do ne-

Můžete popsat, jaký vztah cítíte k přírodě?
Asi ne, nejsem příznivcem vydělování člověka z přírody. Příroda je v tom širém vesmíru zázrak, včetně seberegulační schopnosti projevující se třeba v ekologické výchově.
Je vaše rodina smířená, lépe řečeno sladěná s vaší činorodostí?
Děti jsou ve věku, kdy oceňují práci
rodičů. Manželka si občas posteskne, že
jsem se místo rodiny věnoval cizím dětem, ale když teď máme společnou firmu,
tak vidí, jak náročné je něco budovat, v zaujetí prací jsme na tom stejně.

Prostřednictvím kroků do nezmapovaných
území se člověk učí.
zmapovaného území, a to je spojeno s tisíci radostmi, potem i zklamáními, kterými
se člověk učí. Na mlýně máme navíc i pocit svobody – neděláme toho sice tolik co
do šíře aktivit, ale nejsme závislí na dotacích, a to dává celému týmu sdílený pocit
úspěchu.
Jste spokojený člověk?
Určitě. Také jsem se narodil ve správný
čas. Stihl jsem zažít socialismus, podílet se
na sametové revoluci i prožít poučné společenské houpačky posledního čtvrtstoletí.
Co vás žene dál a co vám dobíjí energii?
Čas. Mám hodně nápadů na nové věci
a chtěl bych jich aspoň pár stihnout zrealizovat. Jenže když věci děláte pořádně
a systematicky, dlouho to trvá.

Bydlíte a žijete ekologicky šetrně?
Snažíme se. Opravili jsme domek do
nízkoenergetického standardu, část elektřiny nám vyrábí fotovoltaika, vodu ohříváme Sluncem. Máme rekuperaci vzduchu a topíme dřevem z našeho lesa. Ale
pořád ještě trochu používáme plyn a teprve nás čeká systém recyklace šedé vody
a lepší využívání dešťovky. Důležité je,
že už máme všechno nachystané. To také
radím všem, kdo rekonstruují nebo staví
dům – nemusíte mít všechny ekotechnologie hned, ale připravte si na ně sítě a postupně je zprovozňujte.
Žel, od té doby, co je Kaprálův mlýn
skautským ekocentrem světového dosahu, hodně létám. Příští měsíc třeba do
Saúdské Arábie, kde se teď snaží zavést
ekologickou výchovu. Vždy vážím, jestli
to má cenu. Vloni v prosinci jsem odmítl

Jak moc určuje váš životní příběh fakt, že
jste se naučil velmi dobře anglicky?
Naprosto zásadně. Angličtina není
„cizí jazyk“, ale klíč k dialogu se světem.
Na Kaprálově mlýně jsme vloni realizovali
22 % programů v angličtině a francouzštině, platíme kurzy kuchařkám… Určitě jde
se jazyk naučit i ve starším věku.
Je pro mne nepředstavitelné, že bych
mohl vytvářet metodické materiály bez
možnosti pracovat s primárními texty
a vnímat podněty z celosvětové komunity.
I kurzy interpretace dnes tvoříme v mezinárodních týmech a posléze překládáme do
národních jazyků. Už ve fázi přípravy a recenze se střetávají různé pohledy, a nehrozí
tak upnutí se na jeden směr nebo konkrétní
školu. To je problém zejména u malých jazyků, jako je čeština, a okrajových oborů,
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letět do Brazílie certifikovat dvě skautské
základny do sítě SCENES (Scout Centres of
Excellence for Nature, Environment and
Sustainability). Letět na týden přes půl zeměkoule bych si neodpustil.
Co je pro vaše děti přirozené, zatímco vy
jste se to jako rodiče museli či rozhodli učit?
Angličtina, dva ze tří našich synů hovoří plynně bez toho, že by jazyku věnovali tak velké úsilí jako jejich rodiče. Na
mýtus, že by pro dnešní děti bylo hračkou
ovládání počítače nebo mobilu nevěřím.
Nebojí se experimentovat, ale to ještě neznamená, že technologiím rozumí.
Co si myslíte o současném nastavení české
a evropské společnosti, a zejména školství,
ohledně všednodenní bezpečnosti? Není
to až úzkostlivé? A vlastně nebezpečné
v tom, že děti jsou málo vystaveny takříkajíc bezpečnému riziku, které poskytuje
nenahraditelné životní zkušenosti?
Jistě máte pravdu. Bohužel se jedná
o mnohem komplexnější problém než jenom hranice bezpečnostních předpisů
a jejich dodržování. Schází se nám dohromady představa, že za následek, například
úraz, vždy někdo nese vinu, že povinností státu je eliminovat rizika pro občany, že
rodiče jsou zodpovědní za chování svých
dětí, že venku číhá nebezpečí. A k tomu
přidejte miliardový byznys zábavy připravující lákavý svět, jemuž ten skutečný nemůže v podnětnosti, vtipnosti ani bezpečnosti konkurovat. Ve výsledku si děti nemají s kým hrát, protože tam venku nikdo
není a přichází o určité životní zkušenosti.
Podíváme-li se na to ale z jiného úhlu, která generace kdy měla příležitost pro získání nějaké ideální sumy zkušeností.
Jakým rizikům by – s poučením a přiměřenou kontrolou − učitelé či rodiče měli děti
vystavovat?
Řekl bych, že už způsob, jakým tuto
otázku formulujete, ukazuje prekoncepty,
se kterými přistupujeme k výchově: venku existují rizika, děti vychovávají profesionálové nebo vyškolení amatéři, kteří
jako součást své odpovědnosti tato rizika
řídí a děti přiměřeně vystavují jejich působení. Jak to mají dělat, jim říkají experti. Pokud vychovatelé rizika nedostatečně
kontrolují, hrozí jim postih a stigmatizace
za to, že způsobili neštěstí.
Někde hodně hluboko cítím nesmíření se smrtí a zákonitostmi přírody, touhu
po kontrole nad světem. Na kurzech o výchově dětí mne často fascinuje technicistní přístup rodičů, kteří se hlásí k alternativě. Představa, že když udělám to nebo
ono, zvolím správnou metodu, určitým
způsobem ovlivní dítě a jeho chování pomalu až do dospělosti. Já bych se přimlouval za opuštění představy o dítěti jako
stroji, který musíme správně naprogramovat, smíření se s tím, že je autonomní
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bytostí, která se třeba může i zranit. Že
neexistuje „bezpečné riziko“.
Jak zacházíte s vlastní emocí strachu?
To nevím, asi se snažím nebezpečí analyzovat a tím ho kontrolovat. Když to nejde, tak modlitbou.
Co pro vás znamenal skauting v různých
životních etapách?
Jako kluk jsem moc toužil prožívat
skautská dobrodružství, ale neměl jsem
k tomu příležitost. Dokola jsem si četl
těch pár čísel Skauta-Junáka z osmašedesátého, která jsem našel u babičky pod
gaučem. Dnes patřím mezi dospělé činovníky naší největší skautské organizace
a souzním s kolegy ze Skautského institutu v tom, že skauting dal a může dát dnešní české společnosti víc, než si zatím připouštíme. Myslím tím skauting v širším
slova smyslu, nikoliv jednu organizaci.
Co obnáší projekt Skauting pro školy?
Je to jeden ze zmiňovaných přesahů.
Spolutvůrce rámcových vzdělávacích programů Karel Tomek se nedávno na jedné konferenci podělil o své přesvědčení,
že neformální vzdělávání dnes mnohem
účinněji rozvíjí kompetence definované
v RVP než vzdělávání formální. Slyšet to
z úst bývalého ředitele odboru základního
školství na ministerstvu bylo pro mne silným impulzem k přemýšlení.
Cílem projektu Skauting pro školy je
využití skautské výchovné metody při
tvorbě programů pro žáky. Tato myšlenka
je však mnohem širší a přesahující rámec
jednoho projektu. Věřím, že v budoucnu
dokážeme jasněji uchopit, které metody
neformální výchovy je možné úspěšně
použít ve formálním vzdělávání.
V roce 2016 jste přebral z rukou švédského
krále Karla XVI. Gustava cenu světového
skautského programu Messengers of Peace. Za co jste ji dostal?
Za všechny lidi, kteří se podíleli na oživení Kaprálova mlýna.

Jak vnímáte ekologickou výchovu v České republice v kontextu vývoje té světové, jednak ve specializovaných centrech
a jednak v běžném školství?
Je hodně fixovaná na školství a také
činnost jednotlivých ekocenter si je hodně podobná.
Kam by podle vás měla ta česká ekologická výchova, respektive výchova k environmentální udržitelnosti, teď směřovat?
Měla by se zastavit a rozhlédnout okolo. Svět se hodně posunul, co bylo revoluční v 90. letech, už dnes není příkladem
dobré praxe. Týká se to jak témat, tak
i toho, že se mění politiky, a navíc spontánně vzniká spousta iniciativ s velkým
dopadem na posun společnosti k udržitelnosti.
Nadějné je založení Česko-slovenského fóra pro environmentální výchovu
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj koncem loňského roku. Vybudovat platformu, která bude prostorem pro dialog
v celé šíři oboru, ale dá hodně práce.
Podílíte se na přípravě českého vydání
slavné knihy Juliet Robertson Dirty Teaching. Na co se mohou těšit čtenáři, kteří
ji neznají?
Na knihu, která vytahuje třídy ze škol
do přírody. Jde o koncentrovanou desetiletou zkušenost s proměnou školních
vzdělávacích programů tak, aby se učilo
venku často, pravidelně a čím dál víc.
Kaprálův mlýn teď hledá nového ředitele
či ředitelku? Co bude s vámi?
Mám pár projektů, které považuji za
smysluplné pro udržitelnější svět. Bude
se mi na nich pracovat lépe z jiné pozice
než ředitele instituce s deseti zaměstnanci. Můj další osud na mlýně bude v rukou
nového ředitele či ředitelky, takže jsem
sám zvědav, jak to dopadne.
Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv Michala Medka
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Rozvíjející hra nemůže být
100% bezpečná
„Cílem zajištění bezpečnosti není odstranění všech rizik, takže se
musíme smířit s tím, že nemůžeme eliminovat možnost vážných
a život ohrožujících zranění, ačkoliv se o to snažíme.“
To není proklamace alternativních přírodních škol, ale překlad z dokumentu,
který v září 2012 vydala britská Health
and Safety Executive (HSE), vládní instituce, která částečně pokrývá kompetence českých hygienických stanic a Státního
úřadu inspekce práce.

Hra a bezpečnost − vyvážený přístup
Prohlášení s názvem Hra a volný čas
dětí – prosazování vyváženého přístupu
zůstává zlomovým i po šesti letech a navazuje na něj řada dalších vládních dokumentů zabývajících se hrou a pobytem dětí venku. Cílem dokumentu je podle HSE jasně definovat stanovisko úřadu
k dezinterpretacím bezpečnostních předpisů, jsou-li představovány jako nástroj
k omezování her a aktivit volného času
dětí a mládeže ve jménu zajištění bezpečnosti pod hrozbou právních postihů.
Dokument obsahuje tři klíčová sdělení:
– Hra je významná pro zdraví a rozvoj
dětí. Při plánování a poskytování prostoru pro hru není cílem odstranit nebezpečí, ale vážit rizika a přínosy. Zabalíme-li děti do vaty, nenaučí se nic
o nebezpečí.
– Ti, kteří poskytují příležitosti pro hru,
by se měli zaměřovat na řízení skutečných rizik a přitom chránit nebo zvyšovat prospěch z herních aktivit, nikoliv na papírování.
– Chyby a nehody se při hře stávají, ale
strach z viny a právního postihu dosáhl
nepřiměřených rozměrů.

Přiměřené riziko rozvíjí osobnost
Pozoruhodné je jak konstatování nevyhnutelnosti úrazů, tak i důraz na zachování podnětnosti prostředí pro rozvoj
dětí a opuštění politiky vytváření bezpečného prostředí vyhledáváním a postupnou eliminací rizik, tedy standardních
postupů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP). Právě metodické oddělení
bezpečnosti při výchově dětí od pravidel zajištění bezpečnosti práce dospělých
může být inspirací pro prostředí České
republiky.
Princip zvažování bezpečnostních rizik proti přínosům pro výchovu dětí je
podrobně rozpracován v dokumentu Managing Risk in Play Provision: Implementation guide, za kterým stojí iniciativa Play
Safety Forum, sdružující vzdělavatele,
podporovatele svobodné hry pro vývoj
dětí i dodavatele pomůcek, například dětských hřišť. HSE se k dokumentu a jeho
metodice hlásí, ačkoliv nebyl vytvořen
státním úřadem.
Na tyto principy pak navazují další
strategie a politiky veřejných institucí ve
Velké Británii, které se zabývají pobytem
dětí venku a svobodnou hrou, například
v prosinci 2018 skotskou vládou vydaná

metodika pro zajištění venkovních herních aktivit nejmladších dětí Out to Play.
Za nejzásadnější přínos obecně formulovaného prohlášení Health and Safety
Executive považuji vyslání jasného signálu směrem k britské společnosti, který říká, že hra obsahující riziko vzniku
úrazu je nezbytná pro zdravý rozvoj dětí
a že odpovědností vychovatelů, dodavatelů herních prvků a dalších je nikoliv riziko zmenšovat, ale snažit se zabránit těm
nejzávažnějším úrazům. Prohlášení zároveň zpochybňuje smysluplnost papírových cvičení souvisejících s vyhledáváním
a eliminací jednotlivých rizik a nabádá
praxi k soustředění se na rizika zbytečná (tzn. ta, která nic nepřináší pro rozvoj
dětí) a podstatná, a to účelně a úměrně velikosti rizika.
Ačkoliv přístup k bezpečnosti dětí není
v České republice zdaleka tak vypjatý jako
v anglosaských zemích, bylo by záslužné,
kdyby tuzemské veřejné instituce podobným způsobem reflektovaly soudobé poznatky pedagogiky a vývojové psychologie a směřovaly tak veřejnou debatu, praxi a v posledku i judikaturu.
Michal Medek
Foto: Justina Danišová

HSE v podstatě konstatuje, že hra, která děti a mladé lidi rozvíjí, musí z principu obsahovat prvek rizika. To nutně vede
ke vzniku úrazů. Povinností odpovědných
osob není předcházet všem úrazům, ale
soustředit se na odstranění vážných nebezpečí, tedy v praxi těch, která mohou
způsobit trvalé zdravotní následky. Za odstranění nebezpečí se přitom nepovažuje
papírování a detailní vyhodnocování všech
rizik, ale proporcionální nakládání s riziky.
To znamená jednak zvažování zdravotních
rizik proti přínosům aktivity pro rozvoj
dětí a dále soustředění se na opatření u aktivit hrozící vážným zraněním.
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Zdravá míra rizika
je pro rozvoj dítěte důležitá
Koncipování školních zahrad a hřišť tak,
aby se na nich děti učily zvládat riziko,
vyvolává ve školách otázky odpovědnosti
a v rodičích obavy. Podle prohlášení,
které v září 2017 vydalo mezinárodní
sdružení International School Grounds
Alliance (ISGA) v Berlíně, je ale zdravá
míra rizika pro rozvoj dítěte zásadní.
ISGA je globální síť organizací a odborníků, kteří se snaží obohatit dětskou hru a učení změnou přístupu
k tomu, jak jsou školní hřiště navrhována a využívána. Prohlášení o přínosném riziku při hře a učení podpořilo 54
členů řídící rady ISGA, ze 38 organizací v 16 zemích světa, mezi nimi i česká
Nadace Proměny Karla Komárka.
Prohlášení se opírá o výzkumy
z různých částí světa, které prokazují, že politika přehnané minimalizace
rizik škodí, a naopak zdravá míra rizika je pro děti přínosná. Svět je plný
nebezpečných situací, proto se je děti
musejí učit rozpoznávat a umět na ně
reagovat tak, aby jim dokázaly čelit.
Objevují vlastní limity a zároveň tak
rozvíjejí svou schopnost nečekané
momenty zvládat.
„Padat se naučíte, teprve když upadnete,“ říká zahradní architekt z berlínské organizace Grün macht Schule
a člen řídící rady ISGA Manfred Dietzen. „Konvenční hřiště nabízejí dětem
bezpečí v simulovaném světě, který
ale neodpovídá tomu skutečnému. My
na čtyřech stovkách berlínských hřišť
studentům umožňujeme zdolávat riziko podle jejich individuálních možností. Posledních 30 let ukázalo, že tento
přístup přináší méně závažných zranění a naše děti opouštějí školu s lepší
schopností rizika zvládat.“
Prohlášení ISGA apeluje na ty, kdo
prostředí kolem škol navrhují a spravují, aby brali přínos zdravé míry rizika v úvahu. Rodiče, vedení škol, zákonodárce i pojišťovny podpoří ve
vytváření takových procesů a politik,
které školám aktivity s přínosnou mírou rizika umožní. Školní hřiště by neměla být co nejbezpečnější, ale naopak
bezpečná jen do nejnutnější míry.
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RIZIKO PŘI HŘE A UČENÍ
Prohlášení z Ubud-Höör, září 2017
Setkávání se s rizikem je nezbytnou součástí dobře
fungujícího školního hřiště. Instituce a dospělí, kteří
dětem a mladým lidem aktivity s určitou mírou rizika
umožňují, by přitom měli používat především „selský rozum“.
Riziko je zásadní pro zdraví a spokojenost
Když neuděláte krok, nikdy se nenaučíte chodit. Setkávání se s rizikem je pro děti a mladé lidi důležité
z hlediska rozvoje jejich kognitivních, sociálních, fyzických i psychických kompetencí.
Děti a mladí lidé mají bez ohledu na své schopnosti
stejnou potřebu a právo setkávat se s rizikem a uvědomovat si jeho přínos.
Tento fakt podporuje Úmluva o právech dítěte OSN
(článek 31, obecná poznámka 17).
Zkušenostní učení
Setkání s rizikem dovoluje dětem a mladým lidem
získávat životně důležité zkušenosti, poznávat
sebe i svět kolem. Tyto zkušenosti nelze naučit, lze
je pouze prožít. Při spontánní činnosti se dítě učí
opatrnosti, odolnosti, odvaze, uvědomuje si vlastní
schopnosti či omezení a získává sebedůvěru při jejich překonávání.
Svět je plný rizik a děti se je potřebují naučit rozpoznávat a umět na ně reagovat tak, aby jim dokázaly
čelit. Zároveň s tím rozvíjejí schopnost rizika zvládat.

Prohlášení o přínosném riziku při
hře a učení (Prohlášení z Ubud-Höör)
vznikalo na setkáních řídící rady ISGA
v Ubud na ostrově Bali a ve švédském
Höör. Kompletní znění prohlášení
v české verzi najdete na webových
stránkách: www.nadace-promeny.
cz. Doplňuje ho seznam členů a členských organizací řídící rady ISGA,
které podporují a sdílejí přesvědčení, že čelit zdravé míře rizika je
v prostředí určeném pro dětskou hru
a učení zásadní. Tito členové zastupují 16 zemí z Afriky, Asie, Austrálie,
Evropy, Severní a Jižní Ameriky a za
Prohlášením z Ubud- Höör stojí jako
jednotlivci i jako zástupci organizací.
Součástí prohlášení je i obsáhlý přehled literatury k tématu.
Tisková zpráva
Nadace Proměny Karla Komárka,
upraveno redakcí Bedrníku
Foto: Hanka Kolářová

Přínosné riziko
Výzkumy ukazují, že politika přehnané „minimalizace rizik“ je více ke škodě než k užitku.
I zranění může být pozitivní zkušeností. Aby se děti
a mladí lidé ze svých chyb poučili, potřebují mít i příležitost k neúspěchu.
Výzva k akci: Bezpečné jen do nejnutnější míry
Ti, kdo se zabývají vzděláváním, odpovídají za zajištění příležitostí, které dětem a mladým lidem umožňují rozvíjet základní potřebné kompetence, jako
jsou zdravý úsudek, sebedůvěra či schopnost řešit
problémy.
Rodiče a dospělí členové rodiny, školní rady, veřejná správa, zákonodárci, právní orgány a pojišťovatelé by měli spoluvytvářet takové politiky a procesy, které by aktivity s přínosnou mírou rizika školám
umožňovaly.
Ti, kdo plánují, navrhují, řídí, dohlížejí a starají se o prostředí kolem škol, by měli být směrováni
k tomu, aby brali do úvahy riziko a jeho přínos.
Školní hřiště by neměla být co nejbezpečnější, ale
naopak bezpečná jen do nejnutnější míry.
Zdroj: www.nadace-promeny.cz
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NÁMĚTY PRO KAŽDÝ VĚK

Bojové hry
Známe je asi všichni – bojové hry. Vy, kdo sledujete web
svobodnahra.cz, jste se možná už seznámili i s trochou teorie o nich.
Justina a Petr Danišovi, kteří se volnou dětskou hrou a v rámci ní
i tzv. bojovými hrami zabývají, teď o nich připravují publikaci.
Cíl elektronické knížky je jednoduchý, naučit bojovat hrou dospělé, děti už
to umí. Proto kromě teorie, která vysvětluje, co jsou to tzv. bojové dětské hry, v ní
najde čtenář i několik desítek praktických
návodů na bojové hry pro malé i větší děti,
pod střechu i ven. V e-booku, který bude
ke stažení na webu svobodnahra.cz, budou též pracovní listy a odkazy na další literaturu. Některé aktivity lze využít i ve
školním prostředí. V Bedrníku vám už
nyní můžeme nabídnout vybrané ukázky.

Teorie motivuje: Proč bojové hry
I ti psychologové, kteří si jako první
uvědomili důležitost hry pro rozvoj dětí,
popsali především různé typy dětských
her pohybových, konstruktivních, fantazijních a rolových. Anglické označení pro
bojovou hru, „rough and tumble play“, pochází až ze 60. let 20. století, a to z prostředí výzkumu zvířat. Harry Harlow tímto pojmem popsal hrubou (rough) hru ma-

kaků, kteří jako by se při svém dovádění
opakovaně káceli na zem či kutáleli v jednom klubku (tumble). V dalších letech se
pojem začal používat také u lidí. Evoluční
biologové, vývojoví psychologové, neurovědci i antropologové začali její povahu, výskyt i význam u dětí systematicky
zkoumat.
Děti s větší příležitostí realizovat se
ve svobodné hře, a především v divoké
domácí hře jsou sociálně zdatnější
a úspěšnější ve škole.
Sergio Pellis
V češtině nemá anglický termín „rough
and tumble play“ žádný ekvivalent. O dětské hře toho bylo v české odborné literatuře napsáno poměrně málo a o bojové
hře jsme nenašli vůbec nic. Je to hra, která
v češtině ani neměla své jméno. Bylo proto třeba nějaké vymyslet. Pro jednoduchost a srozumitelnost jsme se rozhodli,
že budeme používat označení bojová hra.

Potřebují děti bojovou hru?

ŠVIHÁNÍ PROUTKEM
Geniálně jednoduché, rychlé, uvolňující. Jen najděte vhodné místo – na
procházce, v koutě zahrady, v lese. Domluvte si s bojovníkem pravidla – co,
kde a jak může švihat. Proutek berte,
jako nástroj, zbraň, se kterou je třeba
děti naučit bezpečně pracovat. Nikoli
jako nebezpečnou zakázanou hrozbu.

Bojová hra je v jistém smyslu tou nejzákladnější hrou vůbec. Sdílíme ji s většinou savců. Od malých myší až po velké opice, mláďata savců si spolu bojovně
hrají. Okusují se, přetahují a zápasí. Čím
společenštější je druh zvířat, tím je bojová

hra častější. Není proto žádným překvapením, že se bojová hra vyskytuje i u lidských mláďat. Je to naše evoluční dědictví.
Bojová hra se vyskytuje u dětí na celém světě. Ve všech kulturách, od rovníku k pólům a od lovců a sběračů až po
současnou postindustriální společnost se
děti hravě perou. V některých kulturách
dospělí bojovou hru dětí podporují, jinde
ji jen tolerují, a ještě jinde dokonce potlačují. Nic to ale nemění na tom, že se objevuje všude jako univerzální vývojová potřeba dětí.
Podrobné pozorování hry dětí odhalilo, že četnost bojové hry nejprve postupně narůstá s jejich věkem, vrcholí v 7 až 11
letech, kdy jí děti tráví cca 10 % svého volného času, a dále s rostoucím věkem její
výskyt postupně klesá. Přesná čísla je třeba brát s rezervou, protože četnost bojové hry závisí na více faktorech – na věku,
pohlaví a individualitě dětí, na kulturních
zvyklostech, ale například i na podobě
místa pro hru.
Zdá se velice nepravděpodobné, že by
bojová hra byla tak široce rozšířena
u savců, včetně primátů, pokud by
nepřispívala k přežití jedinců a k jejich
reproduktivnímu úspěchu.
Douglas P. Fry
Bojovou hru potřebují kluci i holky, byť
se její podoba u nich trochu liší. Zatímco
hry na honění a utíkání se těší stejné oblibě u obou pohlaví, kluci se spolu ve hře
většinou častěji a divočeji perou.
Bojová hra má pro děti celou řadu přínosů. Rozvíjí tělo, trénuje pohyb, sílu
i obratnost. Rozvíjí sociální dovednosti a schopnost vcítit se do druhého. Učí
nás zvládat vlastní emoce. Přináší radost
a legraci a pomáhá vytvářet přátelství.
U chlapců v pubertě umožňuje nastavit
hierarchii ve skupině.

Hra, nebo rvačka?
Je bojová hra agresivní?
Na otázku, proč si bojovně hrají, děti
většinou odpovídají: protože je to zábava.
Silné pozitivní emoce, zábava, smích a ra-
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dost jsou jedním z klíčových znaků bojové
hry, který ji odlišuje od skutečné rvačky.
Zdaleka se nejedná o znak jediný.
Zatímco opravdový boj často vzniká
jako konflikt o „zdroje“ (hračky, pastelky apod.), bojová hra začíná přizváním ke
hře, náznaky, hravým obličejem, které jeden hráč adresuje druhému. Na rozdíl od
opravdového boje, do kterého mohu být
zatažen i proti své vůli, má každý ze zúčastněných vždy možnost hru odmítnout
nebo ukončit.
Učitelé a dozor na hřištích si je někdy
pletou, a když zasáhnou, aby ukončili
to, co považují za „rvačku“, slyší pak
od dětí: „Ale my si jen hrajeme, paní
učitelko.“
Peter K. Smith
Bojová hra se vyznačuje značnou opatrností, děti často nebojují ze všech sil
a některé údery a situace jsou přehrávané
a jenom jako. Při hře platí nepsaný zákaz
škrábání, štípání a kousání, na který děti
přistupují, aniž by je to někdo výslovně
učil. Porušení těchto pravidel je mezi dětmi velice citlivě vnímáno a častí narušitelé přestávají být v oblibě mezi ostatními.
Nejčastějšími partnery pro bojovou
hru dětí jsou jejich největší kamarádi. Někdy dohromady bojují i více než dvě děti.
Některé bojové hry také přecházejí do her
fantazijních a děti společně stíhají imaginární nepřátele nebo před nimi unikají. Po
skončení bojové hry často zůstávají spolu a hrají něco jiného. Žádný z těchto rysů
bojových her se u agresivních rvaček obvykle nevyskytuje. Platí také to, že skutečných konfliktů je mezi dětmi asi desetkrát méně než bojových her.
Velká většina dětí dokáže rozlišit, zda
se jedná o bojovou hru, nebo o rvačku. Zajímavé je, že mnoho dospělých to ale podle vlastních slov odlišit nedokáže a často zasahuje i v případech, kdy to není potřeba. Při malém společenském povědomí
o povaze a roli bojové hry a při strachu
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ZÁPAS RUKAMA

z agresivity a šikany u dětí se tomu nelze divit. Je jistě správné včas zasáhnout
při rvačce a učit děti řešit konfliktní situace přátelsky, a ne hrubou silou. Je však
škoda, pokud děti připravujeme i o bojovou hru, která je nevinná a rozvoji silných
přátelských vazeb napomáhá.

Jak si hraje silnější se slabším?
Dalším typickým rysem bojové hry je
to, že spolu zápasí i různě silní soupeři
k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Jak je něco takového možné? Bez domluv

ZÁCHRANNÉ MISE
Často mají potřebu zažít napětí, ale
nemají potřebu někoho zabíjet. Tak si
vymyslí hru záchrannou misi. Často
vymyšlené zvířátko potřebuje vysvobodit, překonat propast, zachránit
z rozbouřeného moře. Ať vymyslí
cokoli, dovolte jim využít doma židle,
stoly, polštáře nebo venku kameny,
klády, větve. Jejich cesta za záchranou
bude jistě plna dobrodružství, vydržte
to. Výhoda venku je, že nemusíte
uklízet chaos po konci hry.

Lze hrát kdekoli. Stačí si sednout,
stoupnout, lehnout k sobě a přetlačovat, proplétat se rukama. Cílem je
dotknout se protivníkova ramena. Ale
pohyb je omezen jen kolem protivníkovy ruky. Můžete se domluvit na boji
obou rukou, nebo jen jedné. Kratičká
hra na postřeh, reakce, vytrvalost
i uvolnění případného přetlaku. Dospělí může používat jen část své síly
a rychlosti.

a vysvětlování silnější hráč sám od sebe
nevyužívá všechnu svou sílu nebo na sebe
klade různá omezení, například bojuje
pouze jednou rukou, zaujímá polohu dole
apod. Vědci tuto situaci popisují jako boj
se znevýhodněním (self-handicapping).
Díky tomuto znevýhodňování a experimentování se při hravém zápase rozvíjí
silnější i slabší hráč. Slabší hráč může při
boji se silnějším zkoušet všechnu svoji
sílu, slabší naopak trénuje situace, ve kterých jakoby neměl vše pod kontrolou.

Může se bojová hra zvrhnout?
Při intenzivní bojové hře se zákonitě
vyskytnou situace, ve kterých to někoho
zabolí. Po určité době hravého zápasení radostné výkřiky a smích postupně utichají a objevuje se čím dál tím více stížností.
Často se hraje až do chvíle, kdy se někdo
opravdu bolestivě ozve anebo rozbrečí.
Hra se přeruší, někdy jen na chvilku, aby
se hráči udobřili, ujistili se o svých hravých
záměrech, a pak může znovu divoce propuknout. Tyto vzorce chování lze pozorovat u dětí stejně jako u zvířecích mláďat.
Přesto malá část původně hravého dovádění může skončit opravdovým konfliktem. Výzkumníci odhadují, že jde v průměru o jeden případ ze sta.
Zvláštní situace potom nastává mezi
chlapci zhruba od 12 let věku. Bojová hra na
sebe začíná brát novou roli a slouží k ustavení sociální hierarchie ve skupině vrstevníků. Hra přitvrzuje a částečně se stírá rozdíl mezi hrou a agresivitou. Přesto i v této
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drsnější podobě je bojová hra mnohem bezpečnějším způsobem, jak nastavit vztahy dominance a podřízenosti ve skupině, než by tomu bylo
v případě skutečného násilí.

Škola zvládání vlastních emocí
Při bojové hře se objevují silné
emoce. Některé z nich, jako radost,
jsou pozitivní. Jiné, jako smutek či
vztek, jsou negativní. Když ke hře
přizýváme druhého, odpovídáme na
jeho pozvání, ladíme podobu hry, sdílíme potěšení, stěžujeme si, omlouváme se, měníme pravidla hry, sdílíme své další pocity a tak dále, emoce
jsou všudypřítomné. Bojová hra nabízí dětem příležitost, jak se silnými
emocemi pracovat, jak je projevovat
a jak je mít rozumně pod kontrolou
v kontaktu s kamarády.
Přehnané emoční reakce a nepřiměřené projevy strachu či agresivity děti diskvalifikují ze hry s ostatními. Pro děti, které se nenaučí zvládat
svoje emoce při hře již v předškolním
věku, je v dalším dospívání stále obtížnější plně se začlenit do skupiny.
Osamocené a odmítnuté mají méně
šancí pro další sociální učení. Naopak
děti, které se naučí projevovat a zvládat své emoce při hře, jsou oblíbené
a vyhledávané kamarády. Sociálně
aktivní a začleněné děti se toho potom při další hře také mnohem více
naučí a snáze získávají vysoký status
ve skupině i ve vyšším věku.

Hravým zápasením
ke spolupráci a přátelství?
Hra v dětství hraje při rozvoji
mozku důležitou roli. Platí to i o bojové hře a rozvoji sociálních dovedností.
Když se spolu děti hravě perou,
užívají si to a většinou v tom chtějí nějakou chvíli pokračovat. Při bo-

jové hře dříve nebo později nastane
situace, která je pro někoho nějak
nepříjemná. Hra se zastaví a hrozí,
že „ublížený“ hráč bude chtít přestat.
Někdy přijdou na řadu výčitky, někdy vyjednávání o pravidlech. Pokud
hráči chtějí ve hře pokračovat, musí
zajistit, aby hra byla žádoucí pro každého. Tato zkušenost učí děti vciťovat se do druhých, porozumět jim
a brát ohledy na jejich potřeby.
Bojová hra přináší silné pozitivní emoce. Společné pohyby, doteky
a radosti vyvolávají v dětech intenzivní pocity. Především u kluků tento typ hry napomáhá vytvářet a prohlubovat přátelství a není náhodou,
že k bojové hře nejčastěji dochází
mezi největšími kamarády.
Výzkumy opakovaně ukázaly souvislost mezi úrovní sociálních dovedností dětí a četností jejich bojové hry.
Děti, které si častěji bojovně hrály,
dokázaly lépe dekódovat sociální
signály a číst výrazy emocí u druhých. Když měly řešit sociální situace a problémy, byly přizpůsobivější a navrhovaly řešení, která se více
opírala o spolupráci a méně o agresivitu. Jakkoli to může znít paradoxně,
bojová hra umožňuje dětem zastínit
svůj egocentrismus a učí je nahlížet
situace také očima druhého.
Justina a Petr Danišovi,
www.svobodnahra.cz

ŽIVLY JAKO
PROTIVNÍK
Jsou samy a chtějí bojovat?
Nevadí. Děti často bojují s živly.
My vidíme zimu, led, bahno,
špínu. Děti prožívají mrazivé
záplavy, zuřivý vítr, bahno jako
močály, trávu plnou aligátorů.
Je třeba zdolat stezku, dokončit
záchranou misi, odvrátit nebezpečí. Příroda je skvělé bojiště
a přírodní živly báječní protivníci
i spojenci v boji.

BOJOVÉ HRY NA POČÍTAČI
Největší problém her na počítači není v nich samých –
ale ve zbytku našich životů.
Moderní společnost se brání násilnému obsahu, kterým výrobci zábavy pro děti zaplavili svět, minimálně
od 50. let 20. století. Od komiksových knih tehdejší
doby až po nejnovější PlayStationy a virtuální realitu,
rodiče a psychologové upozorňují na možné negativní
dopady násilných příběhů a her na dětskou psychiku
a agresivitu. Výrobci hraček obhajují jejich neškodnost a svoje tržby. Rodí se ale i pravidla omezující nejhorší násilné scény.
Doporučení, zda dětem dovolit, či nedovolit hrát bojové videohry, se liší od přísného zákazu až po relativní
benevolenci. Existují výzkumy prokazující, že hraní násilných videoher může zvýšit agresivní myšlenky, pocity i chování dětí. Na druhou stranu ale řada jiných studií zpochybňuje tyto jednoznačné závěry a ukazuje, že
běžné sledování násilných obsahů ještě z vašeho dítěte
neudělá násilníka. Jsou pro to hlavně dva důvody.
Za prvé, násilné scény nepůsobí v každém okamžiku
stejně na všechny děti. Na individualitě dětí, jejich
věku, pohlaví i odlišném kontextu záleží. Co může dítěti v určité situaci ublížit, může být pro stejné dítě
v jiném okamžiku, anebo pro jiné dítě, neškodné, či
dokonce odpovídat jeho aktuálním potřebám.
Za druhé, i když bojové videohry mohou u některých
dětí a v některých situacích podpořit rozvoj agresivity, nejedná se o jediný spouštěč. Další rizikové faktory
zahrnují předchozí zkušenost s agresí (jako oběť i jako
útočník), nízký zájem rodičů a mužské pohlaví. Aby
agresivní chování propuklo, pravděpodobně se u dítěte musí sejít více těchto faktorů najednou.
V případě bojových videoher se stanoviska různých
odborníků zatím poměrně rozcházejí a jako rodičům
vám nezbývá než vytvořit si svůj vlastní názor.
Jak se díváme na násilné videohry u nás doma? Náš
postoj je mírně zdrženlivý. Násilné videohry dětem
sice úplně nezakazujeme, ale ani jejich hraní příliš nepodporujeme. Snažíme se mít pod kontrolou obsah
videoher i dobu, jakou je děti hrají. Mluvíme s nimi
o zážitcích a pocitech. A hlavně dětem dáváme spoustu času a prostoru, aby si mohly prožít a odehrát i své
skutečné hry.
Jakkoli jsme přesvědčeni, že ani násilné videohry nemusí představovat takové zlo, jak se někdy uvádí, ptáme se sami sebe, jaká je jejich přidaná hodnota. Když
někoho příliš uhodím při skutečné bojové hře, jeho
bolestivá reakce pro mne představuje sociální lekci.
Jakou lekci ale dostanu, když uhodím ve videohře?
Děti dnes mají potřebu být s moderními médii a experimentovat s nimi. Především kluky navíc bojové videohry vysloveně přitahují. Pokud se jako rodiče rozhodnete tyto zkušenosti dětem umožnit, za klíčové
považujeme vyvážení virtuální hry (a to nejen bojové)
hrou skutečnou. Skutečná hra dává dětem důležitou
kotvu. Děti vidí virtuální v kontextu skutečných zážitků a videohra se pro ně nestává realitou.
Jsme přesvědčeni, že největší problém her na počítači
není v nich samotných – ale ve zbytku našich životů.
Pokud bude život našich dětí celkově zábavný, podnětný a radostný, pokud bude plný zajímavých a dobrodružných her s kamarády, nemusíme se bát, že by
děti ve světě videoher ztratily cestu.
Justina a Petr Danišovi
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NÁMĚTY PRO 2. STUPEŇ ZŠ, SŠ A DOSPĚLÉ

Umění ohně
Že oheň jako fenomén je zakořeněný hluboko v každém z nás,
si Stanislav Juhas povšimnul při své práci lektora ekologické
výchovy, vedoucího kroužků a táborů. Při rozličných aktivitách
s dětmi, mládeží i dospělými viděl, že všechny věkové kategorie
jsou ohněm přímo fascinovány.
„Všichni rádi vyhledávají jeho přítomnost,
a když jsem zařadil jeho rozdělání primitivními technikami do rozličných programů, většina
lidí byla okouzlena a měla chuť taky to zkoušet,“
shrnuje Stanislav Juhas. A navíc: „Rozdělávání
ohně se může stát vhodnou motivací k poznávání rostlin a stromů a všímání si přírody a krajiny. K rozdělání ohně vždy potřebujete v terénu poznat a využít určité druhy rostlin a dřeva.
Musíte tedy do přírody chodit, všímat si věcí
kolem sebe, naučit se je znát a využít v praxi.“
Téma Způsoby rozdělání ohně – přehled vybraných metod a možné aplikace ve výukových programech lesní moudrosti si vybral pro svou bakalářskou práci. Vyzkoušel primitivní techniky
a improvizační metody. Vyrobil pomůcky a sety
k rozdělávání ohně, postupy nafotil a podrobně
popsal a navrhl výukový program Umění ohně,
který realizoval na 2. stupni ZŠ, v kroužcích pro
děti z MŠ a ZŠ a také pro skupiny rodičů s dětmi.

Proč oheň
Kdykoli se mluví o objevu, který nejvíce změnil dějiny lidstva, dříve či později někdo řekme:
oheň. Schopnost rozdělat, udržovat a využívat
oheň umožnila lidem pohodlnější život, dala jim
nové možnosti úpravy pokrmů, ochranu před
predátory, světlo, později jim přinesla možnost
zpracovávat kovy, získávat suroviny. Oheň využívali k odstraňování vegetace a kultivaci půdy
při žďáření a k hubení škůdců.
Oheň je z praktického hlediska stále nepostradatelný. Suší naše oblečení, zahřeje, když je
nám zima, upraví jídlo, sterilizuje vodu, v noci
poskytuje světlo, odhání nepříjemný hmyz
a mnohem víc.
Nesmírně cenným přínosem ohně je jeho
funkce socializační. Přispěl k tomu, že se člověk
stal člověkem − stal se součástí způsobu života,
umožnil sdružování společenství. Použití ohně
vyžaduje dlouhodobé plánování a skupinovou
spolupráci. Jaké minimální mentální schopnosti
museli předkové člověka mít, aby mohli pravidelně udržovat oheň? Schopnost plánovat dlouho dopředu vyšší než k výrobě primitivních kamenných nástrojů a k lovu kořisti, trpělivost,
vytrvalost − shromáždit dříví dopředu, aby dokázali oheň udržet. Použití ohně k úpravě potravy vyžaduje také například sebeovládání − nesníst ji, než bude uvařená.
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VÝUKOVÝ PROGRAM: UMĚNÍ OHNĚ
Cílem programu je, aby si účastníci uvědomili důležitost a význam ohně
pro člověka. Seznámili se s primitivními technikami rozdělávání ohně – tření
a křesání. Hlavní důraz klade na utváření a rozvíjení praktických činností a dovedností. Účastníci si vyzkouší rozdělat oheň třením pomocí luku,
tradičním křesáním (pazourek, ocílka)
a moderním křesáním (firesteel – křesadlo). Připraví si podpalový materiál
na oheň, na kterém si upečou tradiční
indiánský pokrm (bannock).
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, studenti
SŠ, dospělí
Velikost skupiny: 15−25 účastníků
A. Úvodní povídání o historii a významu
ohně, způsobech rozdělávání ohně,
troudech a podpalových materiálech
Cílem je vzbudit nadšení a zájem o problematiku ohně, uvědomit si význam
ohně pro člověka, seznámit účastníky

s různými způsoby rozdělávání ohně,
debatovat o rozdílech mezi primitivním a moderními technikami rozdělávání ohně a seznámit s přírodním materiálem pro rozdělávání ohně.
Lektor stručně účastníky seznámí
s historií a významem ohně pro člověka. Snaží se rozvinout debatu o tom,
proč je oheň důležitý a jakým způsobem lidé rozdělávali oheň v minulosti
a dnes. Ptá se účastníků, co je potřeba k rozdělávání ohně a klade důraz na
troudy a podpalové materiály. Vysvětlí, co je to troud a proč je důležitý pro
rozdělání ohně. Pro správnou motivaci ukazuje jednotlivé troudy a nechá
účastníky, aby si je prohlédli, ohmatali
a případně pojmenovali.
B. Rozdělávání ohně třením
− luk a vrták
Vzdělávací cíl: Účastníci se dovědí, jak
funguje a jak se vyrobí sada na rozdělávání ohně třením – luk a vrták. Poku-

Ohnivá deska

Luk

Přítlačný díl

Vrták

Ohnivá podložka

BEDRNÍK 1/2019

sí se o rozdělání ohně třecí metodou. Práce s pilou a sekerou – vyzkouší si jednotlivé nástroje v praxi. Naučí se připravit troud a rozdělat oheň. Dokážou pojmenovat různé
druhy troudů.
Výukové metody: Skupinová práce, prezentace výsledků a poznatků, práce s přírodními materiály, trénink manuální zručnosti.
Prostředí: Týpí nebo jakékoliv místo venku s ohništěm.
Pomůcky:
Přítlačný díl − Snadno uchopitelný kámen, kus tvrdého dřeva s mírnou prohlubní na jedné straně. Používá se k udržení vrtáku na místě a k vyvození tlaku na vrták směrem
dolů.
Vrták − Vrtákem by měla být tyčka z rovného dřeva o průměru 2 cm a délce cca 20 cm. Vrchní konec je zakulacený
a dolní konec tupý (na vyvození většího tření).
Ohňová deska − Nejvhodnější je prkénko z měkkého dřeva
o tloušťce max. 2,5 cm. Do ohňové desky vyhloubený důlek
asi 2 cm od okraje desky.
Luk − Je zhotoven z pružné syrové větve asi 2,5 cm v průměru a provázku. Tětivou luku může být jakýkoliv druh
provazu. Přivázaná tětiva od jednoho konce luku k druhému, bez napnutí.
Troud – Suchý materiál, který se dobře vznítí (seno,
ztrouchnivělé dřevo, bodlák, orobinec).
Dřevo – Jakýkoliv druh suchého dřeva na podpal.
Sekera a pila.
Pracovní postup: Za přítomnosti dospělé osoby si účastníci připraví dřevo na oheň. K dispozici mají sekeru a pilu.
Poté, co mají dřevo hotové, rozdělíme účastníky do pěti
skupin a rozdáme každé z nich sadu na rozdělávání ohně.
Každá sada obsahuje ohňovou desku, vrták, luk s tětivou
a přítlačný díl a nůž. Řekneme účastníkům, ať si připraví
hnízdečko troudu. Pro lepší motivaci předvede lektor rozdělání ohně sám a vysvětlí, jak mají postupovat.
Postup při rozdělávání ohně: Při použití luku a vrtáku nejdříve uděláme špičkou nože důlek do ohňového prkénka.
Potom vyřízneme zářez ve tvaru V na ohňovém prkénku.
Položíme jednu nohu na ohňové prkénko. Smyčku tětivy
obtočíme kolem vrtáku a vrták umístíme do vyřezaného
důlku v ohňovém prkénku. Přítlačný díl držíme v jedné
ruce a nasadíme na vrták, aby se udržel na svém místě. Tlačíme na vrták a provádíme pohyb jako při řezání pilou, tam
a zpět, a tím roztáčíme vrták. Jakmile dosáhneme plynulého pohybu, přitlačíme na vrták a pohybujeme lukem rychleji. Při této akci se bude mlít žhavý černý prach a vytvoří
se uhlík, který vložíme do hnízdečka. Potom troud rozfoukáme do vzniku plamene.
Popis ostatních způsobů rozdělávání ohně a další podrobnosti najdete na: https://theses.cz/id/ijg0bo.
C. Rozdělání ohně tradiční metodou křesání – pazourek
a ocílka
D. Rozdělání ohně moderní metodou křesání – křesadlo (firesteel)
E. Indiánské smažené placky „bannock“
F. Závěr − zhodnocení akce
Krátké zhodnocení programu s účastníky. Společné sdílení
zážitků a zkušeností.
Časový plán: 180 minut
Obsazení: 1−2 lektoři podle počtu účastníků
Stanislav Juhas: Způsoby rozdělání ohně – přehled vybraných
metod a možné aplikace ve výukových programech lesní
moudrosti. Bakalářská práce, Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity, České Budějovice 2015.
Vybráno a upraveno redakcí Bedrníku.

BEDRNÍK 1/2019

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PŘI ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ V PŘÍRODĚ
– Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo
pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech!
Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,
tedy i na louce nebo na strništi.
– Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí,
lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají
stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli
rozdělávat vůbec.
– Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí − např. obložením
kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin.
– K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
– Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte
velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání
dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
– Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto
je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
– Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte − ať
již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště
nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte,
že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky
a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí
každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
– Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření
požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až
do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo
ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí, ohniště je nutné důkladně prolít
vodou!
– Děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!
– Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici).
– Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!
– Oheň a alkohol nepatří k sobě!
– Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo
a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.

PRVNÍ POMOC
– Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení,
neutíkejte! Tím byste jen podpořili hoření.
– Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!
– Válejte se, dokud plameny neuhasnou! Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
– Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
– Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo
ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc!
Zdroj: http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pozary/
rozdelavani-ohne-v-prirode.html
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NÁMĚTY PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ

Nůž do rukou dětem patří
Nůž patří mezi nejběžnější nástroje, které člověk denně používá.
Může se to začít učit už v mladším školním věku. Bc. Stanislav
Juhas, který vede řezbářské kurzy ve středisku ekologické výchovy
Chaloupky, se s vámi podělí o své zkušenosti, jak vést děti při
práci s ostrými nástroji, jako je nůž, pilka nebo sekera, nebozez...
Ze začátku je dobré nepřeceňovat síly
a začínat s jednoduchými projekty, jedině tak děti získají cit a zručnost při práci s nožem. Aby se staly dobrými řezbáři,
potřebují znát několik základních pravidel při práci s nožem.

LODIČKA Z BOROVÉ KŮRY
Ročník: 4.−6.
Počet hodin: 2 vyučovací hodiny
Mezioborové vztahy: celá vzdělávací oblast Člověk a příroda
Klíčové kompetence: žák se učí zvládat základní dovednosti v práci s přírodním materiálem a osvojí si jednoduché pracovní
operace a postupy nožem
Výukové strategie: názorná ukázka hotového výrobku, samostatná práce na výrobku podle předlohy
Motivace: výrobek může být použit jako
lodička na vodu nebo jako ozdobný předmět
Výpis materiálu: kůra z borovice nejméně 5
cm silná a 10 cm dlouhá; přírodní materiály: kůra z břízy nebo různé druhy listů na
plachtu, klacíky na stožár, proužek barevného papíru
Výpis nástrojů: nůž, nůžky, nebozízek, papírová šablonka lodičky, tužka, lepidlo, hotová lodička jako předloha
Technologický postup:
– rýsování podle šablony
– vyřezávání tvaru lodičky
– vrtání nebozízkem
– stříhání přírodnin a papíru
– zdobení
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Pracovní postup pro žáky:
– Narýsuj podle šablony na borovou kůru
tvar lodičky.
– Nožíkem vyřezej tvar lodičky z borové kůry.
– Nebozízkem vyvrtej malou dírku na
stožár z klacíku.
– Z malého klacíku uřízni kus na stožár asi
5 cm.
– Z březové kůry nebo lístečku vystřihni
plachtu na stožár.
– Z proužku barevného papíru vystřihni
vlajku, upevni ji na konci klacíku pomocí lepidla na papír.
– Plachtu provleč na stožár a vlajku na
konec stožáru.
– Stožár s plachtou a vlajkou upevni do
vyvrtané dírky lodičky.
– Lodičku si můžeš podle fantazie ozdobit.
– Nyní můžeš lodičku vyzkoušet, jestli plave.
Očekávané cíle a výstup
– obkreslení předlohy lodičky na kůru
– stříhání kůry a papíru
– osvojení si techniky řezání nožem
– osvojení si dokončovacích prací (zdobení, kompletace lodičky)

OZVUČNÉ DŘÍVKO
Ročník: 5.−8.
Počet hodin: 2 vyučovací hodiny
Mezioborové vztahy: celá vzdělávací oblast Člověk a příroda
Klíčové kompetence: žák se učí zvládat základní dovednosti v práci s přírodním materiálem a osvojí si jednoduché pracovní
operace a postupy nožem, sekerou a pilkou
Výukové strategie: názorná ukázka hotového výrobku, samostatná práce na výrobku podle předlohy
Motivace: výrobek může být použit jako
ozdobný předmět nebo jako hudební nástroj
Výpis materiálu: smrkový špalek o průměru 10 cm, provázek 1−1,5 m, papírová šablona výrobku
Výpis nástrojů: ostrý nůž, pilka na dřevo,
sekera, tužka, pravítko, nebozez, smirkový papír
Technologický postup:
– sekání a štípaní dřeva

DESATERO PRO ZACHÁZENÍ
S ŘEZBÁŘSKÝM NOŽEM
1. Mít vlastní nůž znamená mít zároveň
za něj zodpovědnost.
2. Řezej vždy jen vsedě na pevném stabilním místě.
3. Dbej vždy na pevné držení nože, pokud
má pojistku, tak ho zajisti proti zavření nebo otevření.
4. Řez nožem prováděj vždy směrem od
těla a od ruky, která drží vyřezávací
předmět.
5. Dodržuj dostatečný odstup od ostatních osob ve tvém okolí.
6. Řezej vždy jen s dobře nabroušeným
nožem, s tupým nožem hrozí nebezpečí úrazu.
7. K vyřezávání si vždy vyber dostatečně
dlouhý materiál.
8. Nůž vždy slouží jen k tomu, k čemu je
určený, tedy vyřezávání, a ne na hraní.
9. Pokud s nožem nepracuješ, tak ho zavři a odlož na bezpečné místo.
10. Při práci s nožem buď pokud možno trpělivý, vše je otázkou cviku. Úspěch se
časem dostaví…

– orýsování dřeva podle šablonky
– řezání dřeva
– řezání nožem
– broušení
– vrtání
– zdobení výrobku
Pracovní postup pro žáky:
– Sekerou rozštípni smrkový špalek na půl.
– Z jedné půlky vysekni destičku o tloušťce zhruba 3 cm.
– Na destičku obkresli podle šablony konečný tvar.
– Nahrubo sekerou osekej obrys ozvučného dřívka.
– Nožem dotvaruj konečný tvar.
– Pomocí smirkového papíru obrus a vyhlaď všechny nerovnosti.
– Nebozízkem vyvrtej malou dírku pro
uvázání provázku.
– Uvaž provázek 1 m dlouhý ve vyvrtané dírce.
– Podle předlohy můžeš ozvučné dřívko
ozdobit.
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VÝROBA PÍŠŤALKY Z BEZU

– Nakonec proveď zkoušku a nacvič techniku vrtění ozvučného dřívka.
Očekávané cíle a výstupy:
– osvojení si práce s ruční pilkou
– osvojení si techniky řezání nožem
– osvojení si dokončovacích prací (broušení, zdobení)
– osvojení si štípání a sekání sekerou

Ročník: 5.−9.
Počet hodin: 2 vyučovací hodiny
Mezioborové vztahy: celá vzdělávací oblast Člověk a příroda
Klíčové kompetence: žák se učí zvládat základní dovednosti v práci s přírodním materiálem a osvojí si jednoduché pracovní
operace a postupy nožem a pilkou
Výukové strategie: samostatná práce na výrobku
Motivace: výrobek může být použit jako
ozdobný předmět nebo jako vábnička na ptáky
Výpis materiálu: bezová větev o průměru
1,5 cm a délce 15 cm
Výpis nástrojů: ostrý nůž, pilka na dřevo, tužka, pravítko, vrutový šroub o délce
15 cm na začistění dutiny
Technologický postup:
– řezání bezové větve na zvolenou míru
– měření průměru a délky píšťalky
– začištění dutiny a zaříznutí konců
– vyříznutí otvoru šikmým řezem
– vložení kolíčku do ústí píšťalky
– zkouška pískání na píšťalku
Pracovní postup pro žáky:
– Uřízněte bezovou větvičku tak, aby byla
dlouhá asi 10 centimetrů. Pak začněte
s prošťuchováním dutiny vrutovým šroubem, aby se narušila měkká dužina.

– Otvor dutiny začistěte, až bude bez
otřepků, hezky hladký a kulatý.
– Dutou bezovou kulatinku zbavte kůry
a konce začistěte do roviny. To proto, že
přední část budeme dávat do úst a zadní část budeme při pískání ucpávat prstem − otvor musí těsnit.
– Asi 1,5 centimetru od kraje kulatinky
veďte kolmý řez skrz celou stěnu píšťalky a potom šikmým řezem odřízněte
kus dřeva. To vše opakovaně, dokud se
nepodaří vytvořit otvor s hodně šikmou
náběžnou hranou.
– Z přebytečných proutků vyberte ten, jehož průměr po oloupání kůry je jen nepatrně větší než vnitřní průměr píšťalky. Použít je třeba větvičku, která nemá
duši, třeba z třešně nebo jabloně. Z ní
vyřízněte kolíček, který se po oříznutí
vloží do ústí píšťalky a přes který bude
proudit vzduch na náběžnou hranu.
– Délka by měla odpovídat délce ústí píšťalky tak, aby byl zároveň s hranou výřezu píšťalky. Když je kolíček na míru,
seřízněte ho z jedné strany tak, aby
vzniklá ploška po zasunutí odpovídala
výšce hrany zářezu. A pak už stačí jen
prstem píšťalku na zadním konci uzavřít a vyzkoušet.
Očekávané cíle a výstupy:
– osvojení si práce s ruční pilkou
– osvojení si techniky řezání nožem
– osvojení si dokončovacích prací (seřezávání, loupání kůry)
Stanislav Juhas, Chaloupky Velké Meziříčí
Středisko nabízí akreditované semináře
pro učitele Práce se dřevem jako součást
polytechnické výchovy i kurzy
Dřevořezání pro veřejnost.

Pěšky do školy
– nebezpečí, nebo šance?

Všechny školní děti se musí každý všední den dopravit z domova do
školy a zase zpátky. Cesta do školy je pro rodiče často zdrojem obav
o bezpečí a zdraví jejich dětí, jako optimální řešení se může na první
pohled jevit je ke škole odvézt autem.
Je to ale opravdu to nejlepší? Neochuzujeme děti o důležitou životní zkušenost? Každé auto, které ke škole zamíří, má negativní dopad nejen jako součást dopravní zátěže, ale také na kvalitu ovzduší před školou i ve škole. Pojďte
se s námi zamyslet nad tím, proč by bylo
dobré, aby děti i jejich rodiče častěji vyrazili do školy pěšky. Alespoň kousek. Určitě se najdou způsoby, jak je v tom může
podpořit i škola.
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Jak je to nejbezpečnější
Počet dětí, které každodenně cestují
autem, rok od roku stoupá. Zatímco dnešní třicátníci jezdívali do školy autem jen
výjimečně, dnes jezdí do školy autem průměrně čtvrtina dětí. Před školami se ráno
můžeme setkat s nejrůznějšími řidičskými nešvary, od parkování na přechodu
přes couvání do protisměru až po projíždění stezkami pro pěší a cyklisty. Spěcha-

jící auta se přetlačují a děti z nich vyskakují přímo do vozovky. Obzvláště malé
děti, které jsou nejzranitelnější, nejsou
mezi couvajícími a parkujícími auty vidět.
Ranní provoz před školou považuje za nebezpečný 44 % dětí.
Rodiče, kteří chtějí své děti spolehlivě naučit zásadám bezpečného pohybu
po ulici, by s nimi měli pravidelně chodit
pěšky. Díky vlastní opakované zkušenosti děti snadno pochopí, že u silnice je po-
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třeba zastavit a rozhlédnout se, zjistí,
že řidič přijíždějícího auta je nemusí
vidět, že je potřeba dát pozor na auta,
která couvají nebo že není dobré přebíhat před tramvají či před autobusem. Přibližně okolo desátého roku
jsou schopné vyhodnotit nebezpečí,
dokáží odhadnout vzdálenost i rychlost blížícího se auta. Rodiče, kteří se
svými dětmi běžně chodí pěšky, dobře
poznají, kdy je možné je pustit na cestu samotné.

PŘEKÁŽKY A JEJICH ŘEŠENÍ
Největší překážky pěší dopravy do školy často vnímají rodiče. Právě oni ale rozhodují o tom, jak
se jejich děti budou do školy dopravovat, a proto je důležité s jejich výhradami počítat. V následujícím přehledu shrnujeme nejdůležitější námitky ze strany rodičů i jejich možné řešení.
Proč vozíme
děti do školy autem

Co byste mohli zkusit

Cestou do školy musí děti
překonat velmi rušné nebo
nebezpečné silnice.

Zkuste vymyslet dětem alternativní trasu, která je bezpečná.
Upozorněte společně se školou na nebezpečná místa
odpovědný úřad a žádejte nápravu.
Projděte si cestu s dětmi a učte je zásadám bezpečného
pohybu. Opakujte jim, na co si mají dát pozor. Dejte jim dost
času, než je pustíte samotné.
Pokud se bojíte je pouštět samotné, choďte s nimi nebo se
domluvte s jinými rodiči a střídejte se.

Bydlíme moc daleko, přeci
nebudeme chodit 10 km pěšky.

Jít pěšky do školy neznamená jít celou cestu pěšky! Nechte
auto na kraji města. I využití MHD se počítá. Možná zjistíte,
že cesta veřejnou dopravou do centra je rychlejší než autem.

Cesta veřejnou dopravou je
příliš komplikovaná.

Zaparkujte kousek dál od školy a projděte se alespoň kousek.
Ranní procházka udělá dobře vám i dětem, které budou lépe
připravené na vyučování. Navíc pomůžete udržet prostor
před školou bezpečnější pro ty, kteří chodí pěšky. Méně aut
před školou znamená čistší vzduch ve třídách.

Děti vozím autem, protože
pak pokračuji do práce, je to
nejjednodušší.

Je to opravdu nejjednodušší? Zkuste cestu naplánovat jinak
– pustit dítě samotné (pěšky či MHD), pokud je to bezpečné,
nebo domluvit, aby šlo se spolužáky či jiným rodičem.
Vždycky můžete nechat auto dále od školy a jít kousek pěšky.

A co když je venku zima nebo
prší?

Ve Finsku se říká: „Není špatné počasí, je jen nevhodné
oblečení“. Děti milují louže a sníh. Kupte holínky, pláštěnky,
deštníky, rukavice a čepice a žádné počasí vás už nezastaví.

Proč bychom zrovna my měli
s dětmi chodit pěšky, když
autem jezdí všichni a je to
normální.

Děti se nejvíce učí nápodobou. Pokud rodiče běžně jezdí
po městě autem, budou i děti tento způsob dopravy
považovat za normální. Rodičovský příklad je nejdůležitější.
I velké změny začínají u individuálních rozhodnutí. Nikdy
nevíte, zda právě váš příklad nestrhne ostatní.

Chtěli bychom zkusit chodit
pěšky, ale ráno většinou tolik
spěcháme.

Pokud necestujete autem, musíte cestu více plánovat (např.
jízdní řády MHD). Dobře naplánovaná cesta vám ale nakonec
může ušetřit čas či nervy. Začněte s malými změnami, jděte
pěšky alespoň někdy nebo třeba jen kousek cesty.
Jděte pěšky odpoledne ze školy či na kroužky. Všechny
výhody chůze si užijete i odpoledne a děti si zvyknou, že
chodit pěšky je fajn.

Dítě je příliš malé, aby mohlo
chodit samo, a nemůžeme
vždy zařídit, aby jej někdo
doprovodil.

Najděte si spojence. Střídejte se s ostatními rodinami, které
bydlí poblíž. Můžete zkusit zorganizovat i tzv. pěšibus,
tedy skupinu dětí, kterou doprovází po domluvené trase
dospělý (rodič či prarodič) a nabírá další děti na určených
„zastávkách“. Takto se můžete v doprovázení dětí střídat
s více rodiči.

Někdy se nám prostě nechce
nebo jsme unavení. Děti
cestou kňourají, nebaví je to,
bolí je nohy.

Lékaři doporučují chůzi jako prostředek, který vás povzbudí,
posílí a zlepší vám náladu. Hrajte si cestou a vymyslete
nějakou legraci. Využijte cestu do školy k „intelektuální
rozcvičce“. Můžete pozorovat různé vzory na chodnících či
na zdech. I ve městech je možné pozorovat přírodu – stromy,
květiny, ptáky nebo změny ročního období. Počítejte nebo
procvičujte násobilku. Hrajte slovní hry. Nebo si prostě jen
povídejte.
Pravidelnost a důslednost vám ušetří část dohadování.

Nápad je to dobrý, ale
ve velkých městech je ráno
takový smrad z aut, že je to
o zdraví jít pěšky.

To je pravda. Vozit dítě autem však není řešením, protože
v autě dítě dýchá 9 až 12 x horší vzduch než venku, jak
zjistili britští vědci. Souhlasíme s tím, že města potřebují
celkovou změnu dopravní koncepce. Změna chování každého
jednotlivce je však také důležitá. Je to začarovaný kruh. Čím
více lidí bude jezdit autem, tím bude stav ovzduší horší.
A naopak.

Chůze je zdravá pro tělo i ducha
Děti mají nedostatek pohybu, každé čtvrté dítě ve školním věku trpí
nadváhou, každé sedmé dokonce obezitou. Každodenní pěší cesta do školy
nabízí možnost pravidelného, přirozeného a zdravého pohybu. Chůze posiluje srdeční činnost, zlepšuje okysličování, podporuje pružnost a ohebnost, snižuje riziko vzniku cukrovky,
zlepšuje spánek i náladu. Děti, které
přijdou do školy pěšky, se lépe soustředí na vyučování.
Velmi rozšířený je mýtus, že dítě je
v autě více chráněno před škodlivým
smogem. Opak je pravdou. Podle britských výzkumů dýchá dítě na zadním
sedadle auta dokonce 9–12krát horší
vzduch, než kdyby šlo vedle po chodníku.
České děti jsou málo venku, chybí
jim nestrukturovaný volný čas, který
cesta do školy nebo zpět domů nabízí. Během ní mohou vznikat přátelství
i první lásky, děti získávají společné zážitky, mají čas na objevování světa, získávají pozitivní vztah ke svému okolí.
Cesta do školy je prvním krokem z rodinného prostředí do samostatného života. Pokud ji děti nebudou trávit jen
jako pasivní cestující na zadním sedadle automobilu, ale přijmou ji jako svůj
osobní úkol, naučí se odpovědnosti, samostatnosti, dodržování pravidel a získají fyzickou i psychickou odolnost.
Nebojme se proto s dětmi častěji chodit pěšky a ukázat jim, že to je
normální, zdravé a zábavné. Na podporu pravidelných pěších cest do školy
vznikla kampaň Pěšky do školy, která
se koná vždy v září v rámci Evropského týdne mobility a ke které organizace Pražské matky zve všechny školy. Kampaň pomáhá děti i rodiče informovat o výhodách pěší dopravy a nabízí jim pozitivní zážitek ze společné
pěší cesty. Bližší informace o kampani
naleznete na: www.prazskematky.cz/
projekty/pesky-do-skoly.
Blanka Klimešová, koordinátorka projektu, Pražské matky, z. s.
Obrázek k článku najdete
na zadní straně obálky.
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Záhada jménem lékárnička
Lékárnička. Téměř každý učitel ví, že někde ve škole je. Pár z nás
se do ní i podívalo. Ale víme, k čemu jsou všechny ty balíčky,
mastičky a náplasti, které v ní jsou? A především, umíme je
správně použít? Pojďme společně taje lékárničky odhalit!
Hned prvním tajemstvím je, jak má
správná školní lékárnička vypadat a co
všechno má obsahovat. Neexistuje totiž
žádný právní předpis, který by toto stanovoval. Přidržet se ale můžeme vyhlášky 106/2001 Sb. (resp. její novela 422/2013
Sb.), která stanovuje vybavení lékárničky
pro zotavovací akce, a také našeho zdravého rozumu. S jakými zraněními se nejčastěji potkáváme? Bude lékárnička ve
škole, v dílnách, nebo ji chceme brát s sebou na výlety? A v neposlední řadě kolik
chceme do lékárničky investovat peněz?
To jsou základní otázky, které bychom si
měli položit, když se chystáme lékárničku
vybavit. Podívejme se na jednu takovou
ukázkovou lékárničku. Absolvovala mnoho výletů do přírody a dobře poslouží,
i když ji necháme v poličce ve sborovně.
Rukavice jsou alfou a omegou lékárničky. Chrání vás před cizí krví (a zdaleka vás neohrožuje jenom AIDS, mnohem
častěji se potkáte se žloutenkou... i u dětí).
Zároveň je mnohem příjemnější sahat do
zvratků či slin jiných lidí s nějakou bariérou na rukách. A taky vám rukavice dodají vzhled profesionála. Najednou přinejmenším vypadáte, že víte, co děláte. Jestli
je použijete, nebo ne, je na vás. Ale vždycky byste se měli rozhodnout spíš na základě chci/nechci než mám je / nemám je.
U dezinfekcí si dejte pozor na alergie
dětí (např. alergie na jód u jodových dezinfekcí typu Jodisol).
Nejčastěji se potkáte s odřeninami nebo
drobnými řeznými ránami. Po mechanickém (všechny kamínky musí pryč) i chemickém (dezinfekce) vyčištění budete rány
krýt. Hodí se na to všechny možné gázové
čtverce a náplasti. Hlavně ty s obrázky zaručeně léčí o dost rychleji než ty obyčejné.
Fixační náplast z netkané textilie má výhodu v tom, že se prodává v 10metrovém
balení, které vám vydrží hodně dlouho.
Můžete si z ní vystřihnout potřebnou velikost (výhodné zejména na odřená kolena)
a dá se na ni skvěle malovat.
Hodit se vám může i mastný tyl. Jde
o mřížku napuštěnou vazelínou. Ta zajišťuje, že se vám krycí materiál nepřilepí do
rány. A tzv. vlhké hojení je v současnosti
jednou z nejlepších a nejvyužívanějších
metod hojení i v nemocnicích.
Alufólie je takové teplo sbalené na
cesty. Hodí se v situacích, kdy čekáte ně-
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kde venku v lese, kde fouká a je zima a vy
chcete svému žákovi se zlomenou nohou
dopřát trochu tepla, než dojede záchranka. Alufólie neizoluje od země, ale odráží vaše teplo zpátky. A je jedno, kterou
stranu dáte k tělu. Zlatá i stříbrná odráží
v podstatě stejně.
Výplach očí využijete kdykoliv někomu spadne něco do oka. Ať už je to kamínek, muška, nebo je oko podrážděné odrazem světla od sněhu. Pozor, většina výplachů do očí vydrží otevřená jen 14 dní.
A taky si dejte pozor na přenos očních infekcí. Kapátka by se nemělo nic dotknout
(ani vaše ruka ani oční víčko vašeho pacienta).
Antihistaminika jsou léky používané
v případě alergické reakce. Na výletě byste u sebe měli jedno platíčko mít. A pokud
se u vašeho žáka začne rozvíjet alergická
reakce (bez poruchy vědomí!), můžete mu
dát rozkousat jednu tabletu.
U lékárničky je nejdůležitější mít v ní jenom to, co umíme a chceme použít. Všechno ostatní jen zbytečně zabírá místo. Udělejte si s kolegy odpolední dílnu a podívejte
se vaší školní lékárničce na zoubek. Mož-

ná zjistíte, že máte dvacet obvazů, které
jste nikdy nepoužili, ale náplast ani jednu.
A nezapomeňte. Každá lékárnička se liší
podle majitele a účelu použití.
A jestli máte lékárničku v malíku, ale
bojíte se závažných a život ohrožujících
situací, běžte na zážitkový kurz první pomoci. Na takový, kde si o zachraňování nebudete jenom zajímavě povídat, ale skutečně se něco naučíte.
Pavla Švecová, Lipka Brno,
pracoviště Kamenná
Foto: Pavla Švecová

UKÁZKOVÁ LÉKÁRNIČKA
rukavice, dezinfekce, gázové
čtverce, mastný tyl, náplast v cívce,
náplast s polštářkem, fixační
náplast, obinadlo, obvaz, trojcípý
šátek, alufolie, nůžky, pinzeta,
výplach očí, antihistaminika,
živočišné uhlí
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Vzdělávání s rizikem
Je zima. Venku někdy pěkně namrzne a nám to ráno cestou do
školy klouže. Brzy se stmívá. Když večer jdeme po ulici, řidiči
aut nás sotva vidí. Zůstáváme kvůli těmto důvodům doma?
Většina z nás ne.
Oheň praská a hřeje. Když se přiblížíme, cítíme jeho sílu. V rybníku zamrzla voda. Unese nás? Nevíme, ale nějak to
zjistíme. Nebo raději oheň vůbec nerozděláváme a k zamrzlému rybníku se ani
nepřibližujeme? Řada z nás (často pod tlakem okolí) bohužel ano.
Jaký je rozdíl mezi těmito situacemi
pro nás − pedagogy? A jaký pro děti? Dovolte osobní pohled: ideálně žádný − jsou
to všechno situace obnášející riziko a děti
je potřebují poznat zkušeností. Kde se
tedy bere ta neviditelná hranice přijatelného a nepřijatelného rizika? Načrtli jsme
si ji my sami po předchozím vyhodnocení
míry rizika nebo nám ji někdo podsunul se
slovy: „S dětmi jsi jednou nohou v krimi-

nálu!“? Nejsou to lehké ani příjemné otázky, často zůstávají na okraji stolu zavaleného výkazy a důkazy o tom, jak vzděláváme. Vraťme se ale ještě na chvilku od
stolu k dětem: co od nás potřebují? Rádi
říkáme, že se potřebují učit pro život, jaký
je. Chceme ze života vymazat plápolající živel i alchymistická kouzla vody? Nechceme. Proto bychom tato kouzla měli
pro děti bránit. A s tím bránit svůj prostor
pro dobrou práci.
Jak začít? V lesních školkách doporučujeme začít vyhodnocením rizik a přínosů.
Používáme k tomu tabulku inspirovanou
britskými Forest Schools, která umí vypočítat míru rizika − čísla jsou také někdy
kouzelná. Díky nim ostřeji vidíme hranici

přijatelného rizika a potřebná opatření. Zároveň intenzivně komunikujeme se všemi,
kdo potřebují slyšet, co v rizikových situacích děláme a jak. Jsme proškoleni v první pomoci, vědomi si možných následků,
máme krizový plán. A jdeme do toho. Protože cílem je naučit děti, jak se v rizikových situacích chovat − nikoli slovním poučením, ale příkladem, opakováním, zkoušením, příběhy, opakováním, zkoušením…
Takový je život, někdy studí, někdy pálí −
chceme to zažít, a ne se před ním schovávat, třeba v útrobách „bezpečné“ virtuální
reality. To už je ale jiné téma.
Tereza Valkounová, www.lesnims.cz,
tereza.valkounova@lesnims.cz

Výuka matematiky jako výchova
k zodpovědnosti
V ZŠ Hrabová učíme od školního roku 2013/2014 matematiku
metodou profesora Milana Hejného, v poslední době nazývána
také metodou VOBS – výuka orientovaná na budování schémat.
Podstata metody je založena mimo jiné
na výrazné změně role učitele, který už
není tím, kdo vše ví a vše vysvětlí. V hodinách Hejného matematiky se učitel stává
pouze průvodcem a moderátorem, vede
žáky k hledání řešení. Jeho role je motivační a organizační. Úloha badatelů náleží
žákům. Ti jsou vedeni k logickému uvažování, hledání různých řešení a jejich obhájení v diskusi. Žáci se však učí totéž, co jejich vrstevníci v jiných školách, jen jinak
− metodou, která velmi výrazně rozvíjí
samostatné myšlení u všech skupin žáků.
Právě radost z objeveného je zřejmě tou
nejsilnější motivací jak pro děti, tak pro
nás učitele. Je neuvěřitelné, jak i sedmileté
děti mají rády výzvy v podobě řešitelských
úloh, jak rozděleny do skupinek hledají
pravdu a spolupracují v duchu hesla: „Víc
hlav, víc rozumu“. Ve chvíli, kdy na cestu
k řešení přijde alespoň jeden žák, postupně
navede i ostatní spolužáky a výsledky jsou
na světě. Dítě dítěti zhruba stejně starému
dokáže lépe než dospělý vše vysvětlit. Děti

24

mají svůj jazyk, snadněji porozumí sdělenému a přijmou i informaci o vlastní chybě.
Zkrátka hledají samy a pracují na té úrovni
obtížnosti, která je pro ně motivující.
Hodina končí a žákům se nechce opustit sešit matematiky, protože mají zrovna
nedořešenou úlohu. Zažívají v těchto hodinách pocity radosti a euforie (při vyřešení složité úlohy), a to jim do života přináší možnost vnímat tyto stavy a pečovat
tím i o své psychické zdraví. Dalo by se
říci, že tento typ výuky matematiky funguje v jiných rovinách jako účinná prevence rizikového chování, jako užitečný
pomocník při zlepšování třídního klima
či jako další podpora rozvoje čtenářské
gramotnosti. Je mnohem více pravděpodobné, že se člověk, který je schopen zažít přirozenou cestou tak výjimečné pocity, v budoucnu vyhne lákadlům návykových látek, stejně tak, že spolužáci, kteří
si vzájemně ve vyučování dopomáhají nalézt řešení, zůstanou v přátelském vztahu
i o přestávce, a pokud jsem schopen vyře-

šit úlohu i přes její komplikované zadání,
je moje čtenářství na dobré úrovni.
Matematiku Hejného v naší škole prosadila paní ředitelka Jana Vondálová. Snažíme se tuto formu vyučování implikovat
do všech vyučovacích předmětů a tímto
přenést díl zodpovědnosti za vzdělávání
na děti samotné. Tím, že je učíme promýšlet co a jak a kde, nést důsledky za svoje
rozhodnutí, brát chybu jako potřebnou
zkušenost, je učíme samostatnému rozhodování v budoucím životě. Tyto děti pak
vědí, co opravdu chtějí, co jim jde a v čem
se cítí dobře. Přináší jim to spokojenost
a štěstí do života. A to je asi společné přání
nás všech dospělých.
Jaroslava Vločka Králová, učitelka ZŠ Hrabová
Foto: archiv J. V. Králové
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Publikace

o názornějších formách výuky přírodopisu, je o argumentech, proč a jak je možné pomocí učení venku zlepšit celkové
vzdělávání dětí především v základních,
ale i ve středních školách, jejich motivaci
k učení i učební výsledky.
Publikace shrnuje a vysvětluje široké přínosy učení venku v přírodě pro
žáky i učitele; popisuje současnou situaci,
v jaké se nachází výuka venku u nás i ve
světě; analyzuje bariéry bránící většímu
rozšíření výuky venku; přináší zahraniční
příklady systémové podpory učení venku;
formuluje doporučení pro rozšíření a rozvoj učení venku v přírodě v naší zemi.

UČÍME V PŘÍRODĚ
Sborník dobré praxe výuky ve školních zahradách a v terénu, který připravily Edita Ježková a Kateřina Čiháková,
hledá cesty, jak učit o přírodě a v přírodě,
aby výuka měla smysl a bavila děti i vyučující. Shrnuje zkušenosti pedagogů získané v projektu Učíme v přírodě. Ukazuje, jak se učitelé vyrovnávali s překážkami
a obavami, jaké předměty venku vyučovali, jaké metody výuky využívali a jak tuto
výuku zařadili do pedagogické praxe.
Chcete měnit školní zahradu, aby lépe
vyhovovala výuce? Zjistíte, na co si dát
pozor a jak postupovat. Uvidíte na konkrétních příkladech, jak proběhlo ve školách plánování proměny školní zahrady,
které završily studie zahradního architekta, a jak ve školách navazovali spolupráci s rodiči a zřizovatelem. Pokud se
chcete se inspirovat, co kde funguje, sdílet
radost a nadšení, poznat metody, jak vést
děti ke vztahu k přírodě, jít ven v rámci
všech předmětů, přesvědčit kolegy, měnit
školní zahradu, je publikace určena pro
vás. Vydalo Muzeum Říčany s podporou
Ministerstva životního prostředí. Zdarma
ke stažení na:
www.ricany.cz/org/muzeum/
o-muzeu/publikacni-cinnost

TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU
Učení venku v přírodě je předmětem
rostoucího zájmu odborníků, učitelů, rodičů i dětí u nás i v zahraničí. Dnes existuje širší společenská poptávka po učení
dětí aktivními metodami vzdělávání ve
větším kontaktu s realitou. Publikace Petra Daniše Tajemství školy za školou není
primárně o environmentální výchově ani
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Z článků a knih, které se věnují tématu
v mnoha koutech světa, autor vybral a shrnul hlavně kvalitní výzkumy publikované
v recenzovaných časopisech, citované studie shrnující dosavadní poznání nebo závěrečné zprávy projektů a dokumenty vydané vládními institucemi v různých zemích.
Vyšel z více než 200 titulů použité literatury, a tak publikace představuje doposud
největší, nejkomplexnější a nejpodloženější zprávu o učení venku, která byla publikovaná v ČR. Přináší podložené argumenty
a odborná doporučení pro větší rozšíření
výuky venku v základních, případně středních školách, ale snaží se také oslovit širší publikum a inspirovat k podpoře učení
venku. Volně ke stažení na:
www.ucimesevenku.cz

DĚTSKÁ FARMA EDUARDA ŠTORCHA
Kdo nezná – pokud ne z vlastní četby,
tak alespoň z doslechu – Lovce mamutů?
Možná také Osadu Havranů nebo Hrdinu
Nika a další poutavé knižní příběhy z pravěku a dávné historie českých a moravských zemí z pera Eduarda Štorcha? Méně
je známo, že „Štorch pedagog silně převyšuje Štorcha spisovatele i Štorcha archeologa“, jak hodnotí Jiří Štoll ve své bakalářské práci Dětská farma Eduarda Štorcha
a československé alternativní školství ve
dvacátých letech 20. století (Pedagogická

fakulta MU Brno 2008), kterou najdete na
internetu. Práce analyzuje československé alternativní školství a reformní pokusy českých pedagogů-laiků ve dvacátých
letech 20. století, zejména pokus o školu
v přírodě Dětská farma Eduarda Štorcha.
Dětem Štorch zasvětil celý svůj život
a jeho 8 let trvající projekt Dětské farmy dokázal, že jeho myšlenky realizované v praxi byly správné a přínosné. Přestože „Štorchova farma působila poměrně
krátkou dobu, dokázala pozitivně ovlivnit
část tehdejší pražské mládeže. Je jisté, že
ne všechny jeho myšlenky bychom mohli
v současné době realizovat takovým způsobem jako tehdy Štorch na své farmě.
Avšak samotná myšlenka pokusit se změnit tradiční zavedený řád, a učinit tak ve
prospěch dalšího rozvoje dětské osobnosti, je aktuální i v dnešní době. Stejně tak
možná nynější školství objevuje a zavádí metody, které již před více než 80 lety
Štorch nebo jiný pedagog-reformátor používal. … V tomto období pedagogové-laikové vykonali kus poctivé kantorské práce, v mnohdy téměř ‚bojových‘ podmínkách a bez pomoci příslušných institucí,
kdy jejich hnací silou byla jejich upřímná
láska k dětem, snaha o šťastnou dětskou
duši a odměnou za jejich nadlidské výkony byly zdravé, usměvavé, spokojené
a šťastné děti, které na svého učitele a čas
strávený v takové škole s vděčností vzpomínaly,“ píše Jiří Štoll.
Štorchova Dětská farma fungovala tak,
že žáci ze školy v Jindřišské ulici se tři dny
v týdnu učili na Libeňském ostrově. Na
místě, které si sami budovali a zvelebovali,
probíhala výuka tělocviku, přírodopisu, ale
také pozemků apod. Své zkušenosti Eduard
Štorch shrnul v knize, která vyšla poprvé
a naposledy v roce 1929. V současnosti je
veřejně dostupná v digitální verzi na:
www.archiv.prirodniskola.cz/
knihy-publikace/detska-farma.html

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
Autoři kolektivní monografie Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační
praxi reagují na aktuální diskuze o významu prožitku v edukačním procesu. Publikaci vydala Vysoká škola tělesné výchovy
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a sportu Palestra (Praha
2015). Získávání zkušeností prostřednictvím
bezprostředních prožitků je důležitou náplní řady kurzů realizovaných na této škole. Studenti Palestry
procházejí také kurzy
v přírodě, ve kterých se
záměrně pracuje se zážitkově silnými situacemi. Diskuze odborníků na toto téma
mohou být zdrojem pro zkvalitňování pedagogické práce v různých institucích.
V úvodu se editoři publikace Markéta
Šauerová a Václav Hošek spolu s Janem
Neumanem hlásí k výchově zaměřené
na prožívání jako k návratu k učení J. A.
Komenského a k jeho zásadě „Vše plyne
samo sebou, nebudiž věcem činěno násilí“ a doporučení vychovávat „hlavu, srdce,
jazyk a ruku“, což chápou jako cestu k všestrannému a zkušenostnímu působení na
žáky. Ovšem dodávají: „Skutečnému prožívání se však člověk musí učit ve vhodně připraveném edukačním prostředí a za
působení připravených vychovatelů. Jak
zdůrazňuje většina odborníků, je cílem
výchovy k prožitku nejen získání určité
trvalejší podoby prožité události, jejíž výsledky můžeme uplatnit i v jiných situacích, ale zejména dosažení tzv. stavu plynutí (flow).“
První část monografie se věnuje možnostem využití zážitkové pedagogiky
v obecném měřítku a v oblasti mezigeneračního učení, druhá část publikace je věnována možnostem využití zážitkové pedagogiky v aktivizačních programech u vybraných cílových skupin – zejména u dětí
a dospívajících a třetí část obsahuje příspěvky zaměřené na využití aktivizačních
programů u seniorů. Volně dostupná je na:
www.palestra.cz/zp2014/monografie.pdf

Programy
CHANGE − ŽIVOTNÍ HODNOTY
VE ZMĚNÁCH KLIMATU
Jako nebezpečí čím dál víc lidí vnímá
změny klimatu. Můžeme s tím vůbec něco
dělat? Odpovědi hledá česko-rakouská interaktivní výstava Change − životní
hodnoty ve změnách klimatu. Do poloviny
dubna 2019 je bezplatně k dispozici prostřednictvím Energy Centre České Budějovice zejména školním kolektivům. Žáci
si na výstavě spočítají vlastní uhlíkovou
stopu, společně s lektory se zamyslí nad
možnostmi jejího snížení a nad termíny:
odpovědná spotřeba, úspory energie, obnovitelné zdroje energie a udržitelnost.
Závěrečné porovnání výsledných hodnot
inspiruje ke snížení produkce CO2 v ob-
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lastech spotřeby, mobility a bydlení. Je 10
tun CO2 na osobu a rok hodně, nebo málo?
Jaký je evropský průměr a jaký cíl? Pro
odpovědi si rezervujte termín návštěvy
na tel.: 387 312 518.
www.eccb.cz

ADAPTERRA AWARDS
Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě,
nesnesitelné horko ve městech. To je jen
několik příkladů toho, jak na Českou republiku dopadají důsledky klimatických
změn. Jak se s těmito výzvami vypořádat, ocení nová soutěž Adapterra Awards.
V celosvětovém měřítku unikátní formát,
který vyjma Německa nemá obdoby, nyní
rozjíždí největší česká environmentální
Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou
Integra Consulting a s podporou Nestlé.
„Bez nadsázky právě teď potřebujeme hrdiny, jejichž nápady nám pomohou
zvládat extrémní počasí. Loňský rok byl
nejteplejší v historii měření, tak horké
léto jsme naposledy zažili, když se stavěla Berlínská zeď. Stromy se do ulic daří
vracet obtížně kvůli sítím, hynou nejen
smrkové monokultury, ale už i lužní lesy.

Voda z Česka nenávratně mizí. A odnáší
s sebou i půdu, která ztratila schopnost
srážky zadržovat, a navíc vysychá v kuse
už pět let,“ upozorňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.
Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit rozvoj opatření, která čelí stále extrémnějším změnám zemského klimatu a představit již odzkoušené a kvalitní projekty
v této oblasti. Ty se stanou zdrojem inspirace pro tuzemské politiky, firmy, experty
i širokou veřejnost. Přihlásit lze projekty
v kategoriích: Volná krajina (například protierozní opatření nebo obnova tůní, které
se účastní i některé školy), Zastavěná území (např. budování povrchů propustných
pro dešťovou vodu, zvětšování ploch zeleně), Pracovní prostředí (např. technologická řešení vícenásobného využití vody
a obnovitelných zdrojů) a Náš domov (např.
zelená střecha, promyšlená přírodní zahrada, kořenová čistírna vody). Z nich odborná porota vybere až pětadvacet nejzajímavějších, které položí základ chystané
databáze. Práci porotců doplní hlasování
veřejnosti. Projekty do soutěže je možné
přihlašovat do 22. března 2019 na:
www.adaptaceroku.cz

BEDRNÍK 1/2019

P Ř E D S TAV U J Í S E S T Ř E D I S K A E KO LO G I C K É V ÝC H O V Y S D R U Ž E N Á V S S E V PAV U Č I N A

MEVPIS Vodňany
Mezinárodní environmentální vzdělávací,
poradenské a informační středisko
ochrany vod (MEVPIS) je pracovištěm Fakulty rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a sídlí
v jihočeských Vodňanech, v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti
rybníků a řeky Blanice. Součástí areálu je dětské hřiště Cesta úhoře
a výukový pavilon.
Středisko nabízí jednodenní i vícedenní pobytové environmentální
vzdělávací programy pro skupiny dětí od mateřských škol po školy
střední a realizuje vzdělávací akce pro laickou a odbornou veřejnost.
Středisko MEVPIS disponuje kapacitou 36 lůžek (dvoulůžkové pokoje
s odděleným stlaním).
Programy, zaměřené především na téma vody, vodních živočichů
a ochrany vodního prostředí, vycházejí z principů zážitkové
a projektové pedagogiky. Lektoři využívají nejen zázemí střediska,
ale i prostory rybochovných zařízení fakulty. Součástí programů jsou
také ukázky živých ryb a raků, recirkulačních systémů a laboratoří.

www.mevpis.cz

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
... je nezisková organizace, založená v roce 2000 především pro zajištění péče a ochrany
unikátní botanicky, geologicky i zoologicky cenné lokality Hády u Brna.
–
–
–
–
–

Zajišťuje péči o mnoho cenných či chráněných území
Provádí výzkum
Buduje naučné stezky
Připravuje exkurze pro širokou veřejnost
Zkvalitňuje zázemí pro návštěvníky

Lamacentrum Hády vzniklo v roce 2011 jako jeden z projektů PSH.
–
–
–
–
–
–

Je příjemným místem spojení přírody, zážitků a poznání
Plní funkci ekocentra a infocentra
Koná environmentální osvětové akce či exkurze pro veřejnost
Realizuje výukové programy pro děti
Informuje o jedinečném přírodním bohatství lokality Hády u Brna
Je zdrojem nevšedních zážitků z bezprostředního kontaktu se zvířaty

PŘIJĎTE K NÁM:
–
–
–

s MŠ či ZŠ na výukový program
s rodinou či přáteli o víkendu
na stříhání oveček, včelí svět, exkurzi či jinou akci

Otevírací dobu, podmínky programů, informace
o konání osvětových akcí najdete zde:
www.lamacentrum.cz | www.pshhady.cz
www.facebook.com/Lamacentrum/

Pojďte s námi přetnout začarovaný kruh

Obrázek k článku Pěšky do školy – nebezpečí, nebo šance? uvnitř čísla v rubrice Didaktika (str. 21).
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