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Od vydání knihy Richarda Louva 
Last Child in the Woods (Poslení dítě 
v lese) v 2005 je ubývání kontaktu dětí 
s přírodou a jeho možné důsledky pro 
zdraví, spokojenost a učení dětí veřejným 
tématem v anglicky mluvících zemích 
západní civilizace.

Louv popsal cenu, kterou za své 
odcizení přírodě platíme, jako poruchu 
osobnosti z nedostatku přírody (Nature 
Deficit Disorder) a začal hledat cesty, 
jak děti přírodě zase přiblížit. Nebyl 
jistě první, kdo na toto téma upozornil, 
ale udělal to s takovou naléhavostí 
a výmluvností, že problematiku, o kterou 
se předtím zajímalo pár vědců, specialistů 
a nadšenců, povznesl na úroveň 
celospolečenské debaty.

I přes odkaz Emilky Strejčkové Česko 
svého Louva zatím nemá a téma kontaktu 
dětí s přírodou si teprve hledá cestu 
k široké veřejnosti. 

V posledních několika desítkách 
let došlo u dětí v zemích „bohatého 
severu“ k výraznému nárůstu 
některých fyzických i duševních 
chorob. Stalo se tak navzdory 
neustálým pokrokům 
v medicíně a zlepšující se 
zdravotní péči. Dětská obezita 
je na nebývalém vzestupu. 
Mezi dětmi se množí 

Vitamín N
Trpí i české děti nedostatkem přírody?

případy cukrovky druhého typu. Roste 
i počet diagnostikovaných poruch učení 
a osobnosti, stejně jako počet dětí, které 
na jejich zvládnutí pravidelně užívají léky 
a antidepresiva.

Stojí za těmito zdravotními problémy 
dětí náš současný životní styl? Někdy 
v roce 2009 nastal podle OSN okamžik, kdy 
více než polovina lidí na celém světě žila 
ve městech. Poprvé v historii se z člověka 
stal převážně městský druh. V našem 
civilizačním okruhu se pohybujeme 
převážně v námi vytvořeném prostředí 
a trávíme podstatně více času mezi čtyřmi 

stěnami našich obydlí, s námi vytvořenou 
zábavou, než venku přítomností 
v přírodním světě – dokonce nehledě na 
to, zda žijeme ve městě, nebo na vesnici. 
Neoslabuje tento způsob existence naše 
fyzické i duševní zdraví? 

Jak převážně tráví svůj čas dnešní 
děti? Jednoznačně přibývá času, který 
děti tráví v přítomnosti elektronických 
médií. Reprezentativní výzkum provedený 
Kaiser Family Foundation v USA v roce 
2009 odhalil, že zatímco děti ve věku 8–10 
let používaly média (televizi, počítače, 
videohry, hudbu) v průměru už téměř 6 
a půl hodiny denně, starší děti a dospívající 
dokonce zhruba 9 a půl hodiny denně.

Metaforicky řečeno, dnešní děti trpí 
poruchou osobnosti z nedostatku přírody. 
Příroda totiž pro lidské zdraví funguje jako 
určitý, dosud neobjevený vitamín. Richard 
Louv ho nazývá vitamínem N (v originále 

N jako nature – příroda). 

Z knihy: Petr Daniš: Děti venku 
v přírodě: ohrožený druh? Proč naše 
děti potřebují přírodu pro své zdraví 

a učení. Vydalo MŽP 2016.  
Volně ke stažení na: 

www.ucimesevenku.cz/stahuji. 
Připravila (ju) 

Foto: Justina Danišová

http://www.ucimesevenku.cz/stahuji
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

„…vdechneš vůni, kterou 

jsi čtvrt století necítil, 

a rázem zazáří staré cesty, 

dávné dívky, zpráchnivělé 

sruby, říční břehy. Paměť 

na vůně je nejjasnější, 

nejhlubší, nejzvířečtější…“ 

Napsal ve svých legendárních Karpatských 
hrách Miroslav Nevrlý. (Pokud jste je ještě 
nečetli, neváhejte.) Básnickou zkratkou se 
dotkl toho, proč jsme se na redakční radě 
rozhodli věnovat tento Bedrník především 
čichu a chuti. Jsou to smysly, na které se 
při poznávání světa a komunikaci vědomě 
spoléháme méně než na dominantní zrak 
a sluch. Přesto, ať chceme, nebo ne, i vůně 
a pachy naše chování usměrňují, někdy do-
konce rozhodují „za nás“, ba zachraňují ži-
vot, když ucítíme kouř, cosi zkaženého, div-
ného či nepříjemně dráždivého. Pravda, ně-
kdy nás i zmatou, ale od toho jsme lidi na-
daní rozumem, abychom si svých všech pět 
smyslů dali dohromady. Smyslové hry rádi 
začleňují do vzdělávání ekopedagogové. 
Justina Danišová zpracovala článek o ply-
nulém učení (Flow Learning). Jeho duchovní 
otec Joseph Cornell smyslové aktivity syste-

maticky využívá například k zaměřování po-
zornosti. Je to důležitá fáze učení. Interakce 
s přírodou má vůbec hodně smyslový základ 
a to nám a dětem může pomoct, abychom 
se k ní vraceli, protože zkrátka, bez přírody 
se nedá žít, i když někdy, ponořeni do vir-
tuálního světa, podléháme klamu, že je to 
možné. Richard Louv popsal cenu za odcize-
ní přírodě dokonce jako poruchu osobnosti 
z nedostatku přírody. Pomáhá vitamín N. 
Družinářka Zoja Zlonická ze ZŠ Kunratice 
umí děti do přírody vtáhnout a vyprávět 
o tom tak, že vás možná nakazí. O jedné 
malé (r)evoluci ve školním stravování píše 
Tomáš Hajzler ze spolku Montessori cesta. 
Novinka spočívá v tom, že děti si ve škole 
samy vaří. Rozvíjí se při tom spousta doved-
ností, odpovědnost, pocit sounáležitosti, 
a v neposlední řadě je to radost; Montessori 
škola Na Beránku v pražských Modřanech 
se inspirovala v Německu a Japonsku. Lek-
torka Iva Suchá ze střediska Chaloupky zase 
popsala své zkušenosti s jedlou divočinou. 
Můžete to s dětmi zkusit taky, s opatrností 
houbaře, ale začít u běžných rostlin, které si 
nespletete, je bezpečné: kopřiva, ptačinec, 
sedmikrásky. Věra Konůpková z Toulcova 
dvora přidává návody na kuchyňské využití 
smrku a fialek a staročeský recept na kos-
matice z bezového květu. Už jste se setkali 
s pojmy zahradní terapie a Green Care? 
I o nich se na následujících stránkách dočte-
te. Exkluzivní rozhovor pro Bedrník poskytla 
zakladatelka studií humanitní environmen-
talistiky na Masarykově univerzitě v Brně 
profesorka Hana Librová, která je také 
autorkou sociologických výzkumů a knih 
o hodnotovém řešení ekologických otázek 
a životním stylu. 
V příštím čísle přírodu opustíme, ale jen 
zdánlivě. Čeká nás téma: Město jako orga-
nismus. 
Prázdniny plné vůní a chutí, ať už v přírodě 
nebo ve městech, přeje

Hanka Kolářová

téma  Oheň

 Řadu smyslových her najdete v uceleném pří-
běhu vzdělávacího programu Zelený ostrov. Me-
todiku Heleny Nováčkové a Zdenky Štefanideso-
vé (autorka kresby) vydal Sluňákov 2011.

Téma tohoto Bedrníku JAK VONÍ A CHUTNÁ 
PŘÍRODA navazuje na starší čísla, například: 
Biopotraviny a zahrady 2003/3, Zahrada 
2008/2, Jídlo 2012/4, Hmyz 2014/2, Zdravé 
stravování ve školách 2016/3.
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V naší škole se loni rozběhl unikátní 
experiment. Děti ze sedmé a osmé třídy 
přestaly chodit do školní jídelny a začaly 
si vařit samy. Dva měsíce poté jsem se vy-
dal za nimi, abych se zeptal na zkušenosti.

Závidím dětem, že tohle mohou zažívat

Na dveře kuchyně ťukám okolo půl de-
sáté ráno. Uvnitř už všechno jede na plné 
obrátky. U třech stanovišť stojí pět „sed- 
maček“ a také učitel David. Všichni něco 
usilovně krájí.

Můj první dojem byl, že jsem vstoupil do 
nějaké laborky, kde se zkoumá jídlo. „Food 
Lab“, znáte to. Všichni jsou oblečeni v bí-
lých mundúrech, na hlavě síťku na vlasy 
a na rukou jednorázové rukavice (prý hygi-
enický předpis).

Na parapetu leží mobil sloužící jako 
reprák. „V každý dobrý restauraci hraje 
dobrá hudba,“ napadne mě. Hned na sto-
le u dveří mě nadchla megahromada růz-
ných salátů, proporčně největší množství 
všeho jídla v celé místnosti. Nečekal bych, 
že české děti „vzor 2018“ budou jíst to-
lik listové zeleniny. Navíc na dalším sto-
le bylo ovoce (meruňky, jahody, hrušky), 
kousek dál různá semínka a sýry a teprve 

pak trochu kuřecího masa a něco baget. 
Na druhé straně kuchyně jedna z „kucha-
řek“, Ernestýna, právě finišovala panna 
cottu jako dnešní dezert … Mňam!

David mě zavedl ke skříni s mundú-
ry, abych si i já vybral něco, co mi padne. 
A tak jsem se i já stal na dvě hodiny po-
mocným kuchtíkem naší experimentální 
„školní jídelny“.

Můj první úkol bylo umýt a pokrájet 
hromadu meruňek. Byla to krásná práce 
– voňavá, šťavnatá a barevná. Navíc jasný 
proces, jasný cíl a užitek pro ostatní. Šlo 
to jako po másle. Po meruňkách přišly na 
řadu bagety. Část z nich jsem pak poma-
zal směsí česneku, bazalky, soli a olivové-
ho oleje a dal je pod gril. Díky, Gábino, za 
zaučení.

Oběd se servíruje od pondělí do pát-
ku v 11:15 přesně. Jak šel (tedy později spíš 
už běžel) čas, začal jsem mít stále inten-
zivnější pocit, že už nejsem v laborce, ale 
v kuchyni nějaký michelinský restaurace. 
V prostředku stojí šéfkuchař připomínají-
cí leteckého dispečera, který hlídá ener-
gii, směr, tempo a čas. Vzduchem lítají ob-
jednávky, rozdělují se úkoly a jede se jako 
o závod. Víte, co myslím: „Kuře na sed-
mičku!!!, Krevety na dvojku!!!, … Do p****e, 

kde jsou ty přílohy??“ Do toho si do hlavy 
pusťte třeba The Doors a jejich Break on 
Through to the Other Side a máte komplet 
obrázek o adrenalinu, co se tam odehrává 
nějakých 30–40 minut do finiše. Všechno 
to lítá. Stoprocentní nasazení každého čle-
na manšaftu, dokonalá souhra, emoce… 
Silný!!

Závidím dětem, že tohle mohou zažít. 
Vlastně zažívat.

Vaření jako počítačová hra

Duchovní otec dětského vaření u nás 
ve škole, učitel Michal Hammer popisuje 
celý projekt na metafoře počítačové hry 
a mluví o levelech/úrovních obtížnosti:

Level 1. Projekt začal minulý školní 
rok, kdy ale děti vařily pro ostatní pouze 
jeden den v týdnu. Samy si rozhodovaly, 
co budou vařit, samy přemýšlely, co na-
koupí, kolik je to bude stát, kdo a kam pů-
jde nakoupit, aby pochopily, co všechno je 
ve hře. Obrovská míra autonomie, ale va-
ření jen jeden den.

Level 2. Fázi, která začala loni v dubnu, 
říká Michal „každodenní bouchání žele-
za“. Děti vaří v týmech po pěti pro cca 40 
spolužáků vždy celý týden (po–pá) se vším 

Další malá (r)evoluce 
ve školním stravování
V rámci Montessori programu, který je součástí ZŠ a MŠ Na Beránku 
v Praze-Modřanech, si děti samy vaří. Jak to začínalo, vypráví táta ze 
spolku Montessori cesta.

Takhle to nakonec vypadalo naservírované k obsloužení (se).
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všudy. Financování, rozpočtování a naku-
pování ale převzali v této fázi učitelé tak, 
aby se děti mohly soustředit výhradně na 
vaření. Level 2 funguje jako pilot, který se 
s koncem školního roku vyhodnotí a bude 
základem pro fungování v levelu 3.

Level 3. Michal počítá s tím, že vaření 
se stane nedílnou součástí osnov. Děti by 
měly postupně přebírat odpovědnost i za 
rozpočtování a nakupování.

Příjemné by bylo hledat časem i místní 
dodavatele. Kromě toho, že je jídlo bio pat-
ří mezi důležité parametry jídla i lokálnost, 
bez jednorázových obalů a také sezónnost. 
Děti mají už teď podíl v komunitou podpo-
rovaném zemědělství (KPZ) Modřany, týd-
ně dostávají dodávku biozeleniny od Svo-
bodného statku a dozvídají se tak i o dal-
ších možnostech, jak se dostat zpět k jídlu.

Level 4. V budoucnu navrhuje Michal 
otevření nezávislého bezobalového ob-
chodu à la Bezobalu či Obživa, který by 
školu zásoboval. Vedle obchodu by si přál 
otevřít pro děti i truhlářskou dílnu.

Zajímavostí může být, že inspirace při-
šla ze spřátelené Montessori školy v Po-
stupimi, kde tento model již nějaký čas 
funguje.

Systém aneb Vařící týden

Celé se to týká výhradně sedmé a osmé 
třídy – tj. dohromady cca čtyřiceti dětí. Od 
pondělí do pátku vaří vždy tým pěti dětí 
tak, aby se v 11:15 mohlo servírovat a ve 
13:30 bylo vše uklizeno a připraveno na dal-
ší den. Začíná se tím, že děti si utvoří samy 
skupiny po pěti podle toho, kdo chce s kým 
spolupracovat. K dispozici jsou celkem čty-
ři učitelé jako průvodci, rádci, pomocníci. 

Pár dní před „vařícím týdnem“ se pěti-
ce, která bude mít službu, sejde s jedním 
z učitelů a společně vymyslí, co budou va-
řit. Základem jejich plánování je metoda 
tzv. Zdravého talíře − děti začínají volbou 
polysacharidů a k nim potom vymýšlejí 
vhodné kombinace a sahají po receptech. 
Výstupem této schůzky (pětice kuchařů 
a učitel) je jídelníček a soupis všech polo-
žek, které potřebují. Některé skupiny dětí 
si umí stanovit samy i množství a ceny, u ji-
ných pomáhají s těmito parametry učitelé.

Učitelé potom na základě jídelníčků 
nakupují. Každý den jede jeden z učitelů 
– nejčastěji Michal – nakoupit jídlo za cca 
1600 Kč, z kterého se bude druhý den va-
řit. Z důvodu omezených rozpočtů se sna-
ží samozřejmě nakupovat v akcích, a tak 
se jídelníčky případně i upravují. Kromě 
toho má škola každé pondělí dodávku bio-
zeleniny v rámci KPZky.

Jako ke všemu ostatnímu i k vaření je 
možné přistoupit dvojím způsobem: Buď 
to „děláte“ nebo „tvoříte“. Zatímco v prv-
ním případě je to pro vás nepříjemná po-
vinnost s nejasným výsledkem, v případě 
tvorby nastupujete na cestu sebepoznání 
a transformace.

Michal mi popisoval, jaké prozření za-
žívají děti (když jedou někdy s ním) při ob-
jíždění obchodů, když zjistí, že stejná věc 
je v různých obchodech často za úplně ji-
nou cenu, nebo když zjistí, že něco, co se 
tváří jako výhodná nabídka, nebo dokon-
ce sleva, je ve skutečnosti dražší než ne-
zlevněný výrobek jenom proto, že očeká-
vaných 100 g je ve skutečnosti třeba 75 g 
a cena za 1 kg je tak malým písmem, že si 
toho člověk prostě nevšimne.

Zajímavé a pro život obrovsky přínos-
né je, podle Michala, i možnost pozoro-
vat od pondělí do pátku dynamiku vývoje 
týmu, kdy se parta v pondělí většinou vrh-
ne do práce, aby pak v úterý řešili nedoro-
zumění a konflikty a od středy dál zažívali 
stále víc euforie jako mnozí už dlouho ne. 
Poznání jeden druhého a sebepoznání se 
tu děje samo. Po mnoha letech v oboru 
vzdělávání dospělých musím s Michalem 
více než souhlasit. Tohle se v lavici prostě 
nikdy nenaučíte!

Jídlo, které zbyde, se nechá v kuchyni 
– pro ostatní, ať už pro děti z jiných tříd 
či pro jiné učitele. Tj. nestává se, že by se 
něco vyhodilo – v ostrém kontrastu s tím, 
co je dnes normální.

Proč si vlastně děti vaří samy

Možná si lámete hlavu s tím, proč si 
děti vaří samy a proč se raději „neučí“. Zde 
je deset základních důvodů.
1) Práce s jídlem je nedílnou součástí 
Montessori vzdělávání. Paní z Waldorf-
ské základky v Pardubicích to nazvala „Od 
vidlí po vidličku“. Děti v těchto vzděláva-
cích systémech pracují na zahradě a v ku-
chyni proto, aby pochopily širší souvislos-
ti toho, co mají na talíři.
2) Z vývojové pedagogiky vyplývá, že po-
slední, co děti v 7. a 8. třídě zajímá, je sedět 
v lavici a poslouchat nějakou teorii. Děti 
potřebují být v tomto období venku, dě-
lat rukama, tvořit a učit se tak především 
zkušenostmi. Vaření, práce na zahradě 
nebo v dílně jsou pro toto období ideálními 
činnostmi. Naopak, nutit děti sedět v lavici 
je proti přírodě. To je důvod pro Michalův 
level 4 (vize obchodu a truhlárny).
3) Michal mluví o dvou způsobech učení: 
o „učení se formou konkrétních příkladů“ 
a o „učení se na dluh“ – tj. učení se něčemu, 
co se člověku bude někdy možná hodit. 
Děti se při vaření, kromě vaření samotné-
ho, učí přebírat zodpovědnost za výsledek, 

Japonské školy nezaměstnávají uklízečky ani „vydavačky“ obědů.  
Dělají to samy děti, třeba už druháci. Z návštěvy Okinawy.
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Jak vás napadlo vyrážet s dětmi v družině opravdu ven?
S družinou mě to táhlo ven od nástupu do práce v roce 1981. Pa-

matuji, jak jsem šplhala s dětmi po stromech, běžela v čele řvoucí 
skupiny… Ale dlouho jsem se snažila nabízet i činnost podle přede-
psaných „výchov“, i když po svém.

V čem se tehdy družina lišila od toho, co v ní děláte dnes?
Nebylo tolik kroužků, většina dětí byla v družině do čtyř. Po-

vinně jsem s nimi psala domácí úkoly a procvičovala učivo, snažila 
jsem se to dělat hrou. Děti byly šikovnější, samostatnější – zvlášť 
v sebeobsluze – a zároveň tak nějak dětštější, s větším respek-

spolupracovat s ostatními, logistice, počítání, nakupování, 
učí se o tom, jak funguje český trh potravin, učí se jít s kůží 
na trh a celé je to jedno velké (sebe)poznání. Na konkrétních, 
skutečných úkolech se tak učí tomu, bez čeho se většina z 
nich v životě s největší pravděpodobností neobejde.
4) Děti (obecně lidé), které mají možnost tvořit hmatatel-
né věci, jsou prokazatelně šťastnější. Už Freud tvrdil, že pro 
pocit štěstí potřebujeme dvě základní věci – Lieben & Arbei-
ten – blízké vztahy a smysluplnou práci. Je něco smyslupl-
nějšího než obstarávání jídla a vaření v týmu kamarádů pro 
kamarády? Asi je, ale vaření patří mezi top.
5) Dalším důvodem je budování vztahu k jídlu. Cílem je, aby 
děti ochutnávaly co možná nejširší paletu chutí, vnímaly je-
jich možné kombinace a spojení. To přispívá k rozvoji zod-
povědnosti a kreativity – každý má zodpovědnost sám za 
sebe, tj. i za to, co si naloží na talíř. Nezřídka se stane, že 
děti u jednoho stolu mají na talířích různé jídlo. Důležitým 
cílem je i to, aby začaly chápat jídlo v souvislostech – tj. že 
to není nějaká „amorfní hmota“, která nám přistála na ta-
líři neznámo odkud, ale rostlina či živočich, kterou/které-
ho někdo vypěstoval/vychoval a následně sklidil či porazil 
a zpracoval.
6) Skutečná práce. Naši absolventi se shodují v tom, že při 
volbě povolání jim pomohla nejvíc praxe – že si mohli vy-
zkoušet skutečnou práci v oboru, o kterém přemýšlí. Vaře-
ní pro ostatní je skutečná práce, kterou je nutné plánovat, 
organizovat, propočítat, kde je nutné spolupracovat, zapojit 
to nejlepší ze sebe sama a kde si člověk sáhne na výsledek. 
Je to práce užitečná pro konkrétní lidi, od kterých nevyhnu-
telně přijde zpětná vazba.
7) Japonská zkušenost. Pro pochopení smyslu někdy pomů-
že pohled do jiných kultur. Například na japonských základ-
kách najdete nespočet činností, které si děti dělají samy. 
Důvody jsou identické s těmi, které uvádí Michal.
8) Změna stravovacích návyků. Učitelé konsternovaně po-
zorují (a rodiče z domova opakovaně potvrzují), jak rychle 
se proměňují stravovací návyky mnoha dětí. Působí zde to-
tiž dokonale skupinová dynamika, tj. většina strhne men-
šinu. Jinými slovy, když už si více než každý druhý nabere 
například salát, málokdo to ustojí bez salátu. Potřeba zapad-
nout a být přijatý skupinou v tomto případě vylepšuje jídel-
níček a zdraví.
9) Děti se učí vařit. Podívejte se do jakéhokoli místa na této 
planetě s nadprůměrným poměrem staletých lidí (např. ja-
ponská Okinawa) a uvidíte, že recept na dlouhý, zdravý 
a šťastný život tkví do velké míry v tom, že se jí převaha ze-
leniny, že se lidé nepřejídají a že jí, co si společně vypěstují 
a uvaří. Tito lidé společně nejenom vaří, ale hlavně stolují – 
přesně jako naši sedmáci a osmáci. Podle Michala je běžné, 
že děti berou ochutnávku toho, co uvařily, i domů rodičům 
a doma pak mají tendenci též častěji vařit. Recept na dlouhý 
a zdravý život se tak šíří i za zdi školy.
10) Rozvoj úcty a sebeúcty. Zajímavé je pozorovat, jak se děti 
zdokonalují v ocenění práce druhých. Samy zažily, jaké to je 
uvařit pro ostatní, a ví, jak nepříjemné je, když ostatní jejich 
práci kritizují. Jejich pozornost se proto přesouvá od nedo-
statků k dostatkům. Roste vzájemná úcta a tím i sebeúcta.

A tak děkuji Michalovi, dětem, ostatním učitelům a všem 
podporujícím rodičům za to, že nám ostatním ukazují cestu. 
A tím končí moje reportáž ze školní stravovací (r)evoluce. 
Třeba naše děti poslouží někomu dalšímu jako příklad stej-
ně tak, jako nám posloužily děti ze školy v Postupimi. 

Tomáš Hajzler, Montessori cesta, z. s.
Zkráceno redakcí Bedrníku, článek v plném znění najdete na blogu 

ZŠ Montessori Na Beránku: http://blog.zsmontessori.net
Foto: Tomáš Hajzler

Pozor, nakažlivé: 
družina venku
Představte si družinu, ve které jsou 
děti většinu roku venku, objevují 
les, budují vlastní zahradu a přitom 
stihnou opakovat a navazovat na 
to, co se učili dopoledne. Přesně 
takhle to s dětmi dělá Zoja Zlonická 
z pražské ZŠ Kunratice.

http://blog.zsmontessori.net
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tem k autoritám. Vybavení družiny bylo 
skromnější, ale to mě netrápilo. Dokážu 
využívat přírodniny, recyklovat, improvi-
zovat. Ven se chodilo povinně bez ohledu 
na počasí, třeba alespoň kolečko po chod-
níku ve dvojicích kolem školy…

Po mateřské dovolené jsem nastou-
pila v roce 2001 do Kunratic. Chtěla jsem 
do malé školy, téměř vesnické, s přírodou 
nadosah. Taková taky byla, než začali při-
stavovat. Teď je trojnásobná – a v družině 
je místo původních 65 dětí 260.

Do lesa jsem chodila občas, nepravidel-
ně. Kolem školy byla velká plocha: stro-
my, plácek na kopanou, trochu křoví. Ve-
dle zámecký park, později prolézačky. Víc 
než teď jsme hráli společné hry jako za 
mého dětství a nějaké novější, obměňo-
vané. Místo princezen, indiánů a četníků 
dnes zaznívají úryvky z telenovel, kouzla, 
superhrdinové. Koně a pejsci přetrvávají. 

Děti dřív lépe nasávaly informace, ne-
byly tak přesycené. Jak přibývalo ve ško-
le kroužků, ubývalo času, začalo být ná-
ročnější děti zaujmout, byly unaveněj-
ší a znuděnější, některé nosily digihry či 
mobily.

Jaké byly postupné kroky ven?
V souvislosti s rozvojem školy jsem 

děti vedla k prohloubení čtenářských do-
vedností a psaní příběhů, používala meto-
dy kritického myšlení, badatelství a po-
dobně. Ale často mi to připadalo jako 
školní práce, náročné pro mne i pro děti, 
i když je to bavilo a mne i děti obohatilo. 
V té době jsem si všimla, že považuji za 
ztracený den, kdy nejdu ven. Ale postávat 
denně na hřišti vedle školy zas tak úplně 
osvěžující není. V lese jsem pozorovala, 
jak některé děti neví, co si počít, blouma-
jí… Pohled na třeťáka bušícího deset mi-
nut klackem do stromu mi připadal smut-
ný. Hochu, cos dělal, když ti byly tři? Ně-
které děti se neuměly pohybovat v teré-
nu, jiné nebyly zvyklé chodit pěšky vůbec. 
Tak jsem začala chodit do lesa častěji – aby 
si děti mohly hrát s klacky, hrabat se v hlí-
ně, listí… To nemohou ani doma na zahra-
dě – nejčastěji anglický trávník, trampolí-
na, bazén. A pozorovala jsem, co to s nimi 
dělá. Viděla jsem posun ke spontánnosti, 
radosti, oblibě lesa. A objevování přírody.

Někdy jsem se setkala u rodičů s ne-
chutí – děti přišly umazané, nebyly do-
stupné k vyzvednutí na hřišti u školy, 
neměly vhodné boty a oblečení (silonky 
a lodičky nejsou úplně nejvhodnější). Za-
šla jsem se podívat do lesní školky, hledala 
jsem způsob, jak získat rodiče. A v té době 
Petr Daniš zveřejňoval v Tereze výsledky 
výzkumů na stránkách Jděte ven! Uvítala 
jsem to – už to nebyl nápad bláznivé vy-
chovatelky, ale podložený trend. Chci pro 
vaše děti to nejlepší, důvody jsou zde.

Zavedla jsem den v týdnu, kdy jdu 
VŽDY s dětmi do lesa. Jen dvakrát za uply-
nulé tři roky jsem nebyla kvůli nepřízni-

vým podmínkám: jednou hustě nepřetrži-
tě lilo, podruhé nad námi šel nebezpečný 
dým z hořících skladů.

A zahrada?
Bylo mi líto, že nemáme prostor, kde 

můžeme nechat rozdělané výrobky či po-
kusy s přírodninami (družinu máme ve 
třídě, kde se dopoledne učí), že naše iglú 
rozbijí náhodní kolemjdoucí, že nevidíme 
neposekaný trávník… Kvůli plánované re-
konstrukci školního pozemku s hřištěm, 
hrozilo, že tam nebudeme moci většinu 
roku jít. To mne podnítilo k hledání pro-
storu, který by byl „jen náš“ − oplocený po-
zemek, kde bychom měli soukromí. Objela 
jsem na kole okolí školy a vyhlédla si ně-
kolik zahrad, které mi připadaly málo vyu-
žívané. Našla jsem majitele v katastru ne-
movitostí a oslovila ho. Ochotně mi vyšel 
vstříc hned první – takže můžeme podle 
dohodnutých pravidel bezplatně využívat 
kouzelnou zahradu obklopenou keři, s ne-
použitelnou zchátralou chatkou. Zázrak!

Rodiče mi pomohli zabezpečit odkry-
tou šachtu, nabídli pomoc i nějaký mate-
riál. Překvapilo mne, když mi pomáhající 
tatínek poděkoval za pěkně strávené do-
poledne. Pozvala jsem rodiče na prohlíd-
ku. Začali jsme s dětmi zážitkově číst Trn-
kovu Zahradu. Sama jsem byla zvědavá, 
co bude dál. Měla jsem různé představy, 
co by se na zahradě dalo dělat. Ale chtěla 
jsem dát prostor především dětem, někdy 
to chce hodně trpělivosti. Dala jsem jim 
volnost, pravidlo bylo jedno: Každý může 
mít tolik svobody, kolik je schopen zvlád-
nout, aby neublížil sobě ani druhým.

Kluci se vrhli do zarostlého kouta za 
chatkou. Vysekali tam náletové proutí 
i ostružiní, objevili harampádí, které opra-
vovali. Holky zatím hodovaly na vlašských 
ořeších. Pak se začaly zajímat o klučičí 
území, ale kluci je tam nechtěli. Nasměro-
vala jsem holky do lískových keřů, dala jim 
cívku od kabelu jako stolek. Začaly se za-
bydlovat. Rodiče nám dodali špalky – krás-
né posezení pro celou třídu. Postupně si je 
děti rozkutálely na svá místečka.

A propukly malé bitvy. Napadlo to ne-
čekaně holky. Ve škole tichá, ústupná dív-
ka začala organizovat role ve skupině pod 
lískami, vyzbrojila děvčata klacky a šly do 
boje či hájení území. Zahřálo mne, když 
jsem ji slyšela říkat: Můžeme bojovat, ale 
nesmíme si ublížit.

Pro hosty a nováčky máme jasné pravi-
dlo: šermovat klackem o klacek, ne do dětí. 
V této souvislosti říkám, že mi moje role 
připadá velmi důležitá. Děti mají hodně svo-
body, ale i pocit bezpečí a skutečné hranice 
– leckterá nebezpečí nedokážou předvídat, 
někdy se k sobě nechtějí či neumí chovat 
ohleduplně. A občas potřebují trochu na-
směrovat či získat zpětnou vazbu. Učí se.

Na vlastních potomcích jsem pozorova-
la, že děti zprvu realizují své okamžité ná-
pady, někdy naplňují očekávání druhých 

(takhle to má být, říkala to maminka, paní 
učitelka…). Někdo víc ty nápady, někdo 
myslí víc na očekávání. Málo přemýšlejí 
samostatně. Až kolem devátého, desátého 
roku se projevuje jejich vlastní hodnoto-
vý systém, podle kterého se řídí. Pro děti 
musí být v současnosti složitější začlenit 
do něj ideály – nemají vzory kladných hrdi-
nů typu Vinnetou, Rychlé šípy apod.

Že dětem moje blízkost vyhovuje, se 
mi ověřuje i v lese: kluci si vyhlédli mís-
to, kde chtěli zůstat, bylo ale mimo dohled 
od našeho cíle. Dovolila jsem jim tam zů-
stat s plánem, že budu procházet sem tam 
a dohlédnu na obě skupiny. Kluci ale za 
chvíli přišli sami – chtěli být s námi. I hra-
nice vytvářejí bezpečné prostředí.

Co bylo nejnáročnější překonat na cestě ven?
Ustát to, že dělám něco, co neodpoví-

dá očekávání – rodičů, kolegyň, vedení, 
trochu i dětí. Nejtěžší to bylo u kolegyň 
v družině – získat vzájemně jistotu, že ka-
ždá můžeme dělat svou práci tak, jak je 
nám to vlastní. Nemyslím si, že moje cesta 
je pro každého; každá předáváme dětem 
„kus sebe“, někdo má blíž k výtvarce, čet-
bě, někdo k hudbě… Nejde předávat vztah 
k něčemu, k čemu ho sama nemám. Jedna 
kolegyně třeba s dětmi sází a opečovává 
květiny, naproti tomu já nejsem dost vy-
trvalá na soustavnou péči a nebaví mě to.

Oceňuji, že kolegyně vnímají, že u mě 
platí jiná pravidla – děti se mohou zout, 

Zoja Zlonická, vychovatelka v družině ZŠ 
Kunratice, maminka pěti dospělých dětí 
a babička čtyř vnoučat, účastní se i vede 
semináře pro pedagogy o venkovním učení 
a družinách: „Mám ráda toulky přírodou, 
fotím (na automat), tvořím – sama i s dětmi, 
čtu, trochu zpívám a hraju na kytaru, mám 
ráda zvířata i kytky, víc ty volné než doma.“
Foto: archiv Zoji Zlonické
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hrát si s klacky, hrabat se v hlíně, … a ne-
máme kvůli tomu konflikty. Dokážeme 
se domluvit. V něčem třeba posunuly své 
hranice, když viděly, že je to bezpečné. 
Některým vychovatelkám se do lesa moc 
nechtělo, nevěděly, co s dětmi venku dě-
lat. Přesto to zkusily a přesvědčily se, že si 
s organizací aktivit není třeba dělat hlavu 
− děti si je najdou samy.

Jaké jsou podle Vás největší přínosy chození 
s družinou ven, i za hranice školní zahrady?

Když přijdeme do prostředí, kde děti 
nejsou denně, lépe vnímají změny. Jejich 
pozornost se dá snáz zaměřit na to, co 
chci sledovat či dělat.

V pondělí chodíme do zahrady, v úterý 
do lesa, zbylé dny podle dohody. Střídá-
me režim podle prostředí: na hřišti u ško-
ly volno, jsou-li tam další třídy; když jsme 
tam sami, domluvíme se. Na hřišti si mo-
hou půjčit sportovní potřeby, hrát na pís-
kovišti či prolézačkách. Třída se rozpadne 
na malé skupinky pod vedením jednotliv-
ců. Děti tam řeší nekonečné komunikač-
ní problémy: kdo s kým si může a nemůže 
hrát, co kdo komu udělal. Hlavně v první 

třídě se učí řešit konflikty – domluvit se, 
omluvit. Je zajímavé, že v lese tyto kon-
flikty nebývají. Na začátku párkrát o kla-
cek, místo… Někdy stačí popojít.

Na zahradě jim nejdřív řeknu svůj plán, 
který nebývá na celou dobu či pro všech-
ny (např. dnes zasadíme topinambury, vy-
střídáte se u toho ve dvojicích), pak volno. 
Osvědčilo se mi říci dětem o chystaném pro-
gramu dřív, než si začnou dělat vlastní plány. 

V lese podle dohody. Les má největší na-
bídku – herna otevřená po celý rok, kde se 
obměňují hračky a je jich dost pro všechny. 
Děti tu mají možnost trénovat, co je baví, 
na co zrovna mají chuť, jak dlouho chtějí. 
Těší mne, jak jsou samostatné, čím dál ob-
ratnější, dokážou posoudit své schopnosti 
– předala jsem jim zodpovědnost za jejich 
chování. Je na nich, aby se v lese neztrati-
ly, nespadly ze stromu, do potoka, z kame-
ne, neublížily nikomu klackem, domluvi-
ly si spolupráci třeba na přenášení klády… 
Ze začátku je nevodím tam, kde hrozí větší 
nebezpečí, děti se postupně učí, že je nikdo 
neokřikne, že se musí hlídat samy.

Stojí za to s dětmi mluvit, proč něco ne-
mohou dělat, proč a kam neházet kameny 
a kdy to jde, na který strom, kdy a kam až 
mohou lézt. Stačí se zeptat – vědí, ale ne-

jsou zvyklé na to myslet. Učím je reago-
vat na stručné NE, DOST, DOLŮ, ZPÁTKY 
apod. pro případ nebezpečí. Děti se moti-
vují navzájem: jeden chce lézt přes potok 
– přeleze po kládě po čtyřech, protože se 
bojí po dvou. Další zkusí, na co se zrovna 
cítí – po dvou či po čtyřech, s pomocí hole, 
najít jiný přechod… Nikdo je nehodnotí, 
ani nehecuje. Svoboda.

Zpočátku jsem byla pod tlakem, abych 
dětem předala nějaké vědomosti. Na prv-
ní skupině se ukázalo, že ani nejaktivněj-
ší nadšená dívenka si za rok nezapama-
tovala názvy rostlin, které jsme opako-
vaně pozorovali. Ale pamatuje si barvu, 
tvar listů, že jsme rostlinu pozorovali na 
jaře a kde rostla. A ta radost, když ji na-
šla a sdílela nadšení s dětmi. Není to dost?

Když jsem do lesa s dětmi začínala cho-
dit, sama jsem se začala učit poznávat stro-
my, rostliny, všímat si, kde co najdu. Oba-
vy, že nemám dost znalostí, které bych 
dětem předala, mne opustily – o tom to 
není. Některé děti se zajímají o názvy, ale 
pozornost zaměřuji spíš na detaily – tvary, 
vůně, barvy, někdy i chutě, počet nožiček… 
U dětí bych tím začala vždy, potvrzuje to 

i první z řady metodik Les ve škole. Název 
jim řeknu jako jednu z informací, ne jako 
očekávanou znalost. Když nevím, může-
me to ve škole zkusit najít. Nebo si jen řek-
neme, čemu je třeba rostlina podobná – ať 
už že má trumpetu nebo že je žlutá jinak 
než pampeliška. Povídám si o tom s dětmi, 
které jsou zrovna okolo a zajímá je to, jen 
k velkým pozoruhodnostem někdy svolám 
všechny (např. veliký sírovec). Právě proto, 
že si každý může – a svým způsobem i musí 
– najít svou činnost sám, je schopen jí vě-
novat plnou pozornost a „nasytit se“. To je 
v době, kdy jsou děti pořád organizované 
nebo „bavené“, hodně vzácné a potřebné.

Jsou děti, pro které bylo náročné zvyknout 
si na nové prostředí (les, divoká zahrada) 
nebo neřízený čas pro volnou hru?

Umět se zabavit a cítit se dobře v pří-
rodě se některé děti musí naučit – chce 
to čas. Děti v lese ze začátku lítají a křičí, 
není to pro mě moc pohoda. Trvá tak dva 
měsíce (při režimu les jedenkrát týdně), 
než se trochu zklidní a jsou vnímavější. Na 
začátku je nechám vylítat, pak 5–10 minut 
smyslové zaměření, pak volné činnosti, 
inspirace pomůckami. Učím je držet se na 
dohled, zpočátku jim řeknu, kam až smí.

Některé skupiny jsou toulavější – pro-
cházím volným tempem lesem, děti se 
pohybují na dohled, doslech či k danému 
místu volně kolem mne. Časem si oblíbí 
některá místa, kam se rády vracejí – os-
troh s velkými klacky, ze kterých staví 
chýši, v době hojné vegetace místo, kde 
se daly prosekávat cestičky v kopřivách, 
velkou křídlatku japonskou, kterou pilně 
olamujeme, lesní jezírko, hrázku u odto-
ku rybníka… O trase či cíli někdy hlasu-
jeme, někdy řeknu předem, kam půjdeme 
a co budeme dělat (např. k rybníku sledo-
vat hmyz lupami). I tak děti organizova-
ně tráví jen část času – buď je to zaujme, 
nebo kouknou a jdou dělat něco jiného. Je 
to prostě nabídka. Jsou ale děti, u kterých 
vím, že jejich motivaci je potřeba se cíleně 
věnovat. Za pokus to stojí, někdy se poda-
ří, např. velký neposeda vydržel osm mi-
nut potichu sedět a dělat sluchovou mapu, 
pak měl velkou radost z mého ocenění 
i z výsledku. Inspiraci pro činnosti hle-
dám v knihách: Rajnošková, Jančaříková, 
Wohlleben aj., na internetu, v Mrkvičce, 
z programů ekocenter apod.

Překvapilo mne, jak jsou děti konzer-

vativní: stejně jako odkládají neznámé jíd-
lo, nechtějí zpočátku chodit na nová mís-
ta, ať už do lesa nebo do zahrady. Až když 
se zabydlí, chodí tam rády.

V lese jsem se cítila bezpečně zprvu 
s deseti dětmi – abych je uhlídala (samo-
zřejmě jsem jich měla někdy víc). Když 
jsem získala zkušenost, co mohu očeká-
vat, stoupl počet na patnáct. Zaběhnutá 
skupina, která dodržuje základní pravidla, 
může mít do dvaceti školáků, to ale upra-
vím režim i trasu.

Jak funguje vaše propojení s třídním uči-
telem, třídou?

Vždycky jsem se snažila příležitost-
ně navázat na učivo, komunikovat s tříd-
ní učitelkou. Od loňského roku je třídní 
učitelkou našich dětí Markéta, se kterou 
„jsme jedné krve – ona i já“. Učí děti zážit-
kově o přírodě, letos učí jeden den v týd-
nu venku. Vede na škole Gloubík, je velmi 
obětavá a aktivní. Navíc část hodin asistu-
ji ve třídě, takže vím, co probírají, jak ve 
třídě fungují. Některé moje nápady pou-
žije Markéta ve výuce, něco naplánujeme 
a realizujeme spolu, něco rozvíjím v dru-
žině. Spolupráce funguje skvěle: jednotné 
vedení i požadavky, i když rozdílné role 
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pedagogů, je to vidět i na dětech. Samo-
zřejmě to není zadarmo – na to, abychom 
se poznaly, porozuměly si a objasnily vzá-
jemná očekávání, jsme musely najít spo-
lečný čas. Máme vyhrazenou alespoň ho-
dinu týdně na společné plánování.

Příklad: V družině jsem dětem četla na 
pokračování Zákeřné keře, v zahradě jsme 
si na provaz vystavili větvičky z místních 
keřů, vyrobili si z textilu panenky-víly, za-
hráli s nimi divadlo, v zahradě jsme vetká-
ním větviček vytvořili obraz. Průběžně 
s četbou jsem kreslila obrázky keřů na 
nástěnku. Učitelka připravila motivační 
čtenářskou dílnu na kapitolu z knihy, šla 
s dětmi ven hledat jedovaté keře a každé 
dítě si vyrobilo knížečku s obrázky keřů, 
učí se názvy.

Co rodiče? Bylo náročné jim vysvětlit, že 
(a proč) děti chodí ven do lesa?

Pro mne bylo důležité zázemí Terezy – 
doporučila jsem rodičům Děti venku v pří-
rodě – ohrožený druh? (www.ucimeseven-
ku.cz/stahuji). To mi pomohlo formulo-
vat, na co jsem přišla sama, a co odkrylo 
další souvislosti.

První skupina začala chodit pravidel-
ně do lesa ve třetí třídě. Rodiče už mne 
znali dva roky, děti měly zážitky z nepra-
videlných vycházek, vlastně jsem je pře-
svědčila hlavně o tom, že potřebujeme víc 
času. Na konci školního roku jsem se sku-
pinkou dětí jela na víkend pod širák. Zís-
kali jsme certifikát Les ve škole, využila 
jsem možnost pozvat terezáckou lektor-
ku, abych měla zpětnou vazbu ke své prá-
ci, jestli nejsem „ujetá“. Potěšilo mne, že 
jsme na jedné lodi. Použila jsem její zprávu 
i k prezentaci své práce pro vedení školy.

Když jsem pak stála před rodiči dal-
ších prvňáčků s třídní učitelkou, bylo da-
leko snadnější rodiče přesvědčit, že dělá-
me pro děti to nejlepší. Navíc jsem mohla 
předložit i fotodeník z uplynulého roku, 
který jsme vedli s třeťáky. Rodiče získali 
představu, co děti mohou v lese zažít. Na-
psala jsem jim dopis, svolala schůzku, na 
níž jsem odpověděla na dotazy.

Pravidelný den v týdnu na vycházky do 
lesa rodiče oceňují i kvůli plánování – děti 
přiměřeně vybaví, příp. vyzvednou před 
vycházkou nebo domluví, kde může dítě 
být, když je po nemoci. V Lesní den mám 
v družině hodně dětí, některé chodí prá-
vě proto.

Na konci roku jsem na celoškolní Za-
hradní slavnost připravila stanoviště 
s bosou stezkou, možností skládat man-
daly či vyrábět náramky z přírodnin. Mís-
to bylo vyzdobeno fotografiemi našich 
družin venku a hesly z výše jmenované 
publikace. Přišlo plno lidí.

Co děláte venku s dětmi nejradši a  co nej-
víc baví děti?

Asi nejraději se prostě toulám. Příleži-
tostně ráda objevuji – cokoli, podle situa-
ce: zajímavé kořeny, různé výrůstky, rost-
liny, živočichy, stopy, pupeny… a jak se dá 
co použít. Ráda tvořím z přírodnin, fotím, 
ochutnávám… Čtu o tom, co jsem viděla, 
nebo hledám to, o čem jsem četla. Vní-
mám všemi smysly, co příroda nabízí, ob-
divuji boží stvoření…

Děti jsou různé: některé berou les jako 
prostor k pohybu, běhají, skáčou, přeléza-
jí atd. Jiné jsou stavitelé – nejraději staví 
domečky pro mrňousky nebo velké pří-
střešky, další zkoumají detaily – rostliny, 
hmyz, kameny apod. Pro někoho je důle-
žitá komunikace a sdílení či organizování, 
vymýšlejí společné akce plné fantazie. To 

se mi líbí nejvíc – že spolupracují, vzájem-
ně se obohacují, brzy vědí, na koho se ob-
rátit, kdo je v čem dobrý. V lese se oceňují 
jiné kvality než školní výsledky.

Jaká je škola, kde pracujete?
Kunratická škola je, řekla bych, nosi-

telkou pokroku. Náš pan ředitel má vizi 
o směřování školy, nutí nás k přemýšlení 
a sdílení, podporuje vzdělávání celé sbo-
rovny v zásadních věcech (kritické myš-
lení, čtenářství, badatelství, MBTI…), fan-
dí učení venku. Léta už plánujeme osobní 
pedagogický rozvoj. Pokud si něco pro-
myslím a naplánuji, cítím u vedení podpo-
ru. Chápu, že způsob, jakým jsem si půjčila 
zahradu – i ten fakt samotný – je poněkud 
nestandardní, ale jak vidíte, jde to. Na ve-
dení oceňuji vstřícnost i v nových situa-
cích, které mohou přinášet problémy, dů-
věru, i když to je neprošlapaná cesta.

Chození ven po obědě postrčil pan ře-
ditel – bylo zvykem chodit ven až po dru-
hé hodině. Ale s novým uspořádáním vý-
uky prvňáčků jsme začali venčit po obědě: 
dvakrát týdně mají prvňáci odpolední vy-
učování, každý den končí už v 11:20, jdou 
první na oběd a pak můžou ven, odpoči-
nout si před odpoledkou. Proč to neudržet 

i v dalších ročnících? Vyběhat se po vy-
učování je dobrý relax.

Popsala byste stručně cestu ke svému sou-
časnému stavu? Pro mě je neuvěřitelné, co 
jste s dětmi dokázaly. Družinová zahrada, 
budování doupátek, zapojení rodičů, hry, 
které vymýšlí děti… I to, jak jste objevila 
a zařídila toto místo, může být velkou in-
spirací pro ostatní.

Rodiče potřebuji na stejné straně, jde 
přeci o jejich/naše děti. Ve velké škole je 
to složitější než třeba v lesní školce; tu 
si rodiče vybrali záměrně. Musím je pře-
svědčit, že je to dobré. I proto máme fo-
togalerii, doufám, že si děti nad fotkami 
s rodiči povídají, sdílí zážitky. Také rodi-
če zvu. Na konci září jsme s dětmi připra-
vili ovocné a zeleninové špízy, popovída-
li si o plánech na činnosti na zahradě, pak 
jsme se tam zašli podívat. Sešlo se nás ko-
lem třiceti: rodiče, sourozenci.

Na konci listopadu jsem pozvala děti 
s rodiči na světýlkovou slavnost – lam-
pionový průvod od školy parkem do za-
hrady, tam už ochotný dědeček čekal nad 
rozpáleným ohništěm. Děti ukázaly rodi-

čům svá oblíbená místa, zazpívali jsme si, 
opekli jablíčka, chleba, buřtíky… Pak tatí-
nek-chemik předvedl úžasnou půlhodi-
novou ohňovou show, popisoval, co s čím 
reaguje… Děti i rodiče oči navrch hlavy. 
Nakonec s Markétou vypustily lampi-
on štěstí. Fantastické! Kolem zahrady se 
vytváří společenství rodičů, kteří jsou 
ochotní i něco nabídnout.

Podporuji děti ve stavbě domečku z pa-
let. Pomůžou tatínci, dědeček, jiní rodiče 
nabízí potřebné věci. I kdyby to měla být 
psí bouda, chci maximální samostatnost 
dětí. Plánovat kreslením se moc nedaří, 
zkoušíme přímo manipulovat paletami. Už 
odnos od školy byl logistický trénink. Kde 
ji chytit, kolik dětí, jak projít dveřmi… Měla 
jsem to v hlavě od podzimu, ale děti se za-
bydlovaly, křoví stačilo, až teď dozrál čas.

Těší mne, že i mé dospělé dcery přispí-
vají – jednou se v křoví na naší kouzelné 
Zahradě objevil mnou vysněný trpaslík, 
jak od Trnky. Psí víno už tam máme. Druhá 
dcera přinesla stolní hru, kterou vymysle-
la a vyrobila pro družinové děti. Nejmladší 
syn obětoval den své dovolené, aby dětem 
připravil bojovku: fáborky, úkoly, poklad. 
Manžel je tvůrce naší fotogalerie, já s po-
čítačem neumím. Nadšení je nakažlivé.

http://www.ucimesevenku.cz/stahuji
http://www.ucimesevenku.cz/stahuji
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Jaké jsou vaše družinové plány do budoucna?
Majitel zahradu nabízel k prodeji. Nevěděla jsem, jak dlou-

ho do ní budeme moci chodit. Říkala jsem si: když to nepůjde, 
zkusím jinou. Nebo něco jiného, třeba víc lesa, výpravy do ne-
známa, napojení na komunitní zahradu, návštěvy na něčích za-
hradách, okupace brownfieldu… Něco se najde. Věřím ve vstříc-
nost, mám dobrou zkušenost i v jednání na obecním úřadu. 
Něco vymyslí i děti, rodiče… Nakonec díky laskavosti nových 
vlastníků do zahrady můžeme chodit dále.

Je něco, co byste doporučila kolegům z jiných družin? Jak po-
stupně mohou najít cestu ven? Kde hledat oporu?

Náš ředitel říká: Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá 
způsoby. Málokdo má do lesa čtvrt hodiny jako my. Ale něco 
se najde. Popojet? Udělat turistický kroužek, který bude venku 
déle? Využít zahradu jiné organizace, třeba domova důchodců 
(dědečkové a babičky jsou bonus). Sledovat sukcesi v městském 
dláždění, pěstovat sukulenty či mechovou zahrádku na parape-
tu, vysadit a sledovat svůj strom v parku, záhonek v bedničce, 
vyrobit krmítko a sledovat ptáky, najít křoví, kde se dá prolé-
zat, na dvorku si postavit zalézárnu nebo aspoň pěstovat hlívu 
na špalku ve světlíku. Kousek přírody na objevování se najde.

Děti jsou dnes hodně podporovány ve svobodě, málo v zod-
povědnosti. Vlastně ale pro svobodu moc prostoru nemají. Ne-
pamatuji, že bych venku potkala skupinku hrajících si dětí bez 
dozoru. Já jsem ještě zažila: „Do šesti doma!“ Dnešní pražské 
děti těžko. Herní prvky na sídlišti jsou spíš oplocená pískoviště, 
pár prolézaček. Ale místa, která lze proměňovat, objevovat, kde 
lze zažít dobrodružství?

Když jsem četla výzkumy o dětech, jejich vztahu k přírodě, 
trávení času, říkala jsem si: u nás je to jiné, Česko, to jsou vilky 
se zahradami, chalupářská tradice, les za humny… Není. Necha-
la jsem druháky po roce intenzivního venčení nakreslit ideální 
zahradu – vše, co by si tam přály mít, co rády venku dělají, zví-
řata, stromy. Obrázky: roury aquaparku, sportovní sály propo-
jené spojovacími chodbami, bufet (vážně – a nic jiného), poklad-
na s nápisem Zoo a velká budova – Globus (obchod), podobné 
variace. Objevila se i ohrada s koněm a tři zahrady. Z celé třídy. 
Někde nebyla ani tráva, strom.

Jak tráví naše děti čas mimo školu? Kdo bude chránit pří-
rodu, když k ní naše děti nebudou mít vztah? Co pro to můžu 
udělat já? Čas strávený s vrstevníky je jiný než s rodiči, děti 
se mnou v týdnu tráví víc volného času než s rodiči, můžou si 
pamatovat, že v přírodě se dá užít něco báječného. Chci pro to 
něco udělat. Nemyslím to jako výtku rodičům – taková je naše 
současnost, ovlivňuje všechny. 

Připravila Justina Danišová
Zkráceno redakcí Bedrníku, rozhovor v plném znění:  
www.ucimesevenku.cz/s-druzinou-opravdu-venku

Foto: Zoja Zlonická, www.zskunratice.cz

Při výukovém programu Jak chutná příroda obejdeme lesy, 
louky, stráně kolem střediska Chaloupky a sesbíráme planou 
listovou i kořenovou zeleninu, najíme se, ozdobíme chleba jed-
lými květy, vyrobíme si lahodný a léčivý nápoj plný vitamínů.

Důvodů, proč jíst divoce rostoucí plodiny, je vícero:
Ohleduplnost k životnímu prostředí: jediná spotřeba ener-

gie je v případě konzumace planých rostlin ta naše. Žádná hno-
jiva, pesticidy, nic se nikam nevozí...

Zdraví: divoké plodiny jsou (v čistém prostředí) přirozeně 
bio. Obsah vitamínů, enzymů, antioxidantů, minerálů, stopo-
vých prvků apod. je vyšší než u kulturních plodin, které jsou 
většinou šlechtěné na výnos a chuť. Ty divoké jsou zásadotvor-
né, antiparazitické, antibakteriální, odvádějí toxiny, upravují 
trávení, zvyšují obranyschopnost. Řečeno jazykem reklamních 
agentů: ideální výživové doplňky, superpotraviny. (Mimocho-
dem − proč si myslíme, že goji nebo chia, pocházející ze zcela 
jiného prostředí, jsou pro nás vhodnější než bršlice či kopřiva?) 
Jíme to, co vždy rostlo kolem nás a na co jsme geneticky vyba-
veni, jde o čerstvé, sezonní potraviny. Při sběru se pohybujeme 
nebo příjemně relaxujeme, v každém případě na zdravém vzdu-
chu (jinde bychom sbírat k snědku nic neměli).

Poskytují spojení s přírodou a jejími cykly a zákonitostmi. 
Jsou zadarmo. A v neposlední řadě: možná mají energii skřít-
ků a víl… 

Iva Suchá, Chaloupky, o. p. s. 
Foto: Justina Danišová

Metodický popis programu najdete v rubrice Didaktika.

Proč jíst divoce 
rostoucí plodiny?
Nač utrácet v lékárně za léky 
a vitamíny, v supermarketech za 
„mulťáky“ či chemií nadopovanou 
zeleninu, často z druhého konce 
světa? Můžeme si prostřít stůl 
v přírodě. 

DALŠÍ INFORMACE:

– Fotogalerie družiny ZŠ Kunratice (alba Píďalky − oddělení Zoji 
Zlonické): http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-druzina/
fotogalerie

– Družiny venku – publikace volně ke stažení: https://
ucimesevenku.cz/stahuji/

– Program les ve škole – Družiny venku: https://lesveskole.cz/
cz/druziny-venku

Vytvoření materiálu bylo finanč-
ně podpořeno v rámci Rozhodnutí 
č. 301/32/19, Podpora poskytovatelů 
environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty, environmentálního 
poradenství a jejich aktérů v ČR.

http://www.ucimesevenku.cz/s-druzinou-opravdu-venku
http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-druzina/fotogalerie
http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-druzina/fotogalerie
https://ucimesevenku.cz/stahuji/
https://ucimesevenku.cz/stahuji/
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V 60. letech vystudovala biologii a na-
stoupila do Algologické laboratoře ČSAV 
v Třeboni. Od roku 1968 pracovala na Ka-
tedře sociologie Filozofické fakulty UJEP. 
Účastnila se činnosti tzv. Ekologické sek-
ce Biologické společnosti ČSAV, v níž se 
před rokem 1989 formovala ideová envi-
ronmentalistická opozice. Od roku 1997 
je profesorkou sociologie. Založila stu-
dijní obor Humanitní environmentalisti-
ka a právě před 20 lety Katedru environ-
mentálních studií Fakulty sociálních stu-
dií Masarykovy univerzity v Brně, kterou 
do roku 2003 vedla. V roce 1999 jí Nadace 
Charty 77 udělila Cenu Josefa Vavrouška. 
Od té doby získala řadu ocenění na státní 
i akademické úrovni, naposledy prestižní 
Cenu České sociologické společnosti za 
knihu Věrní a rozumní (kapitoly o ekologic-
ké zpozdilosti).

Ve své poslední knize Věrní a rozumní jste 
přinesla do českého prostředí nový pojem 
„environmentální žal“.

Ve světě vnesla „environmentální žal“ 
do akademického prostředí thanatologie, 
věda o umírání a smrti. Přesněji, s tím po-
jmem přišly dvě autorky − thanatoložky 
Kriss A. Kevorkianová a Marie Eatonová. 
Odvodily ten pojem od obecného chápá-
ní žalu jako emočního strádání, které je 
reakcí na ztrátu někoho, koho milujeme. 
V případě environmentálního žalu jde 
o ztrátu živých tvorů nebo krajiny. V tom-
to pojetí označujeme nepřesně jako envi-
ronmentální žal obavu o budoucí existen-
ci lidí na planetě, strach z klimatických 
změn ohrožujících civilizaci.

Environmentální žal má zřejmě zakotve-
ní v psychologii…

Souvislost s environmentálním ža-
lem můžeme najít v  zorném úhlu růz-
ných vědních disciplín. Na první pohled 
se opravdu nabízí psychologie, ale řekla 
bych, že ta se zabývá spíš environmentál-
ní úzkostí. Psychiatrické a psychologické 
diagnózy obecně pracují s pojmem „úz-
kost“. Pojem „žal“ zní psychologovi příliš 
básnicky a archaicky. Právem: „environ-

mentální žal“ je kulturní fenomén, pozdní 
větev lidských žalů, mezi nimiž domino-
val a dominuje žal milostný.

Nemá ten pojem nakonec blíž k filozofii?
Nepochybně, a to hned ke dvěma filo-

zofickým disciplínám: za prvé, environ-
mentální žal souvisí těsně s filozofickým 
pohledem etickým. A za druhé, pro en-
vironmentální žal je významný filozofic-
ký náhled ontologický, který se zajímá 
o místo člověka v přírodě. Z tohoto hle-
diska je významný i pohled teologický. 
Přesněji byl by významný. Tím podmiňo-
vacím způsobem narážím na vlažný, až 
podezíravý přístup většiny teologů k en-
vironmentálním otázkám. Letos o Veliko-
nocích, v době, kdy ze všech stran slyšíme 
obavu z dalšího vývoje na planetě, jsem si 
dala práci sledovat, jak se projeví v pro-
mluvách církevních představitelů různé-
ho postavení a různých denominací. Ne-
dočkala jsem se.

Nejsme dnes vzhledem k odchylkám poča-
sí od pranostik a síle klimatických jevů na 
hranici environmentálního zoufalství?

Cítíte to přesně. S naším vlastně roman-
tickým „environmentálním žalem“ jsme 
opravdu na hranici zoufalství, ale právě je-
nom na ní. Indický, africký nebo jihoame-
rický farmář, který nemá jak napojit a na-
krmit dobytek a který musí vybíjet stáda, 
na nichž je s rodinou existenčně závislý, ne-
pěstuje „environmentální žal“. V „environ-
mentálním zoufalství“ páchá sebevraždu.

V environmentálním zoufalství se oci-
tá jedinec sám. „Zpustošená je celá země 
a není nikdo, kdo by si to bral k srdci,“ na-
říká už prorok Jeremiáš.  „Environmentál-
ní žal“ chápu spíš jako sociálně sdílený po-
stoj. Sdílíme ho s „našinci“: aktivisty ochra-
ny přírody, se senzitivními přírodovědci 
a básníky. Proti zoufalství starozákonního 
pastevce, ale koneckonců i proti obavám 
dnešních zemědělců, je pouhým kaváren-
ským splínem a básnickým postesknutím.

ROZHOVOR

Čekám, kdy se ekologická 
výchova projeví ve volbách
Bioložka, socioložka a environmentalistka profesorka Hana Librová 
se zabývá především environmentálními souvislostmi životního stylu 
a hodnotovými řešeními ekologických otázek.
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Nezpůsobují ty přímo vnímatelné klima-
tické jevy, že postupně více lidí cítí přinej-
menším environmentální znepokojení?

Vidíte, sama naznačujete, že bychom 
měly ve výčtu substantiv blízkých „žalu“ 
pokračovat a případně hledat další: „envi-
ronmentální zoufalství“, „environmentál-
ní melancholie“, „zármutek“, „truchlení“, 
„trýzeň“, „nářek“, „smutek“, „bědování“, 
„zděšení“ a − jak navrhujete − „znepokoje-
ní“. Čeština umožňuje mezi těmito a dal-
šími pojmy jemně rozlišovat a používat je 
v různých souvislostech. Je ovšem otáz-
ka, zda jsou badateli konotovány shodně. 
V mém pojetí vyjadřuje slovo „znepokoje-
ní“ relativně slabý vztah k přírodě. Zatím-
co „environmentální žal“ je postoj milov-
níků přírody, postoj občana České repub-
liky odpovídá, statisticky a sociologicky 
vzato, nanejvýš pouhému „environmen-
tálnímu znepokojení“.

Takže souhrnně odpovídám: ano, cítí-
te podobně jako já, že existuje celá škála 
pojmů blízkých „environmentálním žalu“, 
které vyjadřují různé postoje lidí k přírodě.

Mohou být  ty postoje pozitivně motivující?
No právě, jak který. Že by vlastně měl 

být „znepokojen“, to občana napadne v oka-
mžiku, kdy se na něho obrátí tazatel výzku-
mu se sugestivní otázkou. Že by měl moti-
vaci k environmentálně příznivému činu, 
o tom bych pochybovala. Na druhém pólu 
motivačních postojů jsme si uvedly „envi-
ronmentální zoufalství“. To spíš paralyzu-
je. Pokud vůbec k něčemu motivuje, potom 
k návštěvě u psychiatra, případně k sebe-
vraždě. A „melancholii“ chápu jako pasivní 
stav, který se nezmotá ani na návštěvu u lé-
kaře, ani na tu sebevraždu. Takže, motivaci, 
která Vás zajímá, bych nejspíš hledala právě 
u nositelů „environmentálního žalu“.

Pozorujete v těchto souvislostech u lidí ko-
lem sebe vývoj ve vědomí?

Určitě pozoruji, že lidem krize dochá-
zí i u nás. Nejdřív farmářům − chovatelům 
dobytka, kteří se museli zařadit do pořad-
níků na jatkách poté, co loňské seno do-
šlo a nová tráva neroste, potoky jsou sko-
ro prázdné. Jistě existuje „vývoj ve vědo-
mí“ zahrádkářů. A ovšem u obyvatel obcí, 
které jsou odkázány na vodu dováženou 
v cisternách ze státních hmotných rezerv. 
Znepokojený hovor slyším v tramvaji, 
o suchu se konverzuje v čekárnách lékařů.

Pociťujete vy „environmentální žal“? Jak 
s ním nakládáte?

Jistě. Je to takový ambivalentní pocit: 
do přírody mne to táhne, ale říkám, že jdu 
na „dekadentní procházku“ − proschlé ko-
runy stromů mne přitahují i děsí. Záro-
veň kontakt s přírodou omezuji, protože 
jí nemůžu pomoci. Utíkám do knihoven, 
k hudbě, na výstavy v prostorách pokud 
možno bez oken. Když od rána svítí to os-
tré slunce, zatahuji rolety.

Se středoškoláky demonstruji v pátek 
na náměstí Svobody. Vůbec vyhledávám 
soukmenovce. S nimi se dá nepropadnout 
„environmentálnímu zoufalství“. Pomáhá 
mi číst, co napsali o svém žalu soukme-
novci literární. Nejlepší účinek přináší 
četba básní Robinsona Jefferse, ale i naše-
ho absolventa Radka Štěpánka (jeho kníž-

ka básní Hic sunt homines vyšla nedávno 
v nakladatelství Munipress). Dobře na 
tlumení environmentálního žalu funguje 
četba starozákonního proroka Jeremiáše.
„Běduji a pláči nad horami,
nad stepními pastvinami pěji žalozpěv,
že byly vypáleny, už jimi nikdo neprochází,
ani bečení stád není slyšet.
Od nebeského ptactva až po dobytek
se všechno vyplašilo a odtáhlo.
Z Jeruzaléma učiním hromady kamení,
domov šakalů,
a z judských měst zpustošený kraj
bez obyvatel.“

Nebo:
„Juda truchlí, jeho brány zchátraly
a chmurně klesly k zemi.
Z Jeruzaléma stoupá žalostný křik.
Jejich vznešení posílají svou čeleď pro vodu.
Ta chodí k nádržím a vodu nenachází,
vrací se s prázdnými nádobami.
Stydí se a hanbí a zakrývá si hlavu.
Jsou zděšení nad rolemi,
neboť v zemi nenastává doba dešťů.
Oráči se stydí, zakrývají si hlavu.
I laň v poli opouští, co porodila,
neboť není zeleň.
Na lysých návrších
postávají divocí osli,
větří jako šakalové,
vypovídá jim zrak,
neboť nejsou byliny.“

Asi se to zdá být divné – že by obrazy 
tak dramatické a děsivé mohly pomáhat 
v dnešním „environmentálním žalu“. Ale 
takový je přece smysl a funkce pohřeb-
ních ceremonií a smutkem inspirovaných 
uměleckých děl, která vyvolávají slzy úle-
vy. Lamentace tragickou skutečnost ne-
zamlčují, naopak ji zvýrazňují; pokouše-
jí se najít útěchu, zmírnit žal estetickým 
gestem. A ten biblický text je přece ve vší 
hrůze útěšně krásný. Nadto, přiznávám, 
četba o trestající Stvořitelově pravici mi 
dnes přináší úlevu dávkou misantropis-
mu. (Mimochodem: „lysá návrší“ jsou mo-
tiv, který Jeremiáš na jiných místech své-
ho proroctví opakuje – jak nepomyslet na 
odlesněné hřebeny Jeseníků?! A zvlášť 
mne berou ti osleplí divocí osli.)

Máte v sobě vůbec nějaký optimismus? 
V čem spočívá?

Nevím tak docela, jak chápat optimi-
smus. Je-li to stav, v němž se mám na co 
těšit, potom ano: těším se každý týden na 
seminář. Vždycky se najde student nebo 
studentka, která řekne něco pěkného 
nebo zajímavého.

Která životní událost vás nasměrovala 
k environmentalistice?

Řekla bych, že procházky s maminkou 
do brněnského lesoparku „Wilsoňák“, do 
kterého si teď, za devastujícího sucha, ne-
troufám jít.

Založila jste vysokoškolská environmen-
tální studia, napsala jste jedinečné knihy 
o životním stylu a hodnotách Pestří a ze-
lení: kapitoly o dobrovolné skromnosti, 
Vlažní a váhaví: kapitoly o ekologickém 
luxusu, Věrní a rozumní: kapitoly o ekolo-
gické zpozdilosti. Tvoříte, pracujete stále? 
Na čem právě teď?

Hodně se věnuji studentům, přípravě 
na výuku. Snažím se ji podkládat novými 
informacemi. Přistihla jsem se, že coko-
liv čtu, promýšlím z hlediska seminárních 
diskusí.

Jak se za tu dobu, co působíte na vysoké 
škole, změnili studenti? Jací jsou ti součas-
ní?

Neřekla bych, že se nějak význam-
ně změnili. Jsou zvídaví, taktní a umí být 
i pilní. Ale neplatí to asi obecně, myslím, 
že náš obor přitahuje určitý typus. Pro-
zradím Vám dvě pedagogické finty, které 
jsou bohužel použitelné jenom na vysoké 
škole: osvědčilo se, že jsem k výuce pou-
žila starý model profesor-asistent. K se-
minárním diskusím jsem přizvala mladší-
ho kolegu Vojtěcha Pelikána. A využívám 
toho, že studenti mají na výběr volitelné 
předměty. Zadáme jim množství literatu-
ry, takže se do kurzu zaregistrují jenom ti, 
kteří to myslí se studiem vážně.

Co říkáte světem se šířící iniciativě a stáv-
kovému hnutí především středoškolských 
studentů FridaysForFuture, které kritizu-
je nečinnost politiků a odvolává se na glo-
bální vědeckou shodu o postupu klimatic-
kých změn?

To hnutí chápu jako pokus popostrčit 
politiky k činu. Proto jsem byla na náměs-
tí Svobody. Ale nedokázala jsem se tam 
zbavit učitelské optiky: nechtěla bych ty 
demonstrující děti zkoušet. Trochu totiž 
pochybuji, že většina z nich ví, proč pro-
testují a jak složitá jsou řešení, kterých se 
právem domáhají.

Jak se díváte na současnou českou, evrop-
skou a globální politiku, resp. paní a pány 
politiky či významné podnikatele? Může-
te jmenovat někoho, jehož přístupu si vá-
žíte?

Naše posedlost stavbou 
silnic a dálnic má 
iracionální základ.
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Francouzského prezidenta Macrona. 
Snad jako jediný z vlivných politiků se ne-
bál prosazovat zákon o snížení rychlosti 
automobilů, navrhnout zdražení pohon-
ných hmot, a zasáhnout tak do – relativně 
blahobytného − životního způsobu Fran-
couzů.

Vážím si Jana Čižinského, starosty Pra-
hy 7. Mezi českými politiky je výjimečný. 
Ač vzděláním historik a učitelskou praxí 
latinář, poučeně se orientuje v environ-
mentálních problémech. Citlivě dokáže 
najít schůdnou cestu nápravy na lokální 
úrovni, v měřítku jednoho pražského ob-
vodu (https://blisty.cz/art/95347-nese-
kejte-travu).

Kterých jiných lidí si vážíte a proč?
Davida Buckela, úspěšného slavného 

amerického právníka, který na pome-
zí „environmentálního zoufalství“ a do-
mněle racionální snahy burcovat veřej-
nost spáchal sebevraždu. Na rozdíl od 
Jana Palacha si ho svět skoro nepovšim-
nul a vzápětí na něho dočista zapomněl. 
A tak, příznačně, zajímá-li čtenáře Bedr-
níku, kdo byl David Buckel, musí se obrátit 
ke stručným zmínkám na internetu (htt-
ps://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/upa-
leni-david-buckel-spojene-staty-ame-
ricke_1804151350_kro). To máte podobné 
jako s celosvětovým nářkem nad hořícím 
chrámem Notre Dame. Sdílím ho, ale pře-
ce se neubráním poměřovat tuto ztrátu 
s požáry pralesa, s každodenním zánikem 
přírodního bohatství.

Co si myslíte o kombinaci technických, po-
litických a výchovných prostředků na ces-
tě do environmentální nejistoty?

Potřebné jsou všechny, které uvádí-
te. Donedávna jsme se dívali na takzva-
ná inženýrská řešení spatra, distancovali 
jsme se od názoru techniků, že člověk má 
planetu „řídit“. S překvapením zjišťuji, že 
vysmívaný názor „poručíme větru, dešti!“ 
začínají v posledních měsících někteří vý-
znamní environmentalisté brát jako řeše-
ní. Doporučuji přečíst si o tom v 16. čísle 
časopisu Respekt.

Nepřekvapují Vás některé, možná ještě 
před 10 lety těžko představitelné, trendy, 
jako je rychlý rozvoj a nabývání konku-
renceschopnosti u obnovitelných zdro-
jů energie, politické posuny v přístupu 
k energetické politice v Německu a mnoha 
dalších zemích nebo rychlý technologický 
vývoj fotovoltaiky či baterií na uskladňo-
vání energie, které mohou záhy pozdržet 
v síti velká kvanta energie?

Rozpoznat, které technologie jsou do 
budoucna šancí a které jsou slepými ne-
bezpečnými uličkami, je nesnadné. Mož-
ná Vás překvapí, že jsem spíš příznivkyní 
atomové energie. Kam jsme to s těmi ob-
novitelnými zdroji dotáhli? Většinou se 
dostavily nečekané vedlejší efekty − pro 

půdu a pro krajinu, devastační důsled-
ky řepky, odpudivé větrníky a nekoneč-
né plochy solárních panelů… Ale obecně 
vzato, jsem radikální: nevidím cestu v zís-
kávání energie, ale v tom, že nároky na 
energii omezíme.

A co „naše“ posedlost stavbou silnic a dál-
nic, má racionální základ?

Ne, základ má iracionální. Touhu do-
stat se z místa na místo co nejrychleji 
jsme zdědili po našich primitivních před-
cích. Evolučně byl zvýhodněn rychlejší lo-
vec, rychleji unikající kořist.

Co znamená „zelený luxus“?
To slovní spojení může mít dva vý-

znamy: 1) kritizovanou spotřebu velkého 
kvanta „biovýrobků“, 2) přepych prováze-
jící ekologicky příznivý životní styl, kte-
rý je orientován na nemateriální hodnoty. 
Luxusně se chová ten, koho nebaví naku-
povat, raději jde s přáteli na výlet. Nedáv-
no, na velikonočním hudebním festivalu, 
mne napadlo, jak luxusně tráví čas moji 
kolegové, kteří zpívají v pěveckém soubo-
ru. Podrobněji jsem o zeleném luxusu psa-
la ve Vlažných a váhavých.

Máte názor, že „vyřešení sociálních pro-
blémů znamená ještě větší tlak na příro-
du“. Jak tedy podle vás přistupovat k soci-
álním problémům?

Potíž je v tom, že se za „sociální pro-
blém“ považuje nárok na rostoucí spotře-
bu a její demokratizace. Všichni chtějí mít 
všechno.

Věříte v účinnost ekologické výchovy? 
Proč?

Věřím, jenom čekám, kdy se projeví ve 
volbách.

Co byste ráda vzkázala českým učitelkám 
a učitelům, kteří vkládají své síly a schop-
nosti do ekologické výchovy?

Aby nečekali na okamžité a zřetel-
né výsledky ani na volební preference, 
o nichž jsem se žertem zmínila. A vzkáza-
la bych učitelům společenských předmě-
tů, historie, literatury, že ekologická vý-
chova může být v jejich předmětech pří-
tomná stejně, ne-li účinněji, než v biologii 
či geografii.

Překvapilo Vás v poslední době něco pří-
jemně?

Ano – hnutí Extinction Rebellion. Je 
motivováno a argumentuje spíš morálně 
než politicky, a tak je šance, že osloví ši-
roký okruh lidí. Opět to chce nahlédnout 
na internet. Naši novináři totiž – vůbec 
to nechápu − toto vzácně potěšující a po-
vzbudivé dění nechávají téměř bez po-
všimnutí (http://denikreferendum.cz/
clanek/28854-extinction-rebellion-no-
va-podoba-klimaticke-politiky). Extinc-
tion Rebellion se od demonstrací inspiro-
vaných Gretou Thunberg liší: vedle obavy 
o klima jako podmínky pro existenci civi-
lizace klade důraz na ochranu biologické 
diverzity, na záchranu všeho živého. 

Za odpovědi děkuje Hanka Kolářová
Foto: archiv FSS MU Brno a  Magdalena Burgr

Prof Hana Librová v prostředí, které má ráda. 

http://denikreferendum.cz/clanek/28854-extinction-rebellion-nova-podoba-klimaticke-politiky
http://denikreferendum.cz/clanek/28854-extinction-rebellion-nova-podoba-klimaticke-politiky
http://denikreferendum.cz/clanek/28854-extinction-rebellion-nova-podoba-klimaticke-politiky
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Zahradní terapie pomáhá zlepšit či 
udržet tělesné, duševní, kognitivní a so-
ciální funkce a soběstačnost různě hen-
dikepovaných uživatelů, usnadňuje in-
kluzi. Nabízí i dobré možnosti prevence 
stresových potíží a dalších hrozeb, které 
provázejí současný rychlý a informacemi 
přetížený životní styl.

Zahradní terapii představila účastníkům 
25. Veletrhu ekologické výchovy lektorka 
Jana Audy. Vede pracoviště střediska eko-
logické výchovy Chaloupky v obci Baliny, 
které kromě obvyklých ekovýchovných 
programů nabízí i sociální služby právě 
s využitím bezbariérové zážitkové zahrady.

Člověk stále závisí na přírodě

Na semináři o zahradní terapii Jana 
účastníkům odhalila, jak hluboké má za-
hradní terapie kořeny. První příklady te-
rapeutického využití zahrady nejen v po-
době pěstování léčivých bylin jsou zná-
mé už ze starověku. Především ale bla-
hodárné účinky práce a cílených aktivit 
v chráněném a uzpůsobeném přírodním 
prostředí zahrady podporují schopnos-
ti a tendence lidského těla a duše k sa-
mouzdravení a rovnováze. Proč?

Prof. Ulrich Gebhard z Univerzity 
Hamburk připodobňuje historii lidstva 
k 70letému člověku: většinu času žil upro-
střed přírody, pouze jediný den v dnešním 
technickém světě; je na život v přírodě 
zcela adaptován. Podle Edwarda O. Wil-
sona, považovaného za zakladatele socio-
biologie, má člověk geneticky zakódova-
ná komplexní pravidla chování, která mu 
zajišťují přežití, právě ve vztahu k příro-
dě. Jeho kolega Stephen R. Kellert jde ješ-
tě dál: „Člověk je ve svém vývoji emocio-
nálně, spirituálně, kongnitivně a estetic-
ky závislý na přírodě.“ Příroda má podle 
těchto a dalších vědců nutně na člověka 
regenerační účinky a hlouběji zkoumají 
jejich mechanismy. Ostatně, selský rozum 
a zkušenost často říkají něco obdobného.

Zahradní terapie se v polovině 20. stole-
tí stala samostatným studijním oborem na 
Michiganské státní univerzitě, v roce 1960 
vyšla v USA první akademicky odborná 
kniha Therapy Through Horticulture, v roce 
1973 byla založena Americká asociace za-
hradní terapie. V Evropě probíhal vývoj po-
dobně. Moderní evropská zahradní terapie 
staví i na komunitních programech, jako 
byla antroposofie Rudolfa Steinera. Spo-
lečnost pro zahradní terapii vznikla v roce 
1978 v Aglii, obor se rozvíjí v Nizozemí, 
Německu, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku 
a dalších zemích. Vycházejí odborné knihy 
a časopisy, zavádějí se studijní programy, 
vznikají národní asociace zahradní terapie. 

Green Care

Ve 21. století se ve Velké Británii rodí 
souhrnný pojem Green Care. „Zelená péče“ 
spojuje mnoho jednotlivých opatření, která 
sledují individuální cíle, orientují se na růz-
né cílové skupiny a zahrnují vlastní meto-
dy, přesto jsou navzájem spřízněná a sdí-
lí rozhodující kritéria: 1. Všechna pracují 
s prvky přírody. V případě zahradní tera-
pie se nepracuje pouze s rostlinami; vzduch 
a půda jsou domovem mnoha živočichů, 
kteří jsou pro úspěšný program nezbytní; 
nemůže uspět ani bez vody, kamenů či ji-
ných materiálů. 2. Všechna opatření Green 
Care mají stejný základní motiv: podporu 
tělesného nebo duševního zdraví osoby. 3. 
Musí být založena na strukturovaném pro-
gramu s předem definovanými cíli, hodnotí 
se jejich dosažení. (Dovolená v přírodě sice 
může sledovat odpočinkové cíle, ty jsou 
však víceméně nahodilé, a do Green Care 
tudíž nespadají; dovolená zpravidla není ří-
zená snaha něco se naučit a dále se osobně 
rozvíjet.) 4. Opatření Green Care se vyzna-
čují rozmanitostí, lze je přizpůsobit na míru 
každé osobě, která je chce využít.

„Green Care existuje vlastně ve všech 
evropských zemích. Poskytovatelé si však 
často nejsou vědomi toho, že jejich nabíd-

ka zahrnuje Green Care,“ uvádějí autoři 
rakouské publikace Zahradní terapie. Teo-
rie – věda – praxe., která vyšla česky v roce 
2013 díky péči brněnské Lipky a dalších in-
stitucí. Najdete v ní obsáhlý základ vědo-
mostí o zahradní terapii. Bohužel je v sou-
časné době dostupná asi jen v knihovnách 
nebo ve specializovaných organizacích.

Česká zahradní terapie

V České republice vznikla v dubnu 2019 
Asociace zahradní terapie. Usiluje o to, aby 
se s pozitivními účinky pobytu a práce v za-
hradě mohli běžně setkávat i pacienti a kli-
enti sociálních služeb. Sdružuje organizace 
i jednotlivce, kteří se této činnosti věnují 
a navazují na dlouholeté zkušenosti ze za-
hraničí. I u nás již ale má výbornou zkuše-
nost s účinky zahradní terapie mnoho kli-
entů s fyzickými i psychickými obtížemi.

Mezi významné zakládající členy Aso-
ciace patří jak vzdělavatelé v oboru, tak 
organizace, které zahradní terapii pravi-
delně ve své práci s klienty s dobrými vý-
sledky využívají, mimo jiné Lipka,  Cha-
loupky, VOŠ Jabok, sdružení Splav, DS 
Věstonická, ZO ČSOP Veronica.

Hlavním prostředkem procesu zahrad-
ní terapie je práce s rostlinami, zahradnic-
ké aktivity a kontakt s přírodou. „Cílová 
skupina, pro kterou lze zahradní terapii 
úspěšně využít, se neustále rozrůstá. Prak-
tikuje se nejenom k aktivizaci seniorů, 
osob s psychickým, mentálním či tělesným 
postižením, ale mohou ji využívat i lidé pe-
čující o blízkou osobu, lidé v krizových si-
tuacích, sociálně vyloučení a další. V nepo-
slední řadě má zahradní terapie preventiv-
ní účinky − potenciálním uživatelem může 
být každý z nás,“ shrnuje předsedkyně 
Asociace Jana Dvořáčková. 

S využitím publikace Zahradní terapie  
a tiskové zprávy Asociace zahradní terapie 

zpracovala Hanka Kolářová
Foto: Hanka Kolářová

Zahradní 
terapie  
jako součást 
Green Care
Rychle se rozvíjející 
obor zahradní 
terapie má nečekaný 
potenciál. 

Ze semináře o zahradní terapii na Veletrhu ekologické výchovy 2018 na Chaloupkách.
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Snídaně v trávě

Aktivitu můžeme pojmout třeba i vý-
tvarně: Budeme malíři a své výtvory před-
vedeme na výstavě, která bude vlastně 
vernisáží s občerstvením. Půjde o barvy 
i občerstvení z přírody současně. Projdeme 
se lesem, loukou, podél potoka k výstavní 
síni, kde bude vernisáž. Pěkná, zejména 
když svítí slunce, je „snídaně v trávě“.

Vezmeme si džbánek s pitnou vodou, 
hrneček či čajovou misku a talířek. Do 
vody ve džbánku sbíráme rostliny, které 
se po vyluhování stanou výživným a osvě-
žujícím nápojem. Do „slavnostního nápoje“ 
se hodí např. kopřiva, jitrocel, květy fialek, 
sedmikrásky a pampelišky, mladé listy ja-
hodníku, ostružiníku a maliníku. Současně 
zdobíme jedlými květy. Do hrnečku prů-
běžně vodu po troškách sléváme a ochut-
náváme (např. kopřiva má výraznou chuť 
cca po půlhodině).

Kdo má problém s čistým vegetarián- 
stvím, může po vzoru jihoamerických La-
tinos posvačit mravence. Vybereme si ra-
ději většího, abychom ho mohli bezpeč-
ně a rychle rozkousnout v půli; zásada 
je, že musíme kousnout dřív, než kousne 
on. V programu to vypadá jako drobnost: 
„Pojďme ochutnat mravence − chutná jako 
chips pokapaný citronem, kdo do toho 
jde?“ Ale při příležitosti tohoto „hecu“ se 
dostávám k tématům (alespoň pro mě) zá-
sadním, a to jsou ekologické a etické dů-
sledky naší konzumace masa a možnosti 
řešení (viz rámeček Entomofágie).

Alergie? Na programech jsem se s nimi 
nikdy nesetkala. Nechci alergie zlehčovat, 
ale mé zkušenosti jsou takové: Dereme 
peří, dítě na začátku zahlásí, že je alergik, 
tak jej pošlu dál, ať jen sleduje zpovzdálí. 
Když na něj po chvíli zapomenu, dítě zvě-
davě nahlíží a pak už dere. Možná dočista 
zapomnělo, že by mělo být alergik, nic se 
neděje. Ani na louce se nesetkávám s aler-
giemi. Třeba učitelé nechávají alergiky 
doma, nebo si vezmou léky, nevím…

Tipy, co v přírodě jíst

Na talířky sbíráme po skupinkách jedlé 
přírodniny − občerstvení – podle roční 
doby: květy kokošky a hluchavky nacho-
vé; výhonky kopřivy (dají se jíst za syro-
va, ale důkladně smotané), bršlice, pta-
čince; pupeny buku a lípy; lipové, březové 
a bukové lístky (pupeny a lístky můžeme 
ochutnávat všechny, ale tyto jsou nejlep-
ší); kontryhel, sedmikrásky, čerstvé mladé  
jehličky smrku, šťovík, šťavel.

V zahradě vás může překvapit, kolik 
květů je jedlých, např. lichořeřišnice, brut-
nák, dýně, měsíček, lilie, macešky, mečíky. Je 
jich samozřejmě škoda k hromadnější kon-
zumaci, když tak pěkně kvetou, ale na oz-
dobení pokrmu ideální! K ozdobení pokrmu 
a následně k snědku pak můžeme v přírodě 
sebrat květy kakostů, violek, zvonků, plicní-
ku, akátu, čekanky, hluchavky bílé a nacho-
vé, hvozdíků, chrpy či zběhovce plazivého.

Úspěch mívá například talířek šťavele  
ozdobený sedmikráskou a fialkou − lí-

bil se i chutnal. Lahodným bývá seznán 
také obyčejný kopřivový výluh ozdobený  
třeba sedmikráskou, pampeliškou a fial-
kou. V pozdnějším jaru uspějeme s kvě-
tem černého bezu, řebříčkem, třezalkou, 
květy a listy jahodníku, květy šípkové 
růže, jetele a hlohu. Ještě později je to lipo-
vý květ, jahody, třešně, ale to už není vů-
bec nic nového. Na podzim pak můžeme 
dobývat kořeny či jiné podzemní části lo-
puchu, pampelišky, křenu, divoké mrkve, 
topinamburu, pupavy bezlodyžné. Anebo 
si můžeme udělat velejednoduchou za stu-
dena připravenou marmeládu z hložinek: 
rozmačkáme, zalejeme vodou jen tak, aby 
byly plody ponořené, a necháme do dru-
hého dne, kdy ztuhlý rosol pouze případ-
ně dosladíme. V zimě patří k nejoblíbe-
nějším ptačinec žabinec, i když není tak  
dobrý jako v létě, ale vyhrabáváme jej 
i zpod sněhu.

NÁMĚTY PRO 1. A 2. STUPEŇ ZŠ

Jak chutná příroda
RNDr. Iva Suchá ze střediska ekologické výchovy Chaloupky 
Kněžice má bohaté lektorské zkušenosti s programem Jak chutná 
příroda v různých obměnách. Pracuje se při něm s jedlými planými 
rostlinami a dalšími přírodninami.

Důležité pro práci s dětmi 
u tohoto programu: s jedlými 

plevely je to obdobné jako 
s houbami – jím pouze, co 

znám a vím, že je jedlé. Lektor 
musí rostliny dobře znát 

a před konzumací je u dětí 
vždy zkontrolovat.

Cílová skupina: 1.−9. třída
Časová dotace: 45−60 minut
Prostředí: v celé zahradě (popř. v parku, 
lese, na louce…)
Roční období: kdykoliv během roku (i pod 
sněhem lze najít něco k snědku)
Pomůcky (pro každý tým): džbánky na vodu 
(pro každý tým jeden), talířky, krajíce chle-
ba s máslem, lopatka, miska a PET láhev 
s vodou na případné opláchnutí
Začínáme vycházkou okolo Chaloupek. 
Lektor upozorňuje žáky na jedlé rostliny  

a jejich konkrétní využití, a naopak na rost-
liny jedovaté (30 minut). Poté mají žáci za 
úkol připravit výluh nebo ozdobený talíř 
(nebo oboje). Žáci musí vědět, které rostli-
ny použili. Než je dají na chleba či do vody, 
lektor je musí zkontrolovat! Moc pěkné 
a žádoucí je nastolení atmosféry vděku 
přírodě za poskytnuté dary.

Pro lektora:
Obecně platí, že čím mladší a svěžejší listy, 
tím lepší chuť. Koncem sezony jsou rostliny  

nedobré až hořké. Stejně jako například 
u hub vždy platí, že rostliny musíme bez-
pečně znát; pozor např. na rostliny z čeledi 
miříkovitých (mrkvovitých), spousta z nich 
je jedlých, a naopak spousta je i jedova-
tých, obecně se od sebe velmi špatně po-
znávají. Lepší se jim vyhnout. V okolí Cha-
loupek možno potkat:

Rostliny do salátů či jen tak do pusy: listy 
pampelišek, listy jitrocele kopinatého, lis-
ty i květy kontryhele, nať ptačince žabin-

PROGRAM: CO JE JEDLÉ
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ce, lístky i květy šťavelu kyselého, spařené 
listy kopřivy dvoudomé (nebo aspoň hodně 
pomačkané), mladé listy šťovíku kyselého, 
bršlice kozí nohy lopuchu, kostivalu, lebed 
a merlíků (raději ochutnat, zda nejde o ne-
chutné druhy, např. merlík zvrhlý), kvetoucí  
nať řeřišnice luční…
Rostliny na výluh: listy kopřivy, listy jitrocele, 
maliníku, ostružiníku, kontryhele, jitrocele,  
mladé větvičky smrku („pacičky“), nať mate-
řídoušky, květy bezu černého... 
Rostliny jako koření: velmi aromatické, 
takže stačí v menším množství: list řeb-
říčku, nať popence, kořen křenu selského, 
kořen a semena kmínu kořenného, odde-
nek kuklíku městského (chutná po hřebíč-
ku), mladé rostliny řeřišnice luční (nahradí 
pepř), řeřišnice potoční (jako křen, pouze 
však z čistého toku – má velkou schopnost 
do sebe absorbovat znečištění)...
Kořenová zelenina: kořen lopuchu, pampe-
lišky…
Místo kedlubny: podzemní část pupavy 
bezlodyžné…
Jedlé květy: jetely, hluchavky, sedmikrás-
ka, violky, pampeliška, zvonky, pomněnky, 

mochny, popenec břečťanovitý, černohlá-
vek obecný, brutnák lékařský, plicník lékař-
ský, kostival (ještě lepší jsou ještě nerozvi-
té květy)...

Další informace:
– www.paukertova.cz – zde na odkazu „Di-

voká kuchařka“ najdete řadu receptů na 
kuchyňskou úpravu planých rostlin

– www.sonnentor.com – pod odkazem 
„Recepty a tipy“ najdete mimo jiné člá-
nek Jedlé květy roztančí i váš talíř! se se-
znamem květů vhodných, a naopak těch, 
kterým je lepší se vyhnout, dále kuchař-
ské recepty, nápady, fotky

– www.kytkykjidlu.cz − web Jany Vlkové, 
která je erudovaná botanička a gurmán-
ka. Autorka knihy Květinová kuchařka

– www.sedmagenerace.cz/divoke-a-za-
pomenute − pěkné povídání o historii 
a smyslu tzv. foragingu (sběru divoce 
rostoucích plodin) 

Iva Suchá, Chaloupky, o. p. s., školská zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání

Foto: Iva Suchá

HMYZ NA TALÍŘI

Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D., přá-
teli zvaná též Majka Broukovcová, byla 
jedním z prvních vědců v Evropě, kteří se 
začali věnovat entomofágii – využívání 
hmyzu jako potraviny. Zabývá se dlou-
hodobě nutriční hodnotou hmyzu a jeho 
přínosem pro konzumenty s výživovým 
onemocněním (celiakie, onemocnění 
ledvin, slinivky…). Též se věnuje zhodno-
cení ekologických aspektů chovu hmyzu  
a jeho udržitelnosti. Jako odbornice na 
tuto problematiku pořádá přednášky 
s ochutnávkami. Je spoluautorkou publi-
kací Kuchyně hmyzem zpestřená a Hmyz 
na talíři, kde najdete kuchařské recepty 
na lahůdky z hmyzu. Spolu s dcerou Mar-
tinou spolupracují za Českou republiku 
se Světovou organizací pro výživu a ze-
mědělství při OSN na řešení problema-
tiky entomofágie a podílejí se na tvorbě 
evropské legislativy, která by umožnila 
prodej produktů hmyzu například v ob-
chodech s potravinami.

Jaká je chuť některých oblíbených druhů  
hmyzu podle Marie Borkovcové: saran-
čata, cvrčci a kobylky − jemná, skoro 
až neznatelná; larvy potemníků – jako 
celozrnné pečivo; termiti a mravenci – 
oříšková; larvy dřevokazných brouků – 
jako tlustý bůček i s kůží; larvy vodních 
druhů hmyzu – připomínají ryby; švábi 
– chutnají po houbách; vosy a vosíci – 
jako piniová semínka; housenky motýlů 
− po ostrém koření.

Šéfkuchař Milan Václavík se vaření jed-
lého hmyzu věnuje od roku 2010. Mimo 
jiné připravuje menu ze sarančete step-
ního, o kterém se tradovalo, že zničí  
úrodu na celém poli. Ale domorodci, 
kteří hejno sesbírají prý tak dostanou 
do těla víc živin než z obilí, sarančata 
též suší a draze jako potravu prodávají.

Hmyz podle Milana Václavíka obsahuje  
vysoce kvalitní bílkoviny až z 80 %, ob-
sah tuku kolísá. Kvalitou přirovnává 
hmyz k masu drůbeže či ryb. Z hmyzu se 
také dá vyrobit moučka a přidat do chle-
ba, který se tím výživově velmi obohatí.

Více o hmyzu jako výživné i chutné po-
travině: www.hmyznataliri.cz

http://www.paukertova.cz
http://www.sonnentor.com
http://www.kytkykjidlu.cz
http://www.sedmagenerace.cz/divoke-a-zapomenute
http://www.sedmagenerace.cz/divoke-a-zapomenute
http://www.hmyznataliri.cz
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Středisko ekologické výchovy Toulcův 
dvůr v Praze-Hostivaři provozuje Rodinné  
centrum Mateřídouška. Vedle programů 
pro rodiče s předškolními dětmi v posled-
ních letech rozšířilo své služby o programy  
určené široké veřejnosti s cílem probudit 
a rozvíjet v návštěvnících zájem o přírodu 
a její zákony.

Jeho lektoři nabízejí mimo jiné programy  
se sběrem planých rostlin coby potravin. 
„S dětmi hodně vařím, třeba naložené fial-
ky, fialkové bonbóny, různé sirupy, saláty 
a další,“ říká jedna z lektorek Mateřídouš-
ky Věra Konůpková. 

Jaká dodržují pravidla při sběru rost-
lin? Každý lísteček musí děti předat ke 
kontrole lektorovi (učiteli), než ho mo-
hou ochutnat. Rostliny sbíráme na čistých 
místech, ta znečištěná (zejména od psů či 
koček) při sběru vynecháváme. Nikdy ne-
bereme rostlinu celou, z rostliny pone-
cháváme alespoň polovinu. O každé rost-
lině si vždy něco povíme, podíváme se na 
květ, plod, list, kůru − podle úrovně dětí. 
Rostliny před použitím řádně omyjeme.

Kosmatice − smažené květy  
černého bezu

Kosmatice patří k tradičnímu jídlu sta-
ročeské kuchyně. Květy obsahují plno 
prospěšných látek pro naše tělo, unavené  
po zimě. Bezové květy trháme s delší 
stopkou. Květy omyjeme a necháme osu-
šit. Na těsto budeme potřebovat 2 vejce, 

špetku soli, 1/2 l mléka a tolik mouky, aby 
vzniklo lité těstíčko (konzistencí podobné 
těstu na palačinky). Na pánev nalijeme 
olej, květy namáčíme v těstě (držíme za 
dlouhou stopku) a klademe do rozpále-
ného oleje, nůžkami zastřihneme stonek, 
otáčíme. Po vyjmutí z pánve odsajeme 
přebytečný tuk do ubrousku a můžeme 
jíst. Dá se servírovat s bramborovou kaší 
či vařenými brambory.

Sirup ze smrku (za studena)

Natrháme smrkové výhonky (měly by 
mít do 5 cm, tedy sběr ideálně začátkem 
května). Výhony propláchneme vodou. 
Na dno veliké zavařovací sklenice dáme 
vrstvu výhonků, pak přijde vrstva cuk-
ru, znovu vrstva výhonků, znovu vrstva 
cukru a tak dále, dokud není sklenice plná. 
Poslední vrstva je z cukru. Dáme na okno 
a necháme stát. Každý den bychom měli 
cukr stlačit, aby se vytlačoval ven vzduch. 
Doba stání je závislá na sluníčku a ven-
kovní vlhkosti. Cukr se postupně přetaví  
na sirup. Sirup pak scedíme a můžeme 
ochutnat.

Dub

V lékárně zakoupíme dubovou kůru 
a uvaříme s dětmi čaj.

Nasbíráme žaludy, oloupeme a dáme 
sušit. Následně (třeba další hodinu/setká-
ní) žaludy ve hmoždíři roztlučeme a pra-

žíme na pánvi. Nejsou tak hořké a chutnají 
trochu jako hořké mandle?

Růže, fialky nebo jahody v cukru

Natrháme růžové okvětní lístky nebo 
celé květy fialek nebo jahody. Všechny 
se dají konzumovat za zasyrova. Přebyt-
ky, které nesníme, necháme usušit. Suché 
v hmoždíři nadrtíme na jemný prášek. 
Ten poté smícháme s cukrem. Vznikne  
ochucený a voňavý cukr, vhodný i jako 
dárek rodičům. 

Připravila Věra Konůpková, upraveno (red)
Foto: Věra Konůpková

NÁMĚTY PRO KAŽDÝ VĚK

Je libo kosmatice, smrkový sirup 
nebo pražené žaludy? 

Samotnou výuku realizují přímo pe-
dagogové na školách podle připravených 
ročních plánů. Ty jsou vytvořené v soula-
du s RVP, v duchu „školy hrou“ a aktivního 
učení. Jedna z metodik, roční plán lesních 
aktivit pro 1. stupeň ZŠ, se jmenuje Les vše-
mi smysly. Děti si podle ní vyrobí maňáska z  
ponožky, a pak celý rok vyrážejí na výpravy 
a objevují les všemi „ponožkovými“ smysly. 

Ze spousty aktivit představujeme Hle-
dání lesních vůní: Žáci vkládají do papíro-
vého kelímku různé přírodniny, které do-
hromady vytvoří příjemný lesní parfém 

(např. jarní květy + lístky + hlína + rozdr-
cená kůra apod.). Po dohodnutém čase si 
mohou vzájemně očichat lesní parfémy 
v kelímku a popovídat si. Zeptejte se: Kde 
všude hledali vůně? Jaká vůně byla nejsil-
nější? Co je překvapilo, jak voní?

Můžete si také dávat čichové hádan-
ky. Schovejte do dlaní např. trochu hlíny 
a nechte žákům přivonět a hádat, co jste 
z lesa do rukou schovali. Po několika nápa-
dech ruku odkryjte. Dál se mohou žáci roz-
dělit do dvojic a vzájemně zkoušet svůj čich. 
Je vhodné připomenout pravidlo, aby byla 

hra pro všechny příjemná (pro les i nás). Na 
konci hry opět sdílejte, co žáci prožili: Co 
bylo snadné a co těžké poznat? Co bylo lá-
kavé na přivonění? Připomněla jim některá 
vůně nějaký jiný zážitek?

Můžete vyzkoušet i čichové pexeso – 
hledat dvojice stejných vůní (hlína, různé 
květy, jehličí …). 

Metodika Les všemi smysly, program  
Les ve škole. Vybráno a upraveno (red).  
Více informací na: www.lesveskole.cz
Foto: Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.

Hledání lesních vůní
Mezinárodní výukový program, který probíhá ve 26 zemích 
světa, pod názvem Les ve škole vede v České republice 
vzdělávací centrum Tereza. Účastní se ho u nás více než 350 
základních škol, přírodovědeckých kroužků nebo družin.

http://www.lesveskole.cz
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Jak na to? Z nasbíraných a usušených 
bylinek si připravíme bylinný olej a z něj 
vyrobíme třeba balzám na ruce. 

Můžeme použít květy měsíčku lékař-
ského, levandule lékařské, heřmánku  
pravého, bezu černého či růže, dále také 
například nať řebříčku obecného, me-
duňky lékařské, máty peprné nebo ty-
miánu.

Sušené byliny vložíme do malé steril-
ní zavařovací sklenice s víčkem. Nalije-
me do ní tolik oleje, aby hladina sahala  
alespoň 3 cm nad bylinky. Použijeme 
kvalitní olivový olej, nebo jiný rostlinný  
olej, který se používá v kosmetice – 
mandlový, konopný, kokosový, jojobový, 
… Promícháme, aby se olej dostal všude  
mezi sušinu, případně olej přilijeme. 
Sklenici pevně uzavřeme víčkem a polo-
žíme na teplé místo. 

Po následujících šest týdnů sklenicí 
každý den zatřeseme. Nakonec scedíme 
olej přes fáčovinu do nové sterilní skle-
nice (z bylinek olej vyždímáme). Sklenici 
pevně zavřeme a uchováváme na chlad-
ném temném místě nejdéle 6 měsíců.

K 1/2 šálku bylinného oleje přidáme  
dvě vrchovaté polévkové lžíce strouha-
ného včelího vosku a za občasného mí-
chání rozpustíme ve vodní lázni. Vyjme-
me z lázně a přidáme 5–10 kapek éteric-
kého oleje dle vlastního výběru. Směs 
opatrně vlijeme do malé skleněné či ko-
vové dózičky. Balzám nanášíme na ruce. 

Žáci si buď sami, nebo ve dvojicích 
mohou ruku jemně namasírovat. Masáž 
provádíme jemně. Začínáme od konečků 
prstů. Palcem, ukazováčkem a prostřed-
níčkem třeme postupně všechny prsty. 
Pohladíme hřbet ruky, potom palcem 
promneme krouživými pohyby celou 
dlaň a jemně masírujeme i zápěstí krou-
živými pohyby kolem kloubů.

Podobně jednoduše vyrobíme balzám 
na rty či tuhý krém.

Chaloupky nabízí akreditované se-
mináře pro učitele, kde se o možnos-
tech zpracování bylinek ve škole dozvíte  
více. 

Jana Audy, SEV Chaloupky – Baliny
Foto: Jana Audy

NÁMĚTY PRO KAŽDÝ VĚK

Domácí kosmetika  
– potěšení pro smysly
Na Balinách, pracovišti střediska ekologické 
výchovy Chaloupky, s žáky sbírají a suší 
pěstované i volně rostoucí léčivé rostliny 
a využívají je k výrobě jednoduchých solí do 
koupele i domácích krémů a balzámů.

Většinou se turisté dolů podívali jen na 
pár vteřin, a pak začali chrastit fotoapará-
ty, povídat si a vracet se k autům. Z celko-
vého počtu asi sto padesáti lidí, kteří vy-
hlídku navštívili, se pouze tři dívali dolů 
déle než půl minuty. Ačkoli měl Joseph po-
cit, že většině návštěvníků se výhled líbí, 
uvědomil si, že postrádají zvláštní doved-
nosti, které člověk potřebuje k tomu, aby 
dokázal krásu a majestátnost přírody sku-
tečně prožít. Toto pozorování je pro Jose-
pha typické, protože v hloubi duše je pře-
svědčen, že inspiraci z přírody může čer-
pat každý, ať už jde o Velký kaňon, nebo 
břízku na vlastní zahradě. Josephovo ra-
dostné nadšení z přírody je nakažlivé. In-
spirujte se i vy.

Sdílení radosti z přírody

Joseph Cornell strávil jako chlapec 
spoustu času zkoumáním nejrůznějších 
zákoutí v horách, bažinách i ovocných 
sadech v okolí svého domova na severu 
Kalifornie. I většinu dospělosti tráví pod 
širým nebem prací s lidmi, které sezna-
muje se zázraky přírody. V roce 1979 za-
ložil nadaci Sharing Nature Foundation, 
prostřednictvím níž předává své metody  
a filozofii učitelům i dalším zájemcům. 

Flow Learning
aneb
Učení všemi 
smysly
Jednou ráno se Joseph 
Cornell rozhodl vyrazit 
do parku, kde pracoval 
s netradičním cílem. 
Pozorovat návštěvní-
ky. Vybral si oblíbené 
místo, kaňon, který  
tradičně přitahuje  
spousty turistů. 
Ke svému úžasu zjistil, 
že jen málokterý  
návštěvník si kaňon 
skutečně prohlíží.
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Cornell je dnes jednou z nejuznávanějších 
autorit v oboru environmentální výchovy 
a jeho dílnami prošly desetitisíce účastní-
ků z celého světa. Jeho první knihy Sezna-
mujeme děti s přírodou (Sharing Nature 
with Children) se prodalo už více než 450 
000 výtisků a byla přeložena do devate-
nácti jazyků.

Kniha Seznamujeme děti s přírodou 
(Sharing Nature with Children) vyšla právě 
před 40 lety. Je to jakýsi průvodce k dva-
ačtyřiceti činnostem zaměřeným na po-
znávání a vnímání přírody. Kniha Obje-
vujeme přírodu (Sharing Nature with Chi-
ldren II, původně nazvaná Sharing the Joy 
of Nature) je jejím volným pokračováním. 
Opět obsahuje oblíbené hry do přírody, 
ale především tu najdete hlubší vhled do 
metodiky plynulého učení (Flow Lear-
ning).

Tento systém pomáhá učitelům (nejen) 
environmentální výchovy, ochráncům 
i rodičům vcítit se do míry nadšení (nebo 
nudy) skupiny, s níž pracují, a citlivě ji do-
vést k aktivnímu vnímání přírodního světa 
a úctě k němu. Další kniha Nasloucháme 
přírodě (Listening to Nature) nabízí inspi-
rativní přírodní činnosti zaměřené přede-
vším na dospělé.

Dejme slovo přímo Josephu Cornellovi…

Samotný kontakt s přírodou někdy ne-
stačí. Jeden můj přítel na to přišel, když 
vzal svého osmiletého syna na výpravu do 
hor. Šli několik hodin, až dorazili na nád-
hernou vyhlídku, odkud byla úžasná podí-
vaná na dvě údolí. „Už ten výhled stál za 
tu dlouhou námahu,“ vzpomínal přítel na 
svůj zážitek. Chtěl, aby s ním radost z hor-
ské scenérie sdílel i jeho syn, a tak mu na-
vrhl, že si sednou a budou se kochat po-
hledem dolů. Jenže chlapec, který celou 
dobu výletu čile běhal tam a zpátky, pose-
děl asi pět vteřin, pak vyskočil a rozběhl  
se po pěšince pryč. Můj přítel měl chuť 
začít křičet. Věděl, o co jeho syn přichází, 
a deptala ho vlastní neschopnost zážitek 
chlapci předat.

My všichni, kdo máme rádi přírodu, 
máme touhu dělit se o své potěšení s dru-
hými a hledáme cesty, jak svou inspiraci 
předat dál. Ale podobně jako můj přítel 
často nevím, jak na to – když jsem s vý-
chovou dětí v přírodě začínal, také jsem 
se potýkal s mnoha obtížnými situace-
mi. Nejtěžší bylo usměrnit bujnou energii 
dětí, abych je mohl vést k hlubším a jem-
nějším prožitkům naplněným vnitřním 
smyslem.

Metodou pokus – omyl jsem v průběhu 
let nashromáždil soubor poznatků o vy-
učování, které dnes hrají v mé práci zá-
sadní roli. Označil jsem ho jako plynulé  
učení, protože představuje způsob, jak ak-
tivity zaměřené na vnímání přírody pou-
žívat cíleně, ve sledu postupných, plynule 
na sebe navazujících kroků. Krása plynu-

lého učení spočívá v tom, že vám ukáže, 
jak začít v bodě, kde se nacházejí vaši žáci, 
jak v nich rozdmýchat zájem a aktivitu 
a krok po kroku je skrze čím dál soustře-
děnější činnosti a hlubší prožitky dovést 
k novému vnímání a pochopení naplněné-
mu radostí.

Plynulé učení − přirozené kroky 
k vnímání přírody

Po letech zkušeností s environmentální  
výchovou jsem si postupně uvědomil, že 
existuje jakési pořadí činností a her, které  
vždycky funguje nejlépe, bez ohledu na 
věk a naladění skupiny i nezávisle na pro-
středí. Nazval jsem tento systém plynulé 
učení (Flow Learning), Protože má čtyři 

fáze, z nichž každá hladce a přirozeně vy-
plývá z předešlé a plyne do následující.

Fáze první: Probuzení nadšení
Bez nadšení není smysluplný proži-

tek z přírody možný. Nadšením tu nemy-
slím frenetické poskakování s očima na-
vrch hlavy, ale pokojný a intenzivní zájem 
a bdělost. Bez takového nadšení se člověk 
naučí málo.

Fáze druhá: Zaměření pozornosti
Učení závisí na zaměřené pozornosti. 

Nadšení samo o sobě nestačí. Pokud nám 
těkají myšlenky, nemůžeme v sobě pro-
budit hluboké vědomí a vnímat přírodu 
ani cokoli jiného. Je třeba převést lidi od 
nadšení k tichému soustředění.

Fáze třetí: Přímý prožitek
Jak postupně zaměřujeme pozornost, 

začínáme si víc uvědomovat, co vidíme, 
slyšíme, hmatáme, cítíme a přijímáme in-
tuicí. Tichou pozorností můžeme citlivěji 
vstoupit do rytmu a plynutí přírody, která 
nás obklopuje. Zaměřená pozornost vy-
tváří vnitřní ztišení a otevřenost, jež nám 
umožňuje přírodu vnímat přímo, bez ru-
šivých podnětů naší mysli. Takže třetí fází 
je vstřebání přímého prožitku.

Fáze čtvrtá: Sdílení inspirace
Prožitek otevírá cestu hlubšímu uvě-

domění. Když zůstaneme úplně tiše a bez 
hnutí, začnete cítit téměř zázračnou jed-
notu se vším živým okolo, téměř jako 
byste se stávali součástí přírodní scenérie 
a zakoušeli život očima ptáků, trávy a po-
hupujících se větví stromů. V takovém 
ztišení člověk může zažít náhlé vzplanutí 

radosti, hluboký a tichý pocit štěstí nebo 
úžas nad krásou a mocí stvoření. Příroda 
je vždycky inspirativní a jediné, co nám 
brání častěji to s radostí pocítit, je naše 
neklidná mysl. Čtvrté fázi říkáme sdílení 
inspirace, protože společným prožíváním 
s druhými si upevňujeme a lépe chápeme 
i své vlastní hluboké prožitky.

Cílem plynulého učení je poskytovat 
každému opravdový a povznášející pro-
žitek z přírody. Plynulé učení můžete ap-
likovat na hry a aktivity uvedené v mých 
knihách stejně jako na jakékoli jiné čin-
nosti, které znáte. Používal jsem s úspě-
chem plynulé učení při akcích, jejichž délka 
sahala od půl hodiny až po celý den. Po-
užívám ho v místnosti za deštivého po-
časí i venku během slunečných dní. Je to 

velice pružný systém, protože vedoucí-
mu umožňuje vhodně reagovat na po-
třeby konkrétní chvíle. Při úspěšné lekci 
plynulého učení by měl každý účastník 
jemně a radostně zažít pocit jednoty s pří-
rodou a odcházet s vyšší mírou citlivosti 
vůči všemu živému. Také zjistíte, že lidé 
ochotněji naslouchají debatám o přírodo-
vědných tématech a ekologii, pokud jim 
nejprve umožníte dostat se do vnímavého 
a inspirovaného rozpoložení.

V čem vám může plynulé učení pomoci?

Venku je spousta rušivých vlivů, které 
mohou odvést pozornost účastníků od 
vnímání okolí. Kromě aut, strojů a lid-
ských hlasů to může být třeba zima nebo 
osobní problémy, které dítě tíží. Velký pří-
nos plynulého učení spočívá v tom, že do-
káže uvolnit pozornost ze sevření myšle-
nek, takže se lidé dokážou uvolnit, bavit 
se a užívat si přírodu, která je obklopuje. 
Když účastníky uvedete do přírody po-
mocí hravých činností, které nabíjejí tělo 
i mysl, proud energie vzniklý při hraní od-
plaví osobní problémy a nálady.

Jak probudit nadšení
Pokud vedete výpravy do přírody, dobrý 

začátek je nesmírně důležitý. Lidé se totiž 
v zásadě rozhodují během několika prv-
ních minut, jestli se budou bavit, nebo ne. 
Když začnete živějšími hrami, je mnohem 
pravděpodobnější, že se účastníci naplno 
a s chutí zapojí do činnosti. Poté co upou-
táte jejich zájem několika dynamickými 
hrami, můžete zábavu zjemnit činnostmi 
z druhé fáze. Pokud už vědí, že je s vámi 
legrace, budou vaše návrhy přijímat 

„Málokdo je ke krásným výjevům a hlasům 
přírody zcela slepý a hluchý. Lásku k divoké 
přírodě má v sobě každý člověk.“ John Muir
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ochotně. Na rozpuštění počáteční nedů-
věry a povzbuzení pasivních skupin k ak-
tivnější účasti výborně fungují hry Pomí-
chaná zvířata a Hádej, kdo jsem. Když zvo-
líte tu správnou hru pro danou skupinu, 
můžete hmatatelně vnímat, jak energie 
ve skupině prudce stoupá a vytváří nad-
šenou náladu. Navíc zaměření pozornosti 
při hravých činnostech pomáhá elimino-
vat případné kázeňské problémy dříve, 
než nastanou. Děti se vrhnou do zábavné 
činnosti a nemají čas zlobit.

Jak zaměřit pozornost
Na konci první fáze, během níž se pro-

bouzí nadšení, se lidé většinou dobře baví 
a jsou uvolnění. Nyní můžete tuto energii 
začít směřovat citlivěji, a to pomocí her, 
při kterých ve skupině zavládne klidněj-
ší pozornost a zájem. Hry druhé fáze roz-
víjejí ztišení a vnímavost. Fáze pozornosti 
slouží jako most mezi energickými, hra-
vými činnostmi na jedné straně a aktivi-
tami, které vyžadují tichou a soustředě-
nou pozornost, na straně druhé. Uvidíte, 
že pro vás nebude obtížné vymyslet si 
vlastní hry na zaměření pozornosti. Klíč 
spočívá v tom, že je třeba izolovat jeden 
ze smyslů (hmat, zrak, sluch) a vymyslet 
chytrý způsob, jak hráče dovést k tomu, 
aby se soustředili právě na něj. Dobrým 
příklad her, jsou Nepřírodní stezka, Zvu-
ky či Zvuková mapa. Pro druhou fázi je 
zásadní dobře si uvědomovat míru nadše-
ní a vnímavosti dané skupiny. Zeptejte se 
sami sebe: „Jsou už připraveni na citlivější 
zážitky?“ Pokud ne, pak si položte otázku: 
„Jaké hry můžu použít, aby se rozdmýcha-
lo nadšení a lépe soustředila pozornost?“

Přímý prožitek
Ačkoli se třetí fáze (přímý prožitek) po-

dobá fázi druhé (zaměření pozornosti), liší 
se od ní větší intenzitou a schopností vtáh-
nout lidi prostřednictvím her přímo do 
lůna přírody. Pokud například zavázáním 
očí vyřadíte z provozu zrak, lidé jsou mno-
hem bdělejší a vnímavější k informacím 
z ostatních smyslů, a dokážou tak skrze ně 
prožít okolní prostředí novým způsobem. 
Úlohou všech her třetí fáze je prohloubit 
intenzitu jednoho ze smyslů při vnímání 
přírody. Jsou to například hry Ptačí volání, 
Stezka poslepu či Fotoaparát. Pokud si lidé 
mají vytvořit lásku k Zemi a pocítit starost 
o ni, potřebují zakusit tyto přímé prožitky. 
Jinak vědomosti zůstanou odtažité a teo-
retické a nikdy se člověka do hloubky ne-
dotknou. Přímá zkušenost v nás probouzí 
pocit úžasu. Umožňuje nám dosáhnout ně-
kam dál a spatřit nové skutečnosti. Pouze 
s takovou empatií můžeme přírodu sku-
tečně poznat.

Sdílení inspirace
Po prvních třech fázích jsou teď účast-

níci připraveni naslouchat příběhům, kte-
ré zobrazují ušlechtilé ideály velkých znal-

ců, ochránců a milovníků přírody. Nyní je 
vhodný čas nechat lidi mluvit o jejich do-
savadních prožitcích z her, které hráli. Sdí-
lení zážitků posiluje pocit úžasu a stmelu-
je skupinu. Jednoduché činnosti této inspi-
rační fáze dávají celému dni či lekci pocit 
ucelenosti a završení. Vedoucí zjišťuje, na 
co lidé při hraní her mysleli a jak se cítili, 
což mu mimo jiné přinese spoustu podně-
tů pro vedení podobných akcí v budouc-
nosti. Z her lze využít například Obraz 
stromu, Psaní dopisu či Přírodní meditaci.

Co vědět, než se pustím do praxe?

1. Slovo education („vzdělání“) pochází 
z řeckého slova, které znamená „vytáh-
nout ven“. Chceme-li z lidí vytáhnout 
nadšení pro přírodní činnosti, musíme 
být sami pro přírodu zapáleni. Lásku 
k přírodě a zájem o ni můžeme v lidech 
probudit jen tehdy, budou-li tyto pocity 
autenticky žít v nás samých.

2. Dobré vyučování má být dialog, v němž 
obě strany dávají i dostávají.

3. Když se s druhými dělíme o inspiraci 
slovně, může jim to něco předat. K vy-
tvoření déletrvajícího a hlubšího nad-
šení – pro přírodu nebo cokoli jiného – 
však lidem musíte umožnit jejich vlast-
ní zážitky. Nadšení pro přírodu vždycky 
vychází z osobního prožívání

4. Když studenti požívají na vlastní kůži 
skutečnosti, které se jim snažíme po-
psat, pak pro ně učení získá smysl a oni 
ho ochotně a dychtivě přijmou. Bezpro-
střední zkušenost je stejně důležitá ve 
třídě jako pod širým nebem.

5. Prožitkové učení není nic nového. Na 
metodě plynulého učení je však unikát-
ní to, že provádí člověka jednotlivými 
fázemi, které mu přímý a hluboký pro-
žitek umožní. Je to nástroj, který lidem 
poměrně rychle a účinně pomůže vy-
pěstovat si vnímavost k přírodě. Proto-
že vychází z lidské přirozenosti, lze ho 
aplikovat kdekoli, ať už ve třídě, nebo 
v osobním životě.

6. Dobrý učitel je citlivý a schopný jednat 
pružně. Váš úspěch při používání plynu-
lého učení bude záviset na tom, jak citli-
vě dokážete reagovat na konkrétní sku-
pinu. Musíte být schopni změnit plán, 
pokud vycítíte, že by zájem a pozornost 
studentů účinněji probudila jiná hra, než 
jste zamýšleli.

7. Důležitá je také zásada vidět v každém 
člověku potenciál hluboké úcty k přírodě 
a přitom ho brát takového, jaký je právě 
teď. Můžeme mu „pouze“ pomoci udělat 
další krok k hlubšímu vnímání přírody.

8. Dostat z každého to nejlepší také před-
pokládá citlivě a úplně se zaměřit na 
jeho potřeby. Abychom to však dokáza-
li, musíme se vzdát osobních preferencí 
a navyklých postupů.

9. Zjistil jsem, že když jsem jako uči-
tel vnímavý k realitě druhých, dokážu 

jim mnohem lépe ušít činnosti na míru 
a reagovat na jejich konkrétní potřeby. 
Výuka je pak tvořivější, inspirativněj-
ší a radostnější. S druhými se mnohem 
lépe propojíme, když se dotkneme něče-
ho v hloubi jejich nitra. Musím být jako 
detektiv, který se snaží zjistit, co zaujme 
a motivuje právě tuto skupinu.

10. Pokud chceme v lidech probouzet úžas, 
musíme být úžasem naplněni sami. Al-
bert Schweitzer řekl: „Existují tři způso-
by učení: za prvé – příkladem. Za druhé 
– příkladem. A za třetí – příkladem.“ 

Kapitolu o plynulém učení z knihy Josepha Cor-
nella Objevujeme přírodu − učení hrou a pro-
žitkem (Portál 2012) vybrala, upravila a oko-

mentovala Justina Danišová

Další informace:
– www.sharingnature.com 
– www.youtube.com/user/ 

SharingNatureVideo

SHRNUTÍ

První fáze: Probuzení nadšení
– Vychází z touhy dětí hrát si
– Vytváří nadšenou atmosféru
– Překonává pasivitu
– Podporuje aktivní zapojení hráčů
– Připravuje na pozdější soustředěnější 

činnosti

Druhá fáze: Zaměření pozornosti
– Zaměřením pozornosti prohlubuje 

uvědomění
– Pozitivně usměrňuje nadšení vytvo-

řené v první fázi
– Rozvíjí pozorovací schopnosti
– Zklidňuje mysl
– Rozvíjí vnímavost k jemnějším zážit-

kům z přírody

Třetí fáze: Přímý prožitek
– Lidé se nejlépe učí vlastním objevo-

váním
– Umožňuje přímé, prožitkové, intui-

tivní pochopení
– Rozvíjí osobní zaujetí pro ekologické 

myšlenky
– Podporuje úžas, vcítění a lásku

Čtvrtá fáze: Sdílení inspirace
– Vyjasňuje a posiluje osobní zážitky
– Staví na nadšené atmosféře
– Představuje inspirativní vzory
– Dává vedoucímu zpětnou vazbu
– Vytváří soudržnost ve skupině

http://www.youtube.com/user/SharingNatureVideo
http://www.youtube.com/user/SharingNatureVideo
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Děti se na nich učí pečovat o domácí 
zvířata a rozumět jejich potřebám. Pro-
tože nás zajímalo, jaký vliv mají tábory na 
znalosti a postoje účastníků, pokusili jsme 
se v roce 2018 o evaluaci.

Metodika

Sestavili jsme dotazník, který se za-
měřoval jak na znalosti o zvířatech, tak 
na postoje k nim. Chtěli jsme zjistit, jestli 

dochází k posunům ve znalostech a posto-
jích, proto účastníci vyplňovali praktic-
ky stejné dotazníky první a poslední den 
akce. Pro spárování pre-testu a post-tes-
tu, podepisovali dotazníky svými iniciály.

Děti rovněž uváděly, po kolikáté na 
táboře už jsou. Tím jsme měli možnost 
srovnat, jak odpovídají nováčci a ti, co 
k nám jezdí opakovaně (matadoři). K to-
muto účelu jsme ve statistice použili pou-
ze data z úvodních dotazníků.

Dotazníkové šetření jsme provedli na 
šesti příměstských táborech, věk dětí byl 
od 7 do 13 let. Při zpracování získaných dat 
jsme zjišťovali, kolik dětí zaškrtlo nejvíce 
„žádoucí“ odpověď, tedy tu, co nejlépe vy-
jadřovala znalosti o potřebách zvířat, cit-
livý postoj k nim a zájem o ně.

Počet takových odpovědí jsme srovná-
vali se součtem odpovědí u všech tří zby-
lých možností. Data jsme zpracovávali 
v kontingenční tabulce testem homogenity.

EVALUACE

Vliv farmářských příměstských 
táborů na účastníky
Sdružení SRAZ na Toulcově dvoře každoročně pořádá během 
letních prázdnin pětidenní příměstské tábory s farmářskou 
tematikou − Letní školy malých farmářů.

ÚVODNÍ DOTAZNÍK
Po kolikáté jsi na našem farmářském táboře?

a) poprvé
b) podruhé
c) potřetí
d) více než potřetí

Jaké je první písmeno tvého jména a příjmení (Josef Novák by měl JN)  ................................

1) Na kterém obrázku je nejspokojenější ovce?

2) Potkáš na výletě koně v ohradě. Co mu můžeš dát?
a) jablko
b) rostliny, které rostou u cesty
c) suchý chleba
d) nic

3) Farmář chová králíky, které plánuje zanedlouho zabít a sníst. Je v takovém případě důležité, jak 
dobře se o ně stará?
a) ano, potřebují hodně potravy, aby dobře rostli
b) ano, měli by se mít co nejlíp
c) ne, stejně je brzy zabije

4) Kamarád mi dovolil pohladit si jeho morče. Co udělám?
a) můžu si ho pohladit hned
b) pohladím si ho, ale jen když morče vypadá, že mu to nevadí. 
c) cizí zvířata si nikdy nesmím hladit
d) jdu si hrát s kamarádem, morčata mě totiž moc nezajímají

Co byste rádi zažili na tomto příměstském táboře?

.........................................................................................................................................................................................

Jestli chceš, do volného prostoru (nebo na druhou stranu) můžeš nakreslit své oblíbené zvíře 
někde, kde by se mu líbilo. 

ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK
Jaké je první písmeno tvého jména příjmení (Petr Novotný by měl PN) ................................

1  Na kterém obrázku je nejspokojenější ovce?

2) Potkáš na výletě koně v ohradě. Co mu můžeš dát?
a)  jablko
b)  rostliny, které rostou u cesty
c)  suchý chleba
d)  nic

3) Farmář chová králíky, které plánuje zanedlouho zabít a sníst. Je v takovém případě důležité, jak 
dobře se o ně stará?
a)  ano, potřebují hodně potravy, aby dobře rostli
b)  ano, měli by se mít co nejlíp
c)  ne, stejně je brzy zabije

4) Kamarád mi dovolil pohladit si jeho morče. Co udělám?
a)  můžu si ho pohladit hned
b)  pohladím si ho, ale jen když morče vypadá, že mu to nevadí. 
c)  cizí zvířata si nikdy nesmím hladit
d)  jdu si hrát s kamarádem, morčata mě totiž moc nezajímají

6) Co se ti na táboře nejvíc líbilo?

.........................................................................................................................................................................................

7)  Je něco, co by mělo být na příštím táboře jinak?

.........................................................................................................................................................................................

Vzory dotazníků

Žádoucí odpovědi a proč byly vybrány: 

1. otázka: a) Jedině na prvním obrázku může ovce realizovat stádový 
pud. 2. otázka: d) Jakoukoliv potravu musíme konzultovat s chova-
telem. I jablka můžou způsobit již v poměrně malé míře některým 
koním zdravotní problémy atd. 3. otázka: b) I zvířata na maso mají 
stejné potřeby jako všechna ostatní zvířata. 4. otázka: b) Mám svo-
lení majitele i morčete, můžu tedy hladit. Odpověď d) je také k mor-
četi šetrná, ale nenaplňuje cíl potřeby kontaktu se zvířaty.
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Výsledky

Celkem se nám podařilo spárovat 83 
dotazníků pre- a post-testu z celkového 
počtu 144 účastníků. Ty jsme využili pro 
zjištění posunu ve znalostech a postojích, 
pro tento účel byla použita metoda kontin-
genční tabulky test homogenity. (Tabulka1)

Při srovnání dotazníků vyplněných na 
začátku a na konci akce jsme zjistili, že 
u otázek 2 a 3 byl v závěrečném dotazníku 
statisticky významně vyšší podíl žádou-
cích odpovědí (hladina významnosti 0,01, 
resp. 0,05). 

Dále jsme porovnávali mezi sebou 
všechny úvodní dotazníky. 

Prvoúčastníků bylo 47, opakujících se 
(staroúčaastníků) pak 76. (Tabulka 2)

Zjistili jsme, že u otázky 1 a 4 bylo sig-
nifikantně více žádoucích odpovědí u dětí, 
které v minulosti aspoň jeden tábor ab-
solvovaly. V otázce 3 není rozdíl statis-
tický významný a u otázky 2 se dokon-
ce mírně snižuje počet žádoucí odpovědí 
u dětí, které k nám jezdí opakovaně. 

Diskuze

Při srovnání úvodních a závěrečných 
dotazníků táborů došlo u otázek 2 a 3 k vý-
znamnému posunu k žádoucím odpovědím.

U otázek 1 a 4 byl počet žádoucích od-
povědí již v úvodním dotazníku tak vyso-
ký, že následné zvýšení se již statisticky 
neprojevilo. 

Test, který srovnával prvoúčastníky 
a víceúčastníky, ale odhalil, že právě otázky 
1 a 4 ukázaly významné zvýšení žádoucích 
odpovědí u staroúčastníků. Zdá se tedy, že 
ve srovnání úvodní vs. závěrečný dotazník 
tyto otázky nepřinesly žádné zlepšení, pro-
tože to byli hlavně staroúčastníci, kteří od-
povídali už na začátku žádoucím způsobem, 
takže nebylo mnoho prostoru pro zlepšo-
vání v závěrečném dotazníku. Z toho by 
vyplývalo nejen to, že už jeden tábor vyvo-

lá změnu v odpovědích, ale také to, že tato 
změna se projevuje i v dalších letech.

Překvapující pro nás byl pokles žádou-
cích odpovědí u staroúčastníků v otázce 
číslo 2, která se týká krmení neznámého 
koně v ohradě. Tento pokles byl dobře pa-
trný při porovnání účastníků, kteří u nás 
byli podruhé (podíl žádoucích a nežádou-
cích odpovědí byl 1,92) oproti účastníkům, 
kteří u nás byli třikrát či vícekrát (podíl žá-
doucích a nežádoucích odpovědí byl 0,86).

Vysvětlujeme si to tím, že zkušeněj-
ší děti si po našich táborech jsou více jis-
té, jaká potrava je pro jaké zvíře vhodná, 
a my lektoři jim zároveň patrně dostateč-
ně nezdůrazňujeme, že domluvené krmení 
v rámci tábora se nevztahuje na cizí zvířata 
mimo tuto akci.

Jsme si vědomi také dalších věcí, které 
mohly zkreslit výsledky. Na jednom tábo-
ře se například nestihl vyplnit závěrečný 

dotazník, takže jsme přišli o některá data 
do testu v posunech znalostí a postojů. 
Mnoho úvodních a závěrečných dotazní-
ků se nám nepodařilo spárovat, nebo ně-
které děti první či poslední den chyběly. 
Také opisování a společnému vyplňování 
se nám občas nepodařilo zabránit.

Náročným úkolem bylo už samotné 
formulování otázek a odpovědí, aby byly 
nenávodné a zároveň nebyly matoucí, což 
se patrně projevilo u otázky 3. Některé 
děti si poradily po svém. Například v otáz-
ce 1 si další ovce v závěrečné variantě do-
kreslily.

Ověřili jsme si tak, že evaluace formou 
uzavřených otázek je sice jasně vyhod-
notitelná, ale má své limity. Děti nemo-
hou dovysvětlit, jak vlastně svoji odpověď 
myslely.

Závěr

Výstupy dotazníkového šetření ukazu-
jí, že naše příměstské tábory Letní školy 
malých farmářů mají na postoje a znalos-
ti dětí v oblasti welfare zvířat a péče o ně 
pozitivní vliv. Ten se projevuje již po ab-
solvování prvního tábora, postoje a zna-
losti si děti uchovávají i v dalších letech.

Zjistili jsme také, co je potřeba při pří-
ští evaluaci vylepšit nebo lépe ošetřit. Zís-
kané poznatky využijeme pro zlepšení 
metodiky hodnocení dalších aktivit v ob-
lasti EVVO, kterým se věnujeme.

Práce s dotazníkovým šetřením nám 
také ukázala možnosti zlepšení programu 
tábora a jeho obsahové náplně. Tyto vý-
stupy využijeme již v letošním roce. 

Mgr. Ing. Jana Hrdličková,  
Mgr. Veronika Janovská, Ing. Lenka Skoupá, 

Ing. Veronika Skoupá
Foto: archiv Sdružení SRAZ

Počet žádoucích odpovědí v pre 
testu / v post testu

Statistické vyhodnocení posunu 
k žádoucím odpovědím

Otázka 1 61/64 Statisticky nevýznamné

Otázka 2 47/74  < 0,01

Otázka 3 32/47  < 0,05

Otázka 4 70/73 Statisticky nevýznamné

Podíl žádoucích 
a nežádoucích 

odpovědí 
prvoúčastníci 

žádoucí / nežádoucí

Podíl žádoucích 
a nežádoucích 

odpovědí 
staroúčastníci

žádoucí/nežádoucí

Statistické vyhodnocení 
rozdílu žádoucích 

odpovědí prvoúčastnícků 
a staroúčastníků

Otázka 1 1,61 2,62  < 0,05

Otázka 2 1,13 1,24 Statisticky nevýznamné

Otázka 3 0,88 0,56 Zhoršení v odpovědích 
 < 0,05

Otázka 4 2,13 5,64  < 0,01

Tabulka 1

Tabulka 2
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Dítě v té době není schopné vyrovnat se 
s velikými ekologickými problémy, se kte-
rými nemůže samo něco dělat. Neumí slo-
žitým věcem porozumět a nemůže samo 
pomoci. Jeho svět řídí rodiče či učitelé. Dítě 
ještě neumí myslet kriticky a velké pro-
blémy, na které „nedosáhne“, u něj mohou 
vést k pocitu marnosti, frustraci a pocitu 
ohrožení. Vzniká tak sice dětský, ale při-
tom opravdový environmentální žal.

Ale co když se dítěte tato katastrofa 
bezprostředně týká? Lesy za humny, co 
tam loni byly, už jsou úplně suché, nebo 
jsou pryč. A dál se kácí. Před touto realitou 
dítě neochráníme. A nepovídat si o tom, 
neřešit příčiny a dopady této krize prostě 
nejde. Jak tedy na to?

Prvním krokem je, že my sami o lese 
musíme něco vědět. Už dávno jsme ale za-
pomněli, jak přirozený les vypadá. Podle 
výzkumů se lidem více líbí smrková mo-
nokultura než bukový či dubový les. Už 
jsme si zvykli, že kolem nás nejsou lesy, 
ale pole stromů. Přijde nám samozřejmé, 
že les má především dávat dřevo.

Škola rozlišuje les na jehličnatý, listnatý 
a smíšený. Končí u nicneříkajícího vý-
čtu jednotlivých druhů. Přidá informaci, 
že stromy vyrábějí kyslík (to, že ho zase 
spotřebují, už neřekne). O významnějších 
funkcích lesa, např. o tom, jak pomáhá  
tvořit klima a jak zadržuje vodu, mluví 
učitelé až později, pokud vůbec.

Je na čase dětem ukázat, jak vypadá pů-
vodní les, ukázat jim dub či buk, najít při-
rozenou obnovu, pomocí badatelsky ori-
entovaného učení zjistit, jak se samovolně  
zalesňují paseky. Vždyť bříza, jasan, javor, 
jeřáb nebo vrba jsou také stromy. Nejsou 
o nic horší než smrk, ve své pestrosti jsou 
naopak mnohem vhodnější.

Při učení o umírajícím či mrtvém lese je 
tedy dobré zaměřit se právě na les cílový –  
– pestrý jak druhově, tak věkově. U dětí na 
prvním stupni bych tedy raději než žal vy-
užil environmentální naději.

Vysvětlení toho, proč lesy ve velkém 
chřadnou, pak může být u menších dětí 
poměrně jednoduché: „Ona se, děti, pří-
roda „prostě naštvala“, nechala uschnout 
smrky, které sem nepatří, lesy, které jsou 
druhově chudé, nepůvodní a jsou to jen 
stejnověké monokultury.“ Pokud chceme 
lesům pomoct, dejme jim šanci, aby se tu 
uchytily přirozené druhy stromů. Některé 
z nich do lesa přirozeně naletí, některým 
druhům můžeme pomoci výsadbou.

Složitější je to u dětí starších. U nich je 
vhodné převádět téma na rovinu tak zva-
ného environmentálního konfliktu. Ten 

poukazuje na odlišné názory na péči o les 
nebo přímo vyhraňuje zájmové strany. Pro 
zjednodušení si můžeme říci, že je to eko-
logický versus dřevařský přístup k lesu. 
Můžeme pak s dětmi hledat pomocí nej-
různějších odborných či popularizujících 
článků, z jakých hodnot konkrétní přístup 
vychází. Ale také můžeme vyrazit do lesa 
a najít jak ten přírodě bližší, tak i ryze pro-
dukční porost. Je lepší vést k porozumění, 
a následně vytváření vlastního názoru než 
rovnou naservírovat jeho odmítnutí. 

Starší žáci by měli pochopit, že stav lesů, 
kdy jsou všude smrky, není dán tím, že by 
lidé byli hloupí nebo nenasytní, ale že to po-
měrně dlouho neslo ekonomické výhody 
s relativně malými ekologickými riziky. 
A ekonomické výhody prostě převládly, 
protože jsme si my, lidé, stanovili hodnotu 
finančního zajištění a poptávku po dřevě výš 
než ekologickou stabilitu. Ostatně každý  
z nás, i každý žák, má určitě doma taky něco 
ze dřeva. Tady můžeme apelovat třeba 
na sílu spotřebitele a upřednostňovat vý-
robky certifikované FSC.

A co můžete dělat prakticky? S dětmi 
všeho věku můžete sbírat a sít semínka 
bříz a javorů. Můžeme pomáhat lesníkům 
sbírat a sázet žaludy a bukvice. Lesníci vy-
tipují semenné stromy i vhodné lokality.

V lese připravujte terén pro nové se-
menáčky. Je dobré vytrhat ostružiní, které 
začne zarůstat paseky. Před vysazením 

semenáčků se ho jinak lesníci často zba-
vují tak, že používají chemické prostřed-
ky. Pokud tedy můžete, vytrhejte ho ruč-
ně. A sledujte sukcesi, tedy proces, kdy na 
místě paseky nejprve pomalu, a pak čím dál 
rychleji vzniká zapojený porost. My na pa-
sece 2500 m2 máme po 4 letech už 13 druhů 
stromů, které se sem dostaly jako nálet.

Adoptujte si jako škola nějakou paseku, 
majitel lesa bude jenom rád. A rozhazovat 
semínka můžeme ostatně kdekoliv – při-
lítla by stejně, třeba ne v takovém množ-
ství nebo později. Pokud vás ale majitel 
lesa pozve na pomoc s výsadbou smrčků, 
korektně odmítněte.

Umírající les je šance pro les nový, 
lepší, přirozenější. Samozřejmě to člo-
věk zase může zkazit, vysadit nepůvodní 
druhy stromů a plošně používat jedovaté 
herbicidy. Ale smrkové monokultury teď 
mizí takovou rychlostí, že ani nejkonzer-
vativnější lesník nezvládne pracovat bez 
většího zapojení přírody do obnovy lesa.

Vidím v současné katastrofě naději. 
Pošlete ji dál. A pomáhejme společně pří-
rodě, aby les byl pro všechny, nejen továr-
nou na výrobu dřeva. 

Ing. Martin Kříž, programový ředitel 
ekocentra Chaloupky, absolvent Mendelovy 

zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 
Psáno pro Ekolist.

Foto: Hanka Kolářová

POHLEDEM EKOPEDAGOGA

Jak učit o mrtvém lese
Jedna ze zásad environmentální výchovy zní „žádné katastrofické 
scénáře před desátým rokem života“.
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Recenze
RADOSTNÉ UČENÍ:  
7 PRINCIPŮ PRO PLÁNOVÁNÍ VÝUKY

Znáte knihu Dětství a příroda (Childho-
od and Nature) od Davida Sobela? Pracuje 
s tématem, jak využít principy dětských 
her pro učení a motivaci dětí. Hezky nava-
zuje na Cornellovo plynulé učení (viz rub-
rika Didaktika v tomto Bedrníku). Anglicky 
vyšla v roce 2008, česky bohužel zatím ne.

Děti se od svého narození zcela spon-
tánně a radostně učí vlastní hrou a zkou-
máním. David Sobel pozoroval hru dětí 
v přírodě na celém světě a odhalil 7 po-
dob, které na sebe hra bere. Ve chvíli, kdy 
se s těmito principy seznámíte, řeknete 
si: „No jasně, tak jsem si hrál jako dítě 
taky.“ Tím to ale teprve začíná být zají-
mavé. Těchto 7 podob dětské hry můžeme 
využít jako 7 principů, jak navrhovat 
a uspořádávat vzdělávací aktivity tak, aby 
byly pro děti stejně motivující, jako jejich 
vlastní hry. V knize najdete jak jednotlivé 
principy, tak tipy, jak může učitel tyto 
principy začleňovat do výuky. 

Ve všech dětských hrách se objevují 
stejné motivy v různých kulturách. David 
Sobel vybral a pojmenoval tyto principy, 
které se v dětské hře opakují:

Dobrodružství – děti mají přirozenou 
potřebu zkoumat a bádat, a u toho se in-
tenzivně hýbat.

Fantazie a představivost – děti si vy-
tvářejí fantazijní světy – vzdělávání tak 
lze strukturovat jako příběhy, které pod-
porují dětskou fantazii.

Zvířecí spojenci – láska ke zvířatům 
(živočichům) a společné prožívání se zví-
řaty vytváří u dětí předpoklad, že budeme 
tyto „organismy“ chránit.

Mapy a cestičky – děti mají vrozenou 
touhu prozkoumávat vlastní okolí, jde 
o mapování, stopování, hledání zkratek.

Malé světy – děti vytvářejí a prožívají 
miniaturní světy (zmenšeniny velkého) – 

mohou být využity pro práci s abstraktními  
pojmy.

Zvláštní místa (místečka) – děti si vy-
tvářejí vlastní speciální místečka – bunk-
ry, schovávačky… Deníky mohou tato 
místečka popisovat. Zajímavostí je, že 
v USA má dlouhou tradici stavění domů 
na stromě či budování pevností – např. 
na pláži z materiálů vyvržených mořem, 
nebo stavění školních pevností. V těchto 
místech probíhá intenzivní řešení vzá-
jemných situací – přátelství, nepřátelství, 
boj o zdroje…

Lovci a sběrači – jedná se o hluboké 
evoluční dědictví. Během vývoje se naše 
genetické nastavení nezměnilo, jen jsme 
ho překryli „kulturním dědictvím“. U dětí 
jde o stopování, hledání pokladů (treasure 
hunt – lov pokladu). Princip lovu je i honba 
za Svatým grálem. Sběrači mohou sbírat 
plody, ale např. i ocenění.

„Někteří ředitelé škol zlepšují studijní 
výsledky svých žáků tím, že výuku za-
kotví v okolní přírodě a místní komunitě. 
Výsledkem je vyšší skóre žáků v testech, 
oživení místního společenství, zvýšená 
odpovědnost za okolí a zdravější životní 
prostředí,“ konstatuje David Sobel.

Na základě zkušeností z praktických 
seminářů mohu sama potvrdit, že učite-
lům se Sobelovy principy líbí. Jejich využi-
tí může zvýšit efektivitu výuky.

Moc inspirativní je i Sobelova nová 
kniha Wild Play – Parenting Adventure in 
the Greatz Outdoors (2018), ale o té zase 
někdy příště, teprve ji čtu.

Justina Danišová
www.lesveskole.cz

ZELENÝ OSTROV VŠEMI SMYSLY

Metodika Zelený ostrov (CEA Sluňákov 
2011) autorek Heleny Nováčkové a Zdenky 
Štefanidesové má krásnou legendu a pro-

myšlenou dějovou linku, která provází děti 
na prvním stupni základní školy komplex-
ním ekologickým vzdělávacím projektem. 
Je to příběh o ostrově Krakatau, který byl 
zničen výbuchem sopky, a o postupném 
návratu života na něj. Nejprve je tu neživá 
příroda, horniny, minerály. Pak se navrátí 
první pavoukovec, přiletí a připlouvají se-
mena, uchycují se rostliny, vracejí se další 
živočichové. Nakonec zase stane na ostro-
vě lidská noha. Jaká bude jeho budoucnost? 
Krásně využitá symbolika planety Země.

Osm kapitol projektu v souladu s příbě-
hem také nabízí spoustu smyslových a in-
tuici rozvíjejících aktivit: 1. Zvuky sopky 
se rozezní pomocí skutečných i improvi-
zovaných hudebních nástrojů z přírodnin, 
odpadů či samotného lidského těla. 2. Sbír-
ka kamenů, resp. minerálů a hornin posbí-
raných na výletech či prázdninách se uklá-
dá do výtvarně upravené krabice od bon-
boniéry. Při Hmatovce se děti poslepu sna-
ží seřadit kameny podle velikosti. 3. Po-
mocí rozmotávaného klubka vlny, které 
si v kruhu postupně podávají, děti tvoří 
Pavučinu vztahů. 4. Sledují, Jak semena 
cestují, sbírají je a mohou s nimi dále tvo-
řit, třeba Dešťovou hůl nebo Zvukové pexe-
so, nebo vypěstovat vlastní rostlinu. 5. Při 
osidlování ostrova mohou hrát Pantomimu 
po zvuku nebo Zvíře po hmatu. 6. Aktivi-
ta Třída jako rozkvetlá louka vede děti od 
zaujatého pozorování rostlin venku až po 
koláž z vylisovaných květin, recept Česká 
krémová pomůže připravit a ochutnat 
kopřivovou polévku. Hra na vonnou pa-
měť rozvíjí používání čichu. 7. Když přijde 
na ostrov člověk, děti tvoří Čajovou mapu 
a ploskami nohou Paprikovou stopu. 8. Na 
závěr děti zkouší pantomimou Bílá nebo 
černá? vyjádřit, jestli to s ostrovem v bu-
doucnu dopadne dobře, nebo špatně.

Kompletní metodika je dostupná na: 
https://www.slunakov.cz/wp-content/
uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf. Přes-
tože už ji využilo mnoho pedagogů, stojí 
za to z ní čerpat, jak přicházejí další děti.

Hanka Kolářová

https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf
https://www.slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf
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Publikace
KVĚTINOVÁ KUCHAŘKA

Kniha Jany Vlkové Květinová kuchařka 
poradí, kam a kdy se vydat na lov kvítí, 
čím se vyzbrojit, a jakým místům a rostli-
nám se naopak vyhnout. Obsahuje infor-
mace o 99 rostlinných druzích, tipy a také 
recepty na výtečné polévky, saláty, hlavní 
jídla či sladkosti. Sbírání a následné zpra-
cování darů přírody pojímá nejen jako ra-
dost z neotřelých pokrmů, ale i jako cestu 
k vnitřnímu klidu a pohodě. Informace 
v knize jsou doplněny vysvětlujícími ilu-
stracemi rostlin, na nichž je barevně zvý-
razněna právě ta část rostliny, která se 
doporučuje ke konzumaci. Zbylá část 
rostliny je nakreslena tužkou.

Navazující publikace Notes Květinové 
kuchařky zahrnuje prostor pro osobní 
poznámky a kalendárium, které je pře-
hledně rozděleno do čtyř ročních období 
„kytkožrouta“ – od prvního rašení rost-
lin až do prvních podzimních přízemních 
mrazíků. V notesu jsou uvedeny všechny 
rostliny, které se v kuchařce vyskytují, ale 
i některé další.

Další navazující kuchařka „kytkožrou-
tů“ – pokročilých i začátečníků od stejné 
autorky přináší čtyřicet nových jedlých 
rostlin a stovku receptů. Členění na čtyři 
období − brzké jaro, pozdní jaro, horké 
léto a babí léto – doplňuje nově přidané 
období zimy s několika recepty z konzer-
vovaných a sušených květin.

www.smartpress.cz

DIVOKÁ KUCHAŘKA – PLANÉ ROSTLINY 
V PŘÍRODĚ I NA TALÍŘI

Diplomová práce Pavly Dudkové His-
torické a současné možnosti využití jedlých 
planých rostlin na území České republiky 
vznikla na půdě Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci (2012). 
Má didaktický charakter: jak zpřístup-
nit problematiku využití jedlých planých 
rostlin studentům středních škol i široké 
veřejnosti. Hlavním výstupem práce je 

didaktický materiál s názvem Divoká ku-
chařka – plané rostliny v přírodě i na talí-
ři. Ten má interaktivní podobu, umožňuje 
studentům rozšířit si botanické znalosti 
o rostlinách a jejich potravinovém využití. 
Jedná se celkem o 60 rostlinných druhů. 
Jsou zde uvedeny jejich stručné botanické 
charakteristiky a fotografie usnadňující 
určení v přírodě. Didaktický materiál je 
doplněn o historické zajímavosti a způ-
soby využívání těchto rostlin v minulosti. 
Tato kapitola si klade za cíl zvýšit atrak-
tivitu výuky a uplatnit mezipředmětové 
vazby s dějepisem. Dále jsou u jednotli-
vých rostlin údaje o sběru, pěstování, su-
šení a využití jednotlivých částí jedlých 
rostlin v jídelníčku moderního člověka, 
včetně několika možných receptů. Také 
je zde obsažena kapitola o některých lát-
kách obsažených v rostlinách.

Pěkné čtení, cenné obecné poznatky 
(např. druhy sloužící jako planá listová 
a kořenová zelenina; česnek, cibule a plané 
chuťově podobné druhy; plané zdroje 
tuků). Pro učitele se zájmem o plané rost-
liny užitečná pomůcka. Doporučuje lek-
torka Iva Suchá ze střediska Chaloupky.

Rozhovor s autorkou práce Pavlou 
Dudkovou a dalšími dvěma znalkyněmi 
„jedlé divočiny“ vede Jaroslav Dušek na 
záznamu České televize (hledejte: „ivysi-
lani Duše K Jedlá divočina“). 

Diplomová práce je dostupná na:
https://theses.cz/id/o2uz7m/Diplomova_

prace_Pavla_Dudkova_2012.pdf

HMYZ V GASTRONOMII

Věra Fialová napsala na Univerzitě To-
máše Bati ve Zlíně bakalářskou práci Sou-
časné poznatky o entomofágii v gastrono-

mii (2011), která poskytuje přehled o en-
tomofágii, tedy využití hmyzu jako sou-
části lidské stravy, ve světě i u nás. Su-
marizuje výživové hodnoty a pozitiv-
ní přínosy v tomto ohledu pro neustále 
se rozšiřující populaci naší planety. Kon-
zumaci hmyzu předkládá jako vhodnou 
alternativu řešení potravinových krizí, ci-
vilizačních chorob (podvýživa a obezita) či 
možnost využití jako potravinového doplň-
ku. Seznamuje s jedlými druhy ze zástupců 
řádu Insecta ve světové entomofágii a s po-
znatky o rozvíjejícím se zájmu o tuto oblast 
v částech naší planety, kde se v současnosti 
ještě stále bojuje se zbytečnými předsudky.

„I když se může zdát, že pochutnat si 
na hmyzu je nová myšlenka, objevená 
jako součást ‚alternativního‘ hnutí, které 
si dnes získává popularitu po celém světě, 
jedná se ve skutečnosti o záležitost starou 
statisíce let,“ upozorňuje autorka. Hmyz 
dokonce často znamenal pro lidi záchra-
nu. Pokud např. pračlověk měl dostatek 
rostlinné potravy, ale nedostatek tuků, 
potom sbíral a pojídal hmyz. „Jedlý hmyz 
je bohatý na bílkoviny, minerální látky 
a vitaminy a je aktivně prosazován Orga-
nizací spojených národů jako tajná zbraň 
v odvracení hladomoru po celém světě,“ 
uvádí Věra Fialová a dodává, že hmyz po-
třebuje násobně méně krmiva než velká 
hospodářská zvířata, hmyzí farmy vypou-
štějí pouze zlomek skleníkových plynů 
oproti chovům běžných hospodářských 
zvířat, málo vody a při konzumaci hmyzu 
nevzniká téměř žádný odpad. Téma se dá 
shrnout: „Někteří lidé podporují rozvoj 
entomofágie jako hlavního zdroje živo-
čišných bílkovin pro lidskou výživu v bu-
doucnosti.“ Práce je dostupná na:

www.digilib.k.utb.cz

Saranče.Zdroj: Wikipedia
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FB ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA  
A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Cílem této facebookové skupiny je sdílet 
informace a podporovat odbornou diskusi 
v rámci české a slovenské komunity envi-
ronmentální výchovy a vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj. Má pomoci kritické reflexi 
oboru prostřednictvím posílení spolupráce 
na jeho výzkumu, výuce a propojováním teo- 
rie s praxí. Vítány jsou zejména příspěvky 
referující o důležitých zprávách z oboru; 
nabídky ke spolupráci na odborné činnos-
ti; výstupy z projektů, výzkumů, evaluací; 
úvahy, otázky a diskusní podněty; infor-
mace o akcích zaměřených na propojování 
teorie s praxí (konference, kurzy, diskuse 
či workshopy zaměřené na specifické me-
todické přístupy); informace o zajímavých 
odborných studiích či vlastní publikační 
činnosti; upozornění na zdařilé student-
ské práce v oblasti EV/VUR; otázky a dis-
kuse k vlastním diplomovým, disertačním 
či jiným odborným pracím v oboru; dotazy 
a rady k vlastním realizovaným evaluacím, 
výzkumům atd. Pod datem 2. 5. 2019 najdou 
členové skupiny diskusi k otázce: Jak vidíte 
v kontextu EVVO a VUR smyslové hry a ak-
tivity, zejména ty zaměřené na chuť a vůni?

www.facebook.com  Environmentální  
výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

URČOVÁNÍ JEDLÝCH ROSTLIN

V metodice Děti obnovují přírodu (Re-
zekvítek a Pozemkový spolek Hády 2016) 
najdete aktivitu Určování jedlých rostlin 
se základními pravidly pro ochutnávky 
rostlin. Přehledně je popsán také postup 
pro prevenci otrav dětí venkovními rost-
linami, při požití neznámé rostliny či její 
části a postup první pomoci při otravě. 
Metodika je dostupná na:

www.rezekvitek.cz/soubory/ 
metodika-dop--f5901.pdf

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Na stránkách Kliniky pracovního lé-
kařství Všeobecné fakultní nemocnice 
a 1. LF UK jsou spolehlivé instrukce, jak 
postupovat při otravě nebo podezření na 
ni, ať už rostlinami, léky, chemickými lát-
kami, včetně těch používaných v domác-
nosti, drogami, rtutí, uštknutím atd. Na-
jdete tu i přehled jedovatých rostlin a hub, 
příznaky otravy, první pomoc a kontakty 
pro konzultaci v konkrétní situaci otra-
vy nebo podezření na ni. Součástí je pře-
hledná elektronická brožurka Co dělat při 
akutní otravě dítěte…?.

www.tis-cz.cz

Z FARMY NA NÁŠ STŮL 

Projekt vsetínské 
Lísky, z. s., Z farmy na 
náš stůl, aneb zdravě – 
hravě o původu a zpra-
cování potravin nabí-
zí výukové aktivity 
dvouhodinového pro-
gramu pro děti na 1. 
stupni ZŠ a ve školních 
družinách či letních 
táborech, např.: odkud se bere jídlo na náš 
stůl (příběhy jídla), zdravé stravování, pro-
dukty a zásady jejich zpracování a uchování. 
Vedení programu nabízí řada ekocenter ve 
Zlínském kraji. Manuál lektora a všechny  
další materiály vytvořené k projektu jsou 
dostupné na stránkách Lísky.

www.liska-evvo.cz/doc/zdrave-hrave

ZEMĚ NA TALÍŘI 

Stránky festivalu dokumentárních filmů 
o jídle, který proběhl v listopadu 2018, na-
bízejí archiv filmů s trailery, blog a zajímavé 
informace k tématům jako mléčný průmy-
sl, tradiční a udržitelné praktiky v země-
dělství, zodpovědná produkce a spotřeba 
masa, palmový olej, zemědělství a změna 
klimatu, plýtvání potravinami, komunitou 
podporované zemědělství, permakultu-
ra, lokální trhy a potraviny, agroekologie 
aj. Pořadatelem festivalu zaměřeného na 
dlouhodobě udržitelný potravinový sys-
tém a správcem stránek je Glopolis, o. p. s.

www.zemenataliri.cz

JEDLÉ KVARTETO A PEXESO

„Indiánka a maminka se zástěrou“ Ka-
mila Brotánková, která provozuje web Hli-
něná kuchyň, miluje jedlou zahrádku a vě-
domé vaření. Připravila i hravé pomůcky 
s touto tematikou: karetní kvarteto Jedlé 
květy a Jedlé pexeso (ke stažení zdarma).

www.kamilabrotankova.cz

SOUTĚŽ MÁME RÁDI PŘÍRODU

Hnutí Brontosaurus vyhlásilo 25. ročník 
výtvarné, fotografické a literární soutěže 
pro autory ve věku 4−26 let. Letošní roč-
ník má dvě témata: Zázračná příroda (pro 
předškoláky až 6. třídu ZŠ) a Příroda ještě 
žije (pro 7. třídu až vysokoškoláky). Uzá-
věrka pro zasílání prací je 8. června 2019.

http://brdo.brontosaurus.cz/mrp/

VZDĚLÁVACÍ BALÍČEK K POČÁTKŮM CHUTI

Spolek Slow Food Brno, člen meziná-
rodního hnutí Slow Food International, 
pracuje na projektu Slow Food – CE. Sou-
částí bude vzdělávací balíček metodic-
kých a didaktických materiálů, který po-
slouží jako výukový nástroj pro učitele. 
Nabídne kurz senzorického vzdělávání, 
který pomáhá cvičit smysly dětí, aby roz-
poznaly kvalitu jídla. Může být použit pro 
skupiny dětí a žáků všech věkových sku-
pin. Materiály přeložené z angličtiny bu-
dou přizpůsobeny místní kulturní situaci. 
Balíček zahrnuje metodické materiály, vi-
deo a audio nástroje pro učitele.

www.jidlozblizka.cz  Pilotní aktivity 
projektu Slow Food – CE představí rozmani-
tost jižní Moravy

MAPA KVĚTINOVÝCH FAREM

Ekolist v únoru 2019 zveřejnil mapu 
květinových farem v Česku. Nabízejí al-
ternativu k dováženým květinám z Afri-
ky a Jižní Ameriky, které se pěstují čas-
to nefér, s nadměrnou spotřebou vody 
a chemie, dopravují do Evropy letadlem.

www.ekolist.cz/cz/zelena-domacnost 
/rady-a-navody  Koukněte na mapu  
květinových farem v Česku

VYLIŽ TO! 

Mladou generaci ve věku 13−18 let 
upozornila na problematiku plýtvání jíd-
lem instagramová soutěž iniciativy Za-
chraň jídlo. Soutěž proběhla v roce 2017, 
informace šité na míru teenagerům, rady, 
tipy a recepty zůstaly.

www.zachranjidlo.cz/projekt/vylizto

TRADIČNÍ HOSTĚTÍNSKÉ  
JABLEČNÉ SLAVNOSTI

Jablka na každém kroku a ve všech po-
dobách − čerstvě vylisovaný mošt v mo-
štárně, v sadu sušená jablíčka z tradiční 
sušírny ovoce, pečená jablka v jablečných 
moučnících i čerstvě utržená jablka ze 
stromu v přírodní zahradě Centra Veroni-
ca. Ovocnářská poradna, ochutnávka ovo-
ce a prodej sazenic starých odrůd ovoce. 
Bohatý dětský program...

https://hostetin.veronica.cz 
/jablecna-slavnost-2019

http://www.facebook.com
http://www.zemenataliri.cz
http://www.kamilabrotankova.cz
http://brdo.brontosaurus.cz/mrp/
http://www.jidlozblizka.cz
http://www.ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody
http://www.ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody
http://www.zachranjidlo.cz/projekt/vylizto
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ALCEDO nabízí služby a partnerskou spolupráci 
v oblastech vzdělávání, zájmového vzdělávání 
a volného času dětem, mládeži, veřejnosti  
a školským zařízením.

V aktivitách ALCEDA hrají důležitou roli  
LIDÉ, VZTAHY a PŘÍRODA.
Nabízíme:
– kroužky, kluby, kurzy různého zaměření;
– příměstské a pobytové tábory;
– akce na klíč – teambuildingy, outdoor, dětské dny;
– výukové programy pro školy;
– konference, semináře a workshopy  

pro pedagogy a veřejnost;
– pronájmy (klubovny, lezecká boulderová stěna, 

zkušebny pro kapely, sportovní sál, zvuková 
aparatura, party stany, skákací hrad, ubytování, 
táborová základna – indiánské týpí).

ALCEDO – středisko volného času Vsetín

www.alcedovsetin.cz

Naším posláním je zanechávat 
nezapomenutelnou stopu ve volném čase našich účastníků.  
Uprostřed města i uprostřed jesenické přírody se společně 
snažíme o posílení environmentálního smýšlení, výchovu k trvale 
udržitelnému rozvoji, odpovědnému způsobu života, a to nejen  
u dětí školního a předškolního věku, ale i u široké veřejnosti.

Středisko volného času

 DORIS ŠUMPERK
SEV DORIS + SEV ŠVAGROV

V rámci denního střediska tvoříme a realizujeme dopolední ekologické 
výukové programy. V letošním školním roce jsme pro děti připravili 
programy Příšerky CH. K. O., Harampádí, Na zahradě ježek dřímá, Big 
Business a U nás na severu. Také dlouhodobě udržujeme výbornou 
spolupráci s místními organizacemi – Správou CHKO Jeseníky, Lesy ČR 
nebo firmou PRO-BIO. K našim nejvyhledávanějším akcím patří například  
Den Země, Den vody, Den stromů, OdpaDen, Medový den a jiné.

...aneb dvě „sevka”, 
                               jedna myšlenka...

Vydáváme různé materiály s environmentálními tématy pro použití  ve výuce i ve 
volném čase – metodické listy, terénní určovací pomůcky, pexesa  či samolepky 
s tématikou zaměřenou na okolí našeho kraje.

V pobytovém středisku nejčastěji připravujeme týdenní programy (pondělí až 
pátek) pro mateřské, základní i střední školy. V programu se zaměřujeme na 
objevování a pochopení okolní jesenické přírody, a také na lidové tradice, 
které se držely ve vesnických obydlích. Z programů uvedených v aktuálním 
školním roce stojí za zmínku Podzim na vsi, Tajemství půdy, Nová Planeta nebo 
Pradědovo království. 

Informace o naší činnosti najdete na www.doris.cz.

Svou činností se výrazně 
podílíme na rozvoji 
environmentální 
výchovy nejen 
v Olomouckém kraji, 
ale také v kraji 
Moravskoslezském 
a Jihomoravském. 



NAŠE ZÁŽITKY Z VENKU
„Do přírody nechodíš na návštěvu.
  Je to tvůj domov.“ Gary Snyder

Britská organizace The National Trust, která se zabývá ochranou přírody a památek, sestavila seznam 50 zážitků, 
které by mělo dítě zažít do svých 12 let. Vycházeli při tom ze zjištění vědců, že do 12 let si děti utvářejí vztah
k přírodě a okolí.

Co už jsme venku
s dětmi ZAŽILI

PRŮZKUMNÍCI
      Zkusit něco zasadit, vypěstovat a sníst

      Zaplavat si v moři nebo v řece

      Postavit vor

      Pozorovat ptáky

      Orientovat se jen podle mapy a kompasu

      Zkusit lezení po skalách

      Uvařit si jídlo na ohni

      Naučit se jezdit na koni

      Najít kešku

      Sjet řeku na kánoi

DOBRODRUZI
      Vylézt na strom

      Válet sudy ze svahu

      Stanovat v přírodě

      Postavit si bunkr

      Házet žabky na vodě

      Vyběhnout ven v dešti

      Pouštět draka

      Chytit rybu do sítě

      Jíst ovoce rovnou ze stromu

      Zahrát si kuličky 

STOPAŘI
      Vyrazit na lov brouků

      Najít v rybníku pulce

      Chytat padající listí

      Stopovat divoká zvířata

      Zjistit, co všechno žije v rybníce

      Postavit doupě zvířeti

      Zjistit, co žije ve vodě v prohlubni kamenů

      Odchovat motýla

      Chytit ještěrku

      Vyrazit do přírody v noci

*S kamarády hodit klacíky z mostu do vody a sledovat, čí klacík vyplave z pod mostu dřív. 

Vyplňujte spolu s dětmi! 

ZÁLESÁCI
      Nasbírat lesní ovoce

      Prozkoumat vnitřek dutého stromu

      Navštívit farmu

      Jít na procházku bosý

      Pískat na trávu

      Hledat kosti a zkameněliny

      Pozorovat hvězdy

      Vylézt na pořádný kopec

      Prozkoumat jeskyni

      Vzít do ruky děsivou potvůrku
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OBJEVITELÉ
      Jet na dlouhý výlet na kole

      Zahrát si šipkovanou

      „Upéct“ dort z bláta

      Přehradit potůček

      Hrát si ve sněhu

      Uvít věnec ze sedmikrásek

      Uspořádat šnečí závody

      Něco v přírodě vyrobit

      Zahrát si Půovy klacíky*

      Skákat do vln
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Zde je všech 50 zážitků. Určitě už jste některé z nich vyzkoušeli. 
Které to byly? Zaškrtněte si je,      ať víte, jak na tom jste a do 

čeho dalšího se můžete vrhnout.
41
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