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Vážení čtenáři,

dostáváte do rukou soubor textů, které dokumentují 
různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v za-
řízeních zájmového a neformálního vzdělávání. Všech-
ny tyto příklady dobré praxe byly realizovány v rámci 
průřezového tématu „Zdravé klima zájmového a nefor-
málního vzdělávání“ projektu Klíče pro život1. Uvedené 
příklady dobré praxe jsou určeny ke studijním účelům 
pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání 
a dalším zájemcům.

Sociální klima mezi účastníky je jedním ze základ-
ních aspektů kvalitního působení ve volném čase. 
Samotný volný čas jako sféra svobodné volby, radost-
ného a otevřeného prožívání může existovat pouze 
za předpokladu kvalitního sociálního klimatu mezi 
všemi účastníky. V prostředí, kde se necítíme dobře, 
kde nejsme respektováni, kde neděláme aktivity, kte-
ré nás zajímají, kde nemáme přátelské vztahy, nejspíš 
nebudeme chtít setrvávat. Mělo by tedy být cílem kaž-
dého pedagoga volného času, vedoucího, instruktora, 
animátora, prostě kohokoliv, kdo se snaží cíleně a zá-
měrně rozvíjet děti ve volném čase, zlepšovat sociální 
klima mezi všemi účastníky.

Pro mnohé je samotný termín sociální klima něco no-
vého, neznámého. Proto hned na úvod vymezíme, co je 
tímto termínem pojmenováno. Sociálním klimatem volně 
(dle Laška2) rozumíme trvalejší sociální a emocionální 
naladění dětí, které tvoří a prožívají pedagogové a děti 
ve vzájemné interakci. S pojmem klima souvisí velice 
úzce termín atmosféra, který pojmenovává krátkodobé, 
zejména situačně podmíněné sociální a emoční nala-

1) Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1.4.2009 
do 28.2.2013 Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ. 1.07/.4.1. 
00/ 06.0011). Všechny výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, 
naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.
kliceprozivot.cz.

2) Lašek, Jan. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. 
Vyd. 2. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 161 s. ISBN 978-80-
7041-980-9.

dění skupiny. V rámci realizace intervenčních programů 
vycházeli mnozí realizátoři z předpokladu, že vytvoření 
kvalitního sociálního klimatu je podmíněno kvalitní prací 
s atmosférou skupiny. Z tohoto důvodu jsou v realizacích 
zachyceny i popisy intervencí u kratších pobytových akcí, 
jako jsou příměstské tábory a další.

Téma bylo pro mnohé realizátory hodně náročné. 
Zaměřit se specificky na oblasti zlepšující sociální kli-
ma je obtížné. Některé realizace vzdělávacích progra-
mů byly zaměřeny na změny faktorů, které se sociálním 
klimatem zdánlivě nesouvisí. Ve všech případech bylo 
tedy nezbytné zdokumentovat posun v kvalitě sociální-
ho klimatu. Bohužel existuje velice málo specifických 
diagnostických metod, které mohli realizátoři použít, 
a v praxi se projevila spíše nižší schopnost realizátorů 
provádět měření dopadů intervence na sociální klima.

Intervence se zaměřovaly na vzdělávání dospělých 
(vedoucích, instruktorů atd.), na činnostní nabídku (ob-
sah setkávání), na metody práce (projektové aktivity, 
zážitková pedagogika) či na změny a úpravy prostředí, 
v kterém pedagogické působení probíhá.

Intervence probíhaly v prostředí školních družin, 
středisek volného času a nestátních neziskových or-
ganizací, tedy průřezově ve všech institucích pedago-
gického působení ve volném čase. Jednotlivé nápady 
a podněty lze často přenést i do jiného typu instituce, 
vše záleží na představivosti čtenáře.

Samotné příklady dobré praxe pak dokumentují, 
každý svým specifickým stylem, přístupy jednotlivých 
realizátorů. V praxi se realizovaly různorodé cesty 
k ovlivnění klimatu skupin. Pokud mluvíme o zamě-
ření na vzdělávání, jde zejména o dvě cílové skupiny. 
Profesionály se zkušeností, kteří si rozšiřují vzdělání 
o specifické oblasti (rizikové formy chování, zážitkovou 
pedagogiku atd.), případně jde o budoucí pracovníky 
(lidský potenciál institucí), kteří se vzdělávají v obec-
ných pedagogických zásadách, většinou zajímavou (zá-
žitkovou) formou. Součástí obou intervencí je pak silný 
element prostoru pro sdílení zkušeností a navazování 
kontaktů mezi účastníky.



ZDRAVÉ KLIMA ANEB PREVENCÍ RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ SI VYTVOŘÍME „DOMEČEK“

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

U pedagogů volného času v zájmovém a neformálním vzdělávání 
jsme tímto kurzem rozvíjeli všechny klíčové kompetence, zejména 
pak klíčovou kompetenci komunikativní, personální a sociální, kom-
petenci k řešení problémů a v neposlední řadě i kompetenci občan-
skou a kompetenci k učení. Ukázali jsme pedagogům, jak s dětmi 
a mládeží vhodně pracovat, jak budovat dobré vztahy a jak pomoci 
ohroženým jedincům ve skupině. Snažili jsme se rozvíjet dovednost 
pedagogů volného času v oblasti řešení krizových situací, toto vše 
jsme prakticky a interaktivně nacvičovali. V rámci kurzu jsme se po-
koušeli seznámit pedagogy volného času a neformálního vzdělávání 
s novinkami v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. A v nepo-
slední řadě jsme se zaměřovali i na nejpalčivější témata současné 
doby a současných dětí, a to převážně na problematiku počítačové 
kriminality, netolismu, gamblingu, šikany a kyberšikany a problema-
tiku nových poruch příjmu potravy (ortorexie a a bigorexie).

Východiska PDP

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsled-
ku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, vý-
chovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Za-
pletalová, 2006).

Vzorce rizikového chování přitom považujeme za soubor feno-
ménů, jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému 
zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními aktivitami. Nejčastěji 
do konceptu rizikového chování řadíme: šikanu a násilí vč. dalších 
forem extrémně agresivního jednání, zneužívání návykových látek, 
nelátkové závislosti (gambling, problémy spojené s nezvládnutým 
využíváním PC – netolismus atd.), užívání anabolik a steroidů, obec-
ně kriminální jednání, sexuálně-rizikové chování, vandalismus, xe-
nofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, komerční zneužívá-
ní dětí, týraní a zneužívání dětí atd.

Autorka
Mgr. Eva Burdová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Elrond, o. s., Příbram

Klíčová slova
prevence rizikového chování dětí a mlá-
deže, počítačová kriminalita, netolis-
mus, gambling, kyberšikana, poruchy 
příjmu potravy, šikana
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V oblasti zlepšování činnostních nabídek (tj. aktivit 
realizovaných s dětmi) je kladen velký důraz na partici-
paci (spoluúčast při vytváření obsahu setkávání). Takto 
postavený program je atraktivní pro účastníky, většina 
realizátorů pak samotné setkávání provazuje pravidly 
vytvářenými s účastníky, a tím podporuje pochopení 
a respektování takto nastavených pravidel.

Některé příklady praxe jsou zaměřeny na využití 
specifických metod práce s dětmi a mládeží. Jsou vyu-
žívány atraktivní metody zážitkové pedagogiky, někdy 
i ve spojení s nezvyklým prostředím (např. příměstské-
ho tábora). Dále se realizátoři zaměřili na využití pro-
jektů, které dávají společný cíl účastníkům. Tyto pro-
jekty jsou často spojeny s budováním prostoru pro dal-
ší setkávání a jsou naplňovány zajímavými aktivitami.

Při čtení jednotlivých příkladů dobré praxe často do-
jdete k tomu, že se jednotlivé oblasti mísí. Někdy to 
může komplikovat srozumitelnost textu či porozumění 
záměrům realizátorů, z mého pohledu jde ale o správ-
ný směr. Vždy je nutné pracovat s celým prostředím. 
Jedině vzdělaný pedagog, který naslouchá svým klien-
tům, může vytvářet aktivity v prostředí, které je lákavé 
a podnětné. Příklady dobré praxe pak ukazují možné 
cesty, po kterých se organizace pracující s dětmi a mlá-
deží mohou vydat.

Mgr. Jan Sýkora

Supervizor průřezového tématu 
Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
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Zdravé klima aneb prevencí rizikového chování si vytvoříme „domeček“Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
V rámci kurzu Zdravé klima aneb prevencí riziko-

vého chování si vytvoříme „domeček“, kde nám bude 
dobře, byly realizovány čtyři samostatné vzdělávací ak-
tivity, které byly součástí jednoho dlouhodobého kurzu:

Rizikové chování dětí a mladistvých aneb čím jsou 
dnes ohroženi

 – Šikana a kyberšikana

 – Netolismus, gambling a počítačová kriminalita

 – Nové poruchy příjmu potravy – ortorexie a bigo-
rexie a jak jim předcházet

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program „Zdravé klima aneb prevencí 

rizikového chování si vytvoříme „domeček“, kde nám 
bude dobře, probíhal 3 měsíce – od dubna 2012 
do června 2012 v prostorách ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Po-
čaply v okrese Beroun. Program byl určený pedagogům 
volného času a pedagogům neformálního vzdělávání. 
Programu se zúčastnilo 15 pedagogů, šlo především 
o vychovatele školních družin a školních klubů základ-
ních škol ve Středočeském kraji a o studenty středních 
a vysokých škol, kteří v rámci praxe a ve svém volném 
čase pracují s dětmi a mládeží. Účastníci programu byli 
vysoce motivováni. Celý program se sestával ze čtyř 
celodenních seminářů (viz harmonogram) o celkové 
časové dotaci 34 hodin přímé výuky a poté esej jako 
domácí práce.

V rámci kurzu Zdravé klima aneb prevencí riziko-
vého chování si vytvoříme „domeček“, kde nám bude 
dobře, byly realizovány čtyři samostatné vzdělávací ak-
tivity, které byly součástí jednoho dlouhodobého kurzu:

1. Rizikové chování dětí a mladistvých aneb čím 
jsou dnes ohRoženi

Účastníci se seznámili s problematikou rizikového 
chování, hledali společně cesty a postupy pro prevenci 
rizikového chování. Lektoři vysvětlili pedagogům všech-
ny metodické pokyny MŠMT, jak pracovat s dětmi a jak 
rizikovému chování předcházet. Vše probíhalo pomocí 
zážitkových technik a her, což dopomohlo k lepšímu 
pochopení dané problematiky a účinnější orientaci. Pe-
dagogové by díky tomuto měli být způsobilí řešit jakou-
koli nastalou situaci v oblasti rizikového chování. Dále 
jim byly předloženy styly mladých a byly jim poskytnu-
ty rady, jak je rozpoznat a jakým způsobem v oblasti 
prevence pracovat, aby byla efektivní. Díky tomu by se 
pedagogové měli orientovat v základech dané proble-
matiky a měli by umět řádně a včas reagovat.

2. Šikana a kybeRŠikana

Jednalo se o další blok kurzu zaměřený na rozví-
jení sociálně-psychologických dovedností pedagogů 

volného času v zájmovém a neformálním vzdělávání. 
Seminář byl veden zkušeným lektorem primární pre-
vence rizikového chování – okresním metodikem pre-
vence pro Berounsko a Hořovicko. Seminář se zaměřo-
val na problémy šikany, odhalování a řešení problémů 
a hlavně na techniky tmelení třídního kolektivu, zlep-
šování školního klimatu a předcházení problémům se 
šikanou. Zejména také na nové aspekty šikany pomocí 
ICT, tedy kyberšikanu, její formy a záludnosti. Na tento 
blok jsme navázali při dalším semináři.

3. netolismus, gambling, počítačová kRiminalita

S nástupem informačních technologií dochází 
i k novým sociálně-patologickým jevům, jako je počí-
tačová kriminalita a netolismus. K běžně používaným 
výrazům pro tento segment trestné činnosti řadíme ve-
dle již zmíněné počítačové kriminality – „kriminalitu in-
formačních technologií“ a „kriminalitu elektronickou“. 
V mediích či v zahraničních pramenech se můžeme 
setkat s anglickým ekvivalentem tohoto pojmu – „cy-
bercrime“, „hightech-crime“, „IT crime“ či v neposlední 
řadě „computer crime“. Součástí semináře bylo sezná-
mení se všemi typy počítačové kriminality, s jevy, které 
na internetu mohou číhat na naše děti, s prevencí před 
těmito jevy. Pedagogové volného času v zájmovém 
a neformálním vzdělávání, kteří s dětmi pracují i v ICT 
učebnách, by měli být s touto problematikou obezná-
meni, aby znali všechna rizika, kterým je nutno před-
cházet. Na to všechno jsme se v tomto třetím bloku 
zaměřili. Seminář byl hodnocen velmi kladně, protože 
uváděl poutavou formou do dané problematiky.

4. nové poRuchy příjmu potRavy – oRtoRexie 
a bigoRexie, jejich pRevence

Seminář byl zaměřen na aktuální problémy mladých 
dívek a nejen jich. Poskytl znalosti, jak na zdravou vý-
živu, když zdravá výživa přestane být zdravá, kam až 
může vést posedlost zdravou stravou, ortorexie, hub-
nout není vždy zdravé, zdravý pohyb, umění odpočinku. 
Nezaměřili jsme se pouze na dívky, ale i na chlapce. Co 
ohrožuje je? Převážně bigorexie a anabolické steroidy. 
Tento blok seznámil pedagogy volného času se všemi 
aspekty těchto onemocnění a naučil je, jak o tomto té-
matu mluvit. Jak seznámit děti a mladistvé s touto pro-
blematikou a jak s dospívajícími hovořit o těchto pro-
blémech včas. Jak poznat včas poruchy příjmu potravy 
a co s tím? Nejčastěji ohroženými jsou ve většině pří-
padů děti již od věku 13 let. Onemocní většinou dívky 
úspěšné, inteligentní, na první pohled bezproblémové, 
z dobrých rodinných poměrů. Co s tím a jak správně 
vytvářet návyky ve stravě a jak nenásilně s tímto pra-
covat. To vše přinesl tento seminář.

cíle vzdělávacího pRogRamu:
 – Proškolit pedagogy volného času zájmového a ne-

formálního vzdělávání v oblasti prevence riziko-
vého chování dětí a mládeže.

 – Naučit pedagogy, jak s dětmi a mládeží pracovat, 
jak budovat dobré vztahy a jak pomoci ohrože-
ným jedincům ve skupině.

 – Rozvíjet dovednost pedagogů volného času v ob-
lasti řešení krizových situací.

 – Seznámit pedagogy volného času a neformálního 
vzdělávání s novinkami v oblasti rizikového cho-
vání dětí a mládeže.

 – Zaměřit se na problematiku počítačové kriminali-
ty, netolismu, gamblingu, šikany a kyberšikany 
a problematiku nových poruch příjmu potravy 
(ortorexie a a bigorexie).

použité metody vzdělávání:
Interaktivní metody práce s maximálním zapojením 
účastníků do programu

 – Brainstorming, brainwriting, myšlenkové mapy

 – Analýza kazuistik

 – Hraní rolí, simulační aktivity

 – Hry zaměřené na budování v ko-
lektivu

 – Sebereflexe

 – Diskuse

FoRmy:
 – Skupinová a týmová práce s vyu-

žitím prvků výchovy prožitkem

 – Workshopy

V oblasti primární prevence je kla-
den důraz na prožitek, protože daný 
jedinec nemá mít jen znalosti, ale 
také dovednosti, a tím se mu utvářejí 
postoje. Je důležité, aby pedagogo-
vé uměli v tomto směru působit na žáky a aby sami 
na vlastní kůži zkusili rozvíjet psychosociální doved-
nosti pomocí interaktivních technik.

Spousta lidí volá po praxi, nejen po teorii. Proto je 
důležité propojit teorii s praxí a nejen to, výklad obo-
hatit o osobní prožitek. Toho jsme docílili pomocí in-
teraktivních metod, hraní rolí a hraní her zaměřených 
na budování kolektivu, kdy jsme kladli důraz na to, aby 
aktivita vycházela od účastníků a lektor byl pouze ko-
ordinátorem a dal tím prostor pro hlubší znalost pro-
blematiky.

Dále jsme pomocí brainstormingu a brainwritingu, 
pomocí myšlenkových map docházeli k novým závě-
rům. Každá teorie má nějaké konkrétní příklady a díky 
tomu jsme semináře obohatili o analýzu kazuistik, což 
vedlo k větší zainteresovanosti účastníků.

Jak již bylo řečeno, bylo využíváno prvků výchovy 
prožitkem, k čemuž docházelo ve skupinách a týmech.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

kladné stRánky vzdělávacího pRogRamu:

Účastníci projevovali zájem o problematiku klimatu 
školy, byli velmi motivovaní a velmi dobře spolupraco-
vali s lektory. Oceňovali nejen využití poznatků v praxi, 
ale především předání problematiky zkušenými lekto-
ry. Přínosem pro ně bylo množství inspirace v oblasti 
forem a metod práce, lidský přístup lektorů, jejich pro-
fesionalita a množství praktických zkušeností.

zápoRy vzdělávacího pRogRamu:

Ve vzdělávacím programu bylo málo času na osvo-
jení množství interaktivních metod práce. Ukázalo se, 
že účastníci projevují zájem o téma agresivita, kterému 
by bylo rovněž vhodné věnovat větší časovou dotaci.

co navRhujeme pRo zlepŠení kvality 
i pRo menŠí náRočnost Realizace:

Rozšířit obsahovou náplň progra-
mu o téma agresivita, zlost, rozvoj 
empatie a sebevědomí.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program byl zaměřen 

na vzdělávání pedagogů volného času 
v oblasti rizikových forem chování. 
Takto zaměřený program je specifikem 
v oblasti práce se sociálním klimatem. 
Pracovníci by v první řadě měli umět 

rozvíjet sociální klima a používat metody, které vedou 
k zdravému vývoji jedinců a kvalitnímu nastavování so-
ciálního klimatu. Oblast rizikových forem chování může 
klima v organizaci zásadním způsobem měnit. Je proto 
nezbytné mít základní povědomí o aktuálních přístu-
pech a cestách k prevenci, diagnostice a spolupráci 
s návaznými institucemi. Pedagogové volného času ne-
jsou specialisté na rizikové formy chování, ale mohou 
se s nimi setkávat a skrze vztahovou rovinu je možné 
působit na klienta či formou doprovázení účastníkovi 
usnadnit vstup do specializované instituce.

Forma vzdělávání pedagogů volného času v těchto 
tématech je určitou specializační částí jejich vzdělávání 
a bylo by dobré, pokud by v každé organizaci byl alespoň 
jeden kontaktní pracovník, jehož znalosti mohou využít 
i dobrovolníci a instruktoři dané organizace.
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Hlavním cílem je podpora vyváženého rozvoje osobnosti pomocí 
aktivního využití volného času. Cílem je vytvořit pro děti bezpečné 
prostředí, v kterém rozvíjí důvěru jak k pedagogům, tak k vrstev-
níkům. Cíle korelují s klíčovými kompetencemi v oblastech řešení 
problémů občanských, sociálních a personálních. Pro větší dopad 
vzdělávacího programu na zdravé klima ve skupině navrhuji zaměřit 
se přednostně na práci se skupinou, na vývoj skupinové dynamiky 
a dopad jednotlivých aktivit na klima ve skupině. Cíle jsou definová-
ny jasně a adekvátně vzhledem k formě a metodě. Účastník je scho-
pen hledat různé varianty východisek z problému, který je uměle 
vytvořen v rámci aktivity. Z těchto variant si je pak schopen najít tu 
nejlepší variantu. Vzhledem k týmovému přístupu zde ale může na-
stat konflikt v komunikaci či rozdílném myšlení. Cílem je nepodléhat 
prvnímu dojmu a společnými silami překonat překážky. Na základě 
cyklu učení jsou účastníci schopni správně reflektovat proběhlé ak-
tivity a přenést si přínos z aktivity do reálného života. Individuálním 
cílem je pak vytvořit si nové sociální vazby.

Východiska PDP

 Příměstské tábory jako specifický způsob trávení volného času 
dětí o prázdninách bývá často přehlížen a není mu věnována pozor-
nost. Různorodost forem a metod se často odvíjí od náplně, ke které 
příměstský tábor směřuje. V prostředí ČR jsme postrádali metodiku 
vytváření kvalitního sociálního klimatu na příměstském táboře. Celý 
program či jeho dílčí části by pak mohly být použity v rámci realizací 
dalších organizací.

Autor
Bc. Jakub Pavlík

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
DDM Praha 9

Klíčová slova
zážitková pedagogika, příměstský tábor, 
klíčové kompetence, spolupráce, týmo-
vé hry, reflexe, rozvoj osobnosti
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
 Příměstský tábor Cestou neprobádanou je obsaho-

vě připraven pro děti mezi 8. a 12. rokem. Program je 
založen na cyklu učení prožitkem, kdy získané zkuše-
nosti a aktivity navazují na již získané zkušenosti a díky 
tomu rozvíjí osobnost jedince. Za pomoci her a aktivit 
jsou účastníci schopni efektivně pracovat ve skupině, 
reflektovat svoje jednání a zodpovědně vystupovat 
ve společnosti.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Forma příměstského tábora jako teambuildingo-

vé aktivity je inovativní pokus o propojení formy pří-
městského tábora s metodikou zlepšování sociálního 
klimatu v zařízení. Skladba a obsah programu vychá-
zí z principů stanovených sekvencí, vytvoření dohody 
o vzájemném respektování, analýzy GRABBSS a sku-
pinové dynamiky. Sekvence sledují tok aktivit, kterými 
jsou spolupráce, důvěra, řešení problémů a výzva. Pro-
gram začíná seznamovacími aktivitami, tzv. icebreake-
ry. Účastníci se zbavují postupně zábran. K tomu slouží 
využití deinhibitizérů. Je vytvořena Dohoda o vzájem-
ném respektování. Důležité je vytvořit ve skupině at-
mosféru důvěry. Po každé větší aktivitě následovala 
zpětná vazba od účastníků vzdělávacího programu. 
Většinou se vyjadřovali ústně, popř. pantomimicky či 
za pomocí určité metody (teploměr, nanomodelína, vý-
tvarné ztvárnění, dramaturgie). Vedoucí pak následně 
z reflexí vyhodnocovali zjištěné informace pro správ-
né zařazení aktivit na další den pro optimální rozvoj 
skupiny a skupinové dynamiky. Rozdělení debriefingu 

probíhalo dle Činčery – rozehřátí (příprava a správné 
naladění skupiny), reflexe (Co a jak? – jaký byl obsah 
zkušenosti), zobecnění (Proč? – zobecnění problémů 
a jeho vazba k realitě), transfer (jak lze se získanou 
zkušeností pracovat, změny chování ve skupině).

Popis vzdělávacího programu je vhodné rozdělit 
do denních úseků vzhledem k odrazu vývojových fází 
skupiny a získávání zkušeností během celého progra-
mu. K jednotlivým dnům jsou uváděny vhodně zvolené 
aktivity (jejich metodika a u větších aktivit i cíle, které 
si vedoucí stanovili) podle toho, jak se skupina vyvíjela 
s jednotlivými stanovenými cíli.

Při tvorbě a realizaci programu se vycházelo z klasi-
fikace skupinové dynamiky Bruce Tuckamana.

Použité metody vycházejí z plánovaného stanovení 
předpokládaných metod stanovených před realizací 
programu. Vedoucí plně nastolili metodiku Project Ad-
venture. Pro jednotlivé aktivity programu jsou využívá-
ny metody třífázového modelu učení E-U-R. První fází 
je evokace, kde jsou účastníci vyzváni k zamyšlení, co 
vědí o tématu. V druhé fázi uvědomění významu účast-
níci získají nové poznatky a nakonec dochází k refle-
xi, kde jsou již získané znalosti dávány do souvislostí 
s nově nabytými. Dalšími využívanými metodami v tom-
to programu budou brainstorming, simulační aktivity, 
dramaturgie a sebereflexe.

V pěti dnech realizace byl program příměstského tá-
bora spojen s fázemi skupinové dynamiky a voleny jak 
ověřené aktivity, tak i nové složky programu. Jednotli-
vé hry a jejich popis jsou součástí metodiky realizace 
příměstského tábora se zaměřením na teambuilding.

pRvní den – pondělí 13. 2. 2012
vývojová Fáze skupiny:
Forming (utváření): Skupina ještě není plnohod-

notnou skupinou, ale je to pouze určitý počet jedinců. 
Cílem této fáze je diskutovat nad záměrem skupiny, ve-
dením a její životností. Členové skupiny se poznávají 
a chtějí zjistit osobní identitu ostatních jednotlivců.

Lidské bingo – hra velmi pobavila, děti byly aktivní, 
pravidla pochopena ihned a jasně – hrálo se 10 min – 
ukončili 3. Úkolem bylo sesbírat podpisy od ostatních 
účastníků za pomoci otázek.

hRy venku

 – Evoluce (deinhibitizér) – hrála se dvě kola.

 – Zdroj: Hranostaj [cit. 2007-12-12].

www.hranostaj.cz/hra187

 – Důvody pro zařazení: rozehřátí, soutěživost

 – Čas: 30 min (záleží na velikosti skupiny)

 – Velikost skupiny: 15 i více

 – Stupeň náročnosti (1-5): F2/P1

 – Stupeň integrity: formování

 – Věkové omezení: bez omezení

 – Materiálové a prostorové vybavení: do místnosti 
i na ven

 – Pomůcky: žádné

pRavidla:
Hráči si stříhají s ostatními, kdo vyhrává, posouvá 

se v žebříčku úrovní o stupeň výše. Každý si může stří-
hat pouze s někým, kdo je na stejné úrovni, tedy kuře 
s kuřetem, opice s opicí atd. Kdo prohraje, propadá se 
zase o místo níže. Z nejnižší úrovně pochopitelně nejde 
jít ještě níže.

Hra se jmenuje Evoluce, protože základní žebříček je 
zhruba takovýto:

1. stupeň: vajíčko – ,,kuli kuli“ a chodí po čtyřech.

2. stupeň: kuře – ,,pípí“ a dělá kačáky (pohybuje se 
v dřepu).

3. stupeň: pes – ,,haf haf“.

4. stupeň: kůň – ,,ihahá“ a při pohybu předvádí po-
hyb koně.

5. stupeň: opice – ,,opičí výrazy“ a chodí shrbený.

6. stupeň: člověk – poslední stupeň – vítěz – opou-
ští hru.

Vždy zápasí o postup stejná úroveň.

Další možnost žebříčku:

1. stupeň: účastník akce – chodí a říká „hlad hlad“ 
a šahá si na břicho.

2. stupeň: servisák (člen Service Teamu) – chodí 
a říká „na na na“ a rukou jakoby podává jídlo.

3. stupeň: člen přípravného týmu – říká, „jak na to 
– jak na to“, a hází přemýšlivý výraz.

4. stupeň: vedoucí přípravného týmu – říká, 
„do čeho jsem to vlez – do čeho jsem to vlez“, 
a plácá se do čela.

5. stupeň: vedoucí akce – poslední stupeň – vítěz 
– opouští hru.

hRy vevnitř

Dohoda o vzájemném respektování aneb společné se-
stavení pravidel ve skupině

 – Zdroj: Činčera, J.: Práce s hrou pro profesionály. 
Praha, Grada 2007.

 – Důvod zařazení: dohodou o respektování si vzá-
jemně ujasníme pravidla fungování a práce.

 – ve skupině

 – Čas: 30 minut

 – Velikost skupiny: 15 – 30

 – Typ: aktivita na spolupráci s nižším stupněm výzvy

 – Věk: 6 – 20

 – Potřebný materiál: balicí papír, nůžky, barevné 
papíry, fixy, oboustranná lepící páska

postup:
Účastníci sedí ve velkém kruhu, který se rozprostírá 

téměř po celé místnosti, a jsou rozděleni do akčních 
týmů. Do středu kruhu na zem položíme balicí papír 
formátu velkého čtverce a nakreslíme schéma vesni-
ce. Každý tým dostane arch balicího papíru s jedním 
orientačním heslem a fix.

oRientační hesla:
1. Buď tady a buď v pohodě

2. Hraj fér

3. Starej se o sebe a ostatní

4. Jdi dál

Úkolem skupinek je napsat, co si pod heslem před-
stavují, co pro ně znamená. Mají na vypracování 20 
minut. Poté jednotlivé skupinky prezentují své nápa-
dy ostatním a společnými silami vypracováváme a za-
kreslujeme do společného archu papíru.

Zkušenosti a hodnocení: Výsledek naší aktivity byl 
hodnocen pozitivně. Děti byly schopny pracovat v týmu 
a formou brainstormingu na papír sepisovaly všechny 
své myšlenky. Skupinky pracovaly pilně. I přes skep-
si vedoucích se děti dokázaly zabavit při této činnosti 
a plodně vymýšlely nápady. Některé se více či méně 
dotýkaly toho, co bylo zapotřebí sepsat.
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zhodnocení vedoucích

Dnešní den splnil svůj účel na maximum. Zvolené 
aktivity byly vhodné pro všechen věk dětí na táboře. 
Děti se seznámily a fáze normování pokračovala ply-
nule po celý den. Nebylo potřeba řešit žádný konflikt, 
vše probíhalo standardně. Děti jsou živé, nestydí se vy-
jádřit svůj názor, i když může být poněkud negativní. 
Spokojenost dětí je nejlepším odrazem kvalitně připra-
veného programu. Fázi formování skupiny jsme zvládli 
bez problémů na základě vhodně sestavených aktivit, 
které na sebe navazovaly.

den dRuhý – úteRý 14. 2. 2012
vývojová Fáze skupiny:
Storming (bouření): V této fázi roste napětí mezi 

členy skupiny. Tvoří se menší spolky a účastníci kurzu 
testují vedoucí, nejsou si jisti důvěrou i nabízenými ak-
tivitami. Spolupráce je na nízké úrovni.

hRy vevnitř

Informační šum – pochopení pravidel od všech 
dětí, bez větších obtíží. Po přesednutí na jiná místa 
trochu problém pamatovat si, kdo byl předtím po levici 
a pravice (hlavně mladší děti), proto došlo k zopaková-
ní pořadí. V počátku hry docházelo k bezproblémové-
mu předávání. Přidávání dalších věcí do oběhu (kulaté 
i nekulaté) způsobovalo více zmatku, většinou mlad-
ší děti nestačily předávat. Časté překřikování jmen, 
na které byl daný předmět posílán. Pro některé byl pro-
blém udržet pozornost, jelikož s přibývajícími předměty 
byli jedinci vyvoláváni častěji. Hra byla ukončena, když 
vedoucí viděl, že pozornost děti již špatně drží a na-
stává větší chybovost při předávání věcí mezi dětmi. 
Některé děti měly problémy s chytáním věci, či naopak 
házením na daného člověka (daný cíl).

hRy venku

Pád důvěry
 – Zdroj: NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení 

v přírodě. 4. vyd. Praha: Portál, 2007. 323 s. 
ISBN 978-80-7367-276-8.

 – Důvody pro zařazení: rozvoj důvěry, odvahy, odpo-
vědnosti, tělesný kontakt

 – Typ: důvěrová hra
 – Pomůcky: pro variantu Tankový pás – pás, jinak 

žádné
 – Prostředí: místnost, louka, les – v prostoru ne-

smějí být žádné kameny ani kořeny
 – Délka trvání: 30 min
 – Délka přípravy: 5 min
 – Bezpečnost: stabilní podložka, rovné místo, sun-

dané hodinky, prstýnky, náramky, pevná obuv, 
plné soustředění skupiny!

 – Skupina: velikost: 12-30 hráčů
 – Věkové omezení: od 7 let

pRavidla:
Je důležité, aby se hráči opravdu znali a důvěřovali 

si, není možné hru hrát první den s dětmi na táboře.

Pády – padání ve dvojici. Jeden stojí za druhým 
a chytá ho za pomoci rukou. Je důležité, aby ten, kdo 
padá, nejdříve ověřil připravenost chytajícího otázkou: 
„Můžu?“ Chytající mu musí nejdříve odpovědět: „Mů-
žeš!“ Poté jako prkno pozadu může padat.

Kolečko důvěry – ve skupině se již děti soustředi-
ly mnohem méně (zde je více osob, které ho chytí). 
Někteří se chovali hruběji. Po vlastním vyzkoušení si 
kolečka se jejich přístup zlepšil. Kolečko si vyzkoušely 
všechny děti a kolečko se jim líbilo.

Ulička důvěry – děti se chovaly ve většině případu 
(až na jedno dítě) velmi ohleduplně. Při běhu se vzá-
jemně podporovaly. Hra se jim velmi líbila, uličkou pro-
běhly všechny děti, některé i opakovaně.

Tankový pás – z počátku byl problém v rychlosti. 
Každý člen se snažil jít co nejrychleji. Ale to jim pás ne-
šel. Zjistili, že je potřeba upravit rychlost podle prvního 
hráče, který ostatním pokládá pás na zem. Celkově se 
hra dětem líbila, po zjištění systému neměly s plněním 
úkolu žádné problémy.

Pásy – přenos pásu bez držení byl pro děti nároč-
nější. Úkol zvládly, ale bylo pro ně náročné nepoužívat 
ruce a uvědomit si, že je potřeba brát ohled na malé 
děti.

hRy venku

Pozn. Přesun do Klánovického lesa – zvládání přesunu, 
cestování dopravnými prostředky, chování v nich.

Pavučina – děti měly za úkol prolézt pavučinu vytvo-
řenou z lana. Důraz byl na společném domluvení pořa-
dí – rozdělení se a hlavně vzájemné důvěře k ostatním 
– ostatní mi pomohou prolézt pavučinou, nikam mě 
nehodí atd. Než děti pochopily systém, byla hra pro ně 
velmi náročná. Starší děti začaly pavučinu a chtěly ne-
chat nejmenší děti jako poslední. Zjistily, že nejmenší 
děti nemají šanci bez jejich pomoci pavučinou prolézt. 
Hra byla několikrát opakována, než se skupina naučila 
pracovat společně – rozdělit si pořadí, ve kterém pů-
jdou, postupné využití různých typů otvorů. Pro mladší 
děti (do 10 let) nebyla hra příliš atraktivní, starší děti je 
moc nebraly jako rovnocenné partnery a v počátcích je 
odmítaly jako pomocníky pro prolézání ostatních. Pak 
i starší děti pochopily, že při hře má každý hráč svoji 
funkci a je potřeba zapojit i malé děti k prolezení ostat-
ních. Hra se dětem celkově i přes náročnost provedení 
líbila. Aktivně se nakonec zapojily téměř všechny děti.

ReFlexe

Dětem se začátek aktivity vůbec nelíbil, nebyly 
schopny se dohodnout, překřikovaly se, neposloucha-
ly se. Kvůli tomu neměla aktivita takový průběh, který 
by měl být. Proto je nutné, aby lektor na začátku děti 
hodně korigoval. Samozřejmě, že čím starší účastníci, 
tím méně se lektor do řešení problému zapojuje. Na-
opak menší děti pomoc potřebují po celou dobu aktivi-
ty a můžeme jim tak i ulevit na pravidlech.

hodnocení vedoucí

Z počátku dětem déle trvalo, než pochopily, že po-
třebují společně spolupracovat. Starší děti vhodně 
podporovaly menší děti, které se některých aktivit bály 
anebo myslely, že nemají síly. Nejvíce se dětem líbil 
slack line. Jako nejobtížnější asi pavučina, než účast-
níci pochopili, jakým způsobem mají prolézat.

den třetí – středa 15. 2. 2012
vývojová Fáze skupiny:
Norming (normování): Skupina již funguje jako ce-

lek. Členové jsou spokojeni s prací, kterou vykonali. 
Spolupráce je efektivní. Skupina si vytvořila vlastní 
identitu.

Expo 3020 – skupina dětí byla rozdělena na čtyři 
skupiny podle barev. Vytvořily skupiny, aby každá sku-
pina byla zastoupena od každé barvy jedním členem. 
Dětem byla v krátkosti představena výstava Expo (proč 
se dělá, co předvádí). Děti dostaly za úkol ve své sku-
pině během 5 minut domluvit se na společném vynále-
zu, který bude na výstavě představen a následně i dět-
mi ukázán. Domluva probíhala poklidně, většinou měl 
každý člen skupiny možnost se vyjádřit – dát k námětu 
vlastní vynález a poté docházelo k výběru jednoho vy-
nálezu. Každý člen ze skupiny poté získal jedno ome-
zení. 20 minut měly děti kreslit vynález i podle svého 
omezení.

ReFlexe

Tuto část děti hodnotily jako poměrně náročnou, 
kdy každé mělo nějaký handicap, který je omezoval 
v jejich tvorbě (nejvíce ty, které měly zavázané oči). 
V jedné skupince došlo ke změně vynálezu, než který 
byl původně vymyšlen (ale po vzájemné dohodě). Zá-
věr hry byl v pantomimickém předvedení nakresleného 
vynálezu. Tato část bavila děti nejvíce. Aktivně se zapo-
jily všechny děti.

podRobný popis aktivity expo 3020
Před samotným zahájením hlavní aktivity je vhod-

né vložit rozehřívací hru. Podle toho, v jaké jsou děti 
náladě (ukázáno na lidském teploměru pomocí zdvihu 
ruky), zvolíme vhodnou hru. Pokud by bylo zapotřebí 
vyburcovat z dětí více energie, zvolil bych hru Titanic, 
kde si děti ze židlí sestaví loď a na nich se musí udržet, 
i když se loď potápí (židle jsou odebírány). Pokud by 
třída naopak potřebovala svou aktivitu snížit, zařadil 

bych hru Čísla, kdy je jeden účastník postaven dopro-
střed kruhu se zavázanýma očima. Ostatní v kruhu se-
dící tiše mají rozdány čísla. „Slepec“ zvolí dvě náhodná 
čísla. Ty děti, které jsou těmito čísly označeny, si musí 
vyměnit místa co nejtišeji. Slepý hráč se snaží ulovit 
alespoň jednoho z nich. Poté by následovala hlavní ak-
tivita Expo 2020, jejíž osnova jako dramatu je rozepsá-
na níže.

 – Věková skupina: 10 – 11 let

 – Počet dětí: 20

 – Cíl: naučit děti spolupracovat se svými vrstevníky, 
efektivně komunikovat, kreativně tvořit a poba-
vit se

 – Námět: vynález století

 – Pomůcky: losovátka, vynález z minulé soutěže, 
do skupiny: šátek, arch papíru, pastelky (fixy), 
hodinky, certifikát Expo 2020, oblečení pro mo-
derátora

 – Prostor: třída

 – Čas: 2 vyučovací hodiny

Expozice

Pro správné navození atmosféry moderátor oznámí, 
že se blíží další ročník výstavy Expo. Je to velká událost, 
která se koná pouze jednou za sto let. Vyhlásí celostát-
ní soutěž o co nejoriginálnější vynález. Postupně dojde 
během vyprávění o celosvětových výstavách k vysvět-
lování pravidel. Následně si každý výtvarník (všechny 
děti), který bude navrhovat exemplář, vylosuje kartič-
ku, která ho přiřadí do skupiny a určí mu jeho handi-
cap. Např. nesmíš kreslit černou tužkou a nesmíš mlu-
vit, máš zavázané oči a nesmíš kreslit zelenou tužkou, 
nesmíš kreslit červenou tužkou a vedeš ruku tomu, 
který sám nemůže.

Kolize

Proč si děti myslí, že byly vybrány do soutěže. Musí 
zapřemýšlet, jaký sestrojit vynález, aby co nejvíce šo-
kovaly ostatní. Nejdříve si všechno mohou zaznamenat 
na kus papíru, než začnou vynález jako takový vytvářet 
jako oficiální výkres, který musí být obsažen v každé 
přihlášce na výstaviště. V průběhu hry probíhají krátké 
diskuse s moderátorem soutěže, který pracuje pro TV 
(učitel/lektor) a přenáší poznatky o vynálezu divákům. 
Obchází jednotlivé skupinky a snaží se s dětmi navázat 
kontakt, aby od nich získal co nejvíce informací. Doda-
tečně může vysvětlovat pravidla a usměrňovat jednot-
livé nejasnosti.

Krize

Děti vymýšlí vynález ve skupince, snaží se ho spo-
lečně zakreslit na arch papíru. Musí spolupracovat jako 
jeden člověk. Každý totiž může něco, co jiný ne. Musí 
se tedy neustále doplňovat a dbát na požadavky a po-
třeby či připomínky ostatních. Jakou barvou, jaký tvar 
a v jakém prostředí by mělo vše fungovat. Vhodným 
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prostředkem pro upevnění prožitku je samozřejmě si-
mulace. O to se snaží hlavně moderátor, aby navodil tu 
správnou atmosféru, která pohltí do děje aktivity i sa-
motné děti.

Peripetie

Rozvíjení krizového okamžiku, způsoby řešení, jak 
by měl daný vynález vypadat. Následuje praktické před-
vedení vynálezu z lidských těl. Důležité je, aby si děti 
samy ve skupině určily jednotlivé role – co kdo bude 
předvádět, jakou část vynálezu. Také se musí dohod-
nout, jaké praktické využití tento vynález má v životě, 
proč by si ho ostatní měli zakoupit. Celková prezentace 
probíhá před zbytkem skupiny. Pokud by skupinka byla 
méně komunikativní, může zde zasáhnout moderátor 
a zeptat se na nejasné situace, které pomohou i ostat-
ním k pochopení vynálezu.

Katastrofa

Závěrečná fáze, vyřešení problému – zhotovení ná-
kresu v reálné podobě a předvedení vynálezu všem 
ostatním. V každé skupince je zvolen jeden inženýr, 
který celkový nákres komentuje (popř. i předvedení 
celého mechanismu vynálezu). Vedení třídy: Bude pro-
bíhat zevnitř. Učitel (lektor) bude mít roli moderátora 
celé soutěže. Moderátor se snaží zjistit současný stav, 
jak si jednotlivé skupinky vedou při plánování svého 
vynálezu, jak se právě v dané situaci cítí a jaké jsou 
jejich možné varianty řešení. Může je tak lépe korigo-
vat a dovést ke správnému výsledku. Zhodnocení: Děti 
i s vyučujícím sedí v kroužku a společně se zabývají 
převážně těmito dvěma otázkami:

1. Kdo byl hlavou celého programu?

2.  Pracovali jste jako tým, nebo někdo vyčníval, byl 
hlavním konstruktérem?

Můžeme se dále ptát na to, jestli už někdo má zku-
šenosti např. s prací se zavázanýma očima. Co bylo 
nad jejich síly, s čím si nedovedli poradit. Jak se jednot-
livcům pracovalo ve skupině.

Pokud bychom z této hry chtěli vytvořit čistě drama-
tickou hru, musíme do hry vnést dramatický konflikt 
nebo rozpor.

Pokud by se práce měla skutečně změnit v drama, 
muselo by dojít k dramatické situaci s dramatickým 
konfliktem. Například: uprostřed práce by přišla infor-
mace, že termín k odevzdání vynálezu se musí zkrátit, 
protože jinak nebude přijat. Proto všichni, kteří  nemo-
hou pracovat např. pravou rukou, musí být ze spolu-
práce vyřazeni a izolováni od své skupiny (třeba tak, že 
se na ně nikdo nedívá, nikdo s nimi nesmí promluvit 
atd.).

Budování kontextu: vytvořit názorovou přímku

a) Ano, rozhodnutí je správné, zdržují nás.

b) Rozhodnutí je nemorální, i když mají handicap, 
jsou užiteční jako všichni ostatní.

Další možnosti:

a) Zahrajte situaci, kdy sdělujete tuto skutečnost 
handicapovanému.

b) Přerušit práci a zařadit reflexi. Myslíte, že podob-
ná situace by v reálném životě mohla opravdu 
nastat? Je naše společnost k handicapovaným 
dostatečně ohleduplná?

c) Dokončit vynález.

d) Dále můžeme více konkretizovat pojem „vynález 
století“ a zaměřit ho třeba právě jako pomůcku 
pro určitý handicap.

Limeriky – skupina byla náhodně rozdělena do 4 
menších skupinek. Po budově bylo rozmístěno 16 
básniček. Jeden ze skupiny byl zapisovatel a ostatní 
členové si museli básničku zapamatovat a nadiktovat 
zapisovateli, který celou básničku přednášel porotci. 
V počátku hry se děti velmi aktivně zapojily. S přibýva-
jícím časem hry a neúspěšnými kontrolami básniček 
upadala aktivita a zájem dětí o další hraní a získání 
bodů. Přibližně po hodině hry bylo zapisovatelům ří-
káno, kolik chyb a v jaké části básni jsou chyby. Před 
ukončením aktivity se znovu zvýšil zájem dětí o hru. 
Všechny skupiny měly poměrně stejné výsledky v zís-
kání správných básniček (7 – 8 správných a celých 
básniček na skupinu).

Podrobný popis aktivity Limeriky

 – Zdroj/autor: Egredior, http://www.egredior.cz

 – Důvody pro zařazení: spolupráce skupiny, stano-
vení si taktiky, komunikace skupiny

 – Typ: kooperativní/vyšší stupen výzvy

 – Pomůcky: set Limeriky, objednávka na http://
www.egredior.cz

 – Prostředí: místnost nebo les se stromy

 – Délka trvání: 20-45 minut.

 – Délka přípravy: 10 minut

 – Rizika: úraz – zakopnutí při běhu

 – Skupina: 1. stupeň ZŠ

 – Věkové omezení: od 2. stupně ZŠ

 – Stupen integrace: normování

přípRava

Na stromy nebo zdi v místnosti rozvěsíme ve větší 
vzdálenosti jednotlivé sloky růžných básní či písní. Při-
pravíme ověřovací prostor, kam chodí účastníci říkat, 
co se naučili, a rozdělíme prostor na dvě části – do jed-
né smějí pouze ti, kteří se učí básně, a do druhé pouze 
ti, kteří se nechávají učit. Do ověřovacího prostoru po-
sadíme kontrolory.

pRavidla

Hráči jsou rozděleni do týmů (3-5). Limeriky (tzn. 
básničky se specificky se opakujícími verši) jsou roz-
místěny v terénu (každá z nich má svoje číslo 1-16). 
Část týmu má za úkol postupně se básničky naučit na-
zpaměť a naučit je svoje další kolegy, kteří se nechají 
přezkoušet, zda básnička byla přenesena od originálu 
bez chyby. Prostor, v němž se hraje, je rozdělen do 3 
oblastí; 1. terén s básničkami, 2. depo, kde se bás-
ničky předávají dalším kolegům z týmu, 3. ověřovací 
prostor. Hráči se v týmu rozdělí na učící se a na učené, 
kteří pak odříkávají básničky v ověřovacím prostoru. 
Učící se nesmí do prostoru učeného a naopak.

Hráči jsou rozděleni do týmů (3-5). Limeriky (tzn. 
básničky se specificky se opakujícími verši) jsou roz-
místěny v terénu (každá z nich má svoje číslo 1-16). 
Část týmu má za úkol postupně se básničky naučit na-
zpaměť a naučit je svoje další kolegy, kteří se nechají 
přezkoušet, zda básnička byla přenesena od originálu 
bez chyby. Prostor, v němž se hraje, je rozdělen do 3 
oblastí; 1. terén s básničkami, 2. depo, kde se bás-
ničky předávají dalším kolegům z týmu, 3. ověřovací 
prostor. Hráči se v týmu rozdělí na učící se a na učené, 
kteří pak odříkávají básničky v ověřovacím prostoru. 
Učící se nesmí do prostoru učeného a naopak.

V ověřovacím prostoru jsou instruktoři zapisující 
družstvům body, pokud přednesou básničku bez chyby 
a se správným pořadovým číslem. Družstvo nemá k zá-
znamům přístup, aby součástí jejich strategie byla i do-
mluva, jak zajistí rozdělení básniček mezi sebou. Hráče 
to také nutí, aby si v rámci své spolupráce zajistili stálý 
přehled, jaké básničky již v pořádku přinesli.

Vyhrává družstvo, které všechny básničky nasbírá co 
nejdříve.

Při cestách do terénu není možno používat tužku, pa-
pír, ani jakékoliv jiné záznamové zařízení. Hráči se ne-
mohou nechat přezkoušet z básničky, kterou již před tím 
viděli v terénu (v roli učícího). Pokud by to hráči nebyli 
schopni dodržet, pak je lepší stanovit pevné role (učící 
a učení).

Básně je možno nosit v libovolném pořadí a je mož-
né kdykoliv přijít znovu a zkusit další pokus o bezchybný 
přednes.

Jako správná je báseň uznána jen tehdy, má-li také své 
číslo. Varianty:

1. Možnost povolení jedné nebo dvou chyb v jedné 
básničce.

2. Zhruba v polovině hry prohodit role učící se 
a učený.

3. V průběhu hry nenápadně vyměnit pověšené slo-
ky za jiné, zatím nezveřejněné.

4. Vžít se do kůže handicapovaných a říci účastní-
kům, že mohou chodit pouze po jedné noze.

5. Zakázat učícím mluvení, tím pádem sloku musí 
předvést pantomimicky (v tomto případě je tře-
ba použít lehčí a kratší básně).

6. Do hry se může zapojit tzv. „mateník“ (člověk, 
který se volně pohybuje po prostoru a záludnými 
otázkami mate ostatní).

možné metody a otázky do debRieFingu

Ne moc dlouhý debriefing. Však možné využití 
kostek nebo karet s otázkami na průběh aktivity. Zeptat 
se, jak se účastníci cítili ve svých rolích a zda by si je 
chtěli vyměnit. Jakou taktiku zvolili a zda by ji teď zvolili 
jinak. Další možnost: na jeden větší papír napsat ZŠ, 
na druhý SŠ a na třetí VŠ a zeptat se, na jaké intelektové 
úrovni se po této aktivitě účastníci cítí a ať se postaví 
k příslušnému papíru.

ReFlexe

Hra se dětem líbila, ale přišla jim náročná (podobné 
texty básniček), líbila se jim možnost střídání se v zapi-
sování textů básniček – každý si mohl vyzkoušet funk-
ci zapisovatele i hledače básniček. Pro menší děti se 
tedy mohou vytvořit jednodušší básničky. Je také vhod-
né podle nálady účastníků upravit časovou náročnost 
aktivity. Dovolujeme dětem možnost měnit role – zapi-
sovat, recitátor, sběrač.

hodnocení vedoucích

Dopolední blok děti poměrně zaujal. Nejvíce se jim 
líbila společná pantomima. Při odpoledním bloku byl 
dáván velký důraz na bezpečnost, která nám pomůže 
mnoho her zvládnout a získat tak důležité informace 
pro život. U některých dětí došlo k překonání vlastního 
strachu (kolečko důvěry, ulička).

den čtvRtý – čtvRtek 16. 2. 2012
Pointilismus – děti se rozdělily do skupin. Z počát-

ku byl u některých problém s komunikací (přesné roz-
dělení úkolů – muselo být v průběhu hry vysvětleno 
hráči – nejmladšímu ve skupině), dále již komunika-
ce a spolupráce ve skupinách bez problémů. Vzájem-
ná podpora a motivace hráčů ve skupině. Skupiny se 
v průběhu kresleného díla domlouvaly a dále si rozdě-
lovaly úkoly. Negativní ohlas byl na změnu možnosti, 
čím kreslit (nohama), ale zadání nikdo neporušil. Dě-
tem se hra líbila. Zadání splnili všichni hráči, každý se 
zapojil a podporoval svoji skupinu (ačkoliv se mu třeba 
právě nelíbila možnost, čím je dovoleno kreslit). Dětem 
se obrazy zdály příliš těžké.

ReFlexe

Hra jako taková ze začátku děti vůbec nenadchla. 
Přišlo jim to až zvrácené. Nicméně správné zarámová-
ní pomohlo k tomu, že se děti začaly víc a víc zapojovat 
do děje. Nelíbilo se kreslení palcem u nohy, mnozí to 
považovali za velký hendikep, který jim zničil jejich vý-
tvarné dílo. Pro mnoho dětí to byla zábavná hra, kterou 
by klidně někdy zopakovaly. Některým se hra nelíbila 
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z důvodu zašpinění částí těla, případně oblečení. Hru 
je nejvhodnější hrát venku. Vevnitř je nutné počítat 
s tím, že bude špinavá dlažba. Rozhodně hru nelze 
hrát v prostorách s koberci nebo jinými těžko omyva-
telnými materiály.

hRy venku

Lávová řeka – (mravenci) – po počátečních neú-
spěších se dětem podařilo vymyslet potřebný způsob, 
jakým daný úkol splnit.

ReFlexe

Hra se většině hráčů líbila. Méně se líbila hráčům, 
kteří byli ke konci hracího území a delší čas čekali 
na své „vysvobození“.

Dráčci – velmi kladně hodnocená hra (i od dětí, kte-
ré byly brzy vyřazeny). Zábavná hra, kterou děti rády 
opakují, již ji hrály při jiných PT, akcích DDM, táborech, 
škole atd.

Skalní golf – hra s míčky ve vymezeném terénu – je 
určené pořadí hráčů ve skupině. Některé děti hru znaly 
a o to více se snažily. Hra patřila k fyzicky náročnějším 
– běh v přírodním terénu podle vyznačeného území.

ReFlexe

Většině dětí se líbila, bavila je. Děti dodržovaly pra-
vidla, vzájemně se podporovaly. Hráči v cíli podporovali 
a fandili hráčům, kteří ještě byli na trase. Celkově hry 
venku byly hodnocené spíše kladně. Děti měly mož-
nost se zapojit do všech aktivit.

celkové hodnocení

Průběh dne děti hodnotily kladně. Dnešní den jim 
přišel zábavnější než předchozí den. Nejvíce se jim líbil 
skalní golf. V průběhu dnešního dne se často od dětí 
v průběhu hry ozývalo hodnocení „není důležité, jestli 
vyhrajeme, ale že si něco vyzkoušíme a naučíme se 
pro život, zvládnutí úkolu nám pomůže v dále v životě“.

hodnocení vedoucích

Spolupráce mezi skupinami je mnohem lepší. Děti 
samy většinou již velmi rychle přijdou na řešení, že 
spolupráce je mnohem rychlejší cesta ke kvalitnímu 
(správnému, rychlejšímu) řešení než individuální práce 
v rámci skupiny. Děti se vzájemně podporují, více si po-
máhají při neúspěchu (ať jednotlivce, či celé skupiny).

den pátý – pátek 17. 2. 2012
vývojová Fáze skupiny:
Performing (transformování): Skupina je velmi 

produktivní, ale její činnost se chýlí ke konci. Účastní-
ci mohou být nespokojeni s nedosažením vytyčených 
cílů. Ve skupině vzniká úzkost. Získané zkušenosti jsou 
přenášeny do života.

hRy vevnitř

Živé zrcadlo – zvládnutí od všech dětí. Z počátku 
problémy s vymyšlením, co mají svému zrcadlu ukazo-
vat. Nutná dopomoc od vedoucích, co vše je možné 
předvádět. Možno i zvukový doprovod.

Motýli – hra jednotlivců. Každý volil jinou taktiku. 
Hra se dětem relativně líbila, náročný byl směr až 
ke konci (únava).

hRy venku

zastavení jaRa

Slepý čtverec – dětem se zpočátku zdála hra cel-
kem lehká a říkaly, že budou velmi brzy hotovy. Byla 
nutná společná domluva, která zpočátku dětem příliš 
nešla. Po jisté době začaly hlavně starší děti spolupra-
covat. Ačkoliv se dětem nepodařilo vytvořit čtverec (ale 
společně zpracovaly obdélník), byla vidět spolupráce 
a snaha zapojit všechny členy do hry.

Podrobný popis aktivity Americké vejce

 – Zdroj/autor: MEADOWS, Dennis; SEIF, Amy. Crea-
ting High Performance Teams: 58 Initiatives. 
Durham: University of New Hampshire, 1997.

 – Důvody pro zařazení: spolupráce pod tlakem spo-
lupráce skupiny

 – Typ: kooperativní

 – Stupeň náročnosti: F1/P2

 – Pomůcky: pro každou skupinu – 1 vejce, 20 Ks 
brček, 75 cm lepicí pásky (alternativou je 1 m), 
nůžky

 – Prostředí: místnost

 – Délka trvání: 45 minut, alternativa 30 – 45 minut

 – Skupina

 – Velikost: neomezeně (dělení do menších skupinek)

 – Věkové omezení: 8 let a více

 – Pravidla

Úkolem jednotlivých skupin je, aby vytvořily bezpeč-
ný obal pro vejce, které se bude následně pouštět cca 
z dvoumetrové výšky. K dispozici jsou pouze brčka, le-
picí páska a nůžky. Vajíčka se nesmějí vyfouknout ani 
uvařit. Hráči mají na vymyšlení a realizaci 30 minut.

debRieFing

Metoda řazení se do linie. Jsou možné různé alter-
nativy, například: Podle toho, jak je to bavilo, míra za-
pojení jednotlivých účastníků, role v týmu, … Účastníci 
se řadili dle svého zapojení v týmu. Skvělé bylo, že se 
nám nejvíc lidí „vyrojilo“ na místě nejaktivnějších. Jed-
na slečna byla na opačném konci pomyslné řady, zde 
by se v podobných případech dal debriefing rozvinout, 
u naší skupiny je to ale těžké, protože zmíněná slečna 
nebyla nezapojená kvůli vnějším podnětům.

Možné otázky:

1. Proč jste tam, kde jste?

2. Myslíte si, že to fungovalo dobře, když jste se tak-
to účastnili?

3. Proč si myslíte, že jste neuspěli?

4. Máte nějaký nápad, jak to příště vylepšit?

5. Dá se něco z toho zobecnit pro veškerou týmo-
vou spolupráci?

ReFlexe

Do vymýšlení obalu na záchranu vejce se zapojili 
všichni hráči v rozdělené skupině. Každý z hráčů měl 
možnost navrhnout vlastní řešení. Pak se vybíral nej-
lepší návrh, který byl realizovan. Při tvorbě všechny 
skupiny využily materiály, které na počátku dostaly. 
Dvě skupiny stihly vytvořit obal v časovém limitu, jedna 
skupina ukončila práci těsně se skončením časového 
limitu. Dvěma skupinám se nepodařilo vytvořit dosta-
tečně pevný obal na záchranu. Pouze jedna skupina 
zvládla ochránit vejce. Hra se dětem líbila, hledaly růz-
né způsoby řešení.

závěRečné hodnocení

vývojová Fáze skupiny:
Adjourning (loučení): Tým dokončil svůj úkol. Čle-

nové reflektují prožité momenty, jak dobře co udělali, 
co se naučili a jak budou pravděpodobně čelit novým 
výzvám.

Hodnocení je shrnuto ve fotografiích. Každý se mohl 
vyjádřit, jak si myslí, že na něj daná aktivita působila 
a jestli byla vhodně zvolená. Celkově se aktivity a celý 
zážitkový tábor velmi líbil. Děti ke konci programu vcel-
ku rychle a bez problémů dokázaly reflektovat své po-

třeby během průběhu jednotlivých aktivit. Správně od-
hadly, jakým způsobem je potřeba uvažovat a jednat. 
Nedělal jim problém si zpětně vybavit své jednotlivé 
kroky a ty následně hodnotit. Metodické listy – Magic-
ké místo.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Věkové složení účastníků bylo ve velkém rozpětí, 
nicméně toto není vůbec žádnou překážkou. Z počát-
ku vzdělávacího programu bylo potřeba více se vě-
novat mladším dětem. Na druhou stranu i starší děti 
potřebovaly podporu od vedoucích, aby byly schopny 
správně pochopit aktivitu. Bylo velice důležité přizpů-
sobit zadané aktivity dětem v tomto věkovém rozpětí. 
Některé z nich jsou vytvořeny pro mladistvé či dospělé. 
Vzhledem k proniknutí do oblasti zážitkové pedagogiky 
ale nepovažujeme jako vedoucí za problém to, že by 
mladší účastníci aktivity nezvládali. Spíše je to výzva 
pro vedoucí v tom smyslu, že musí pečlivěji volit taktiky 
a vysvětlovat jednotlivé postoje tak, aby to pochopili 
úplně všichni a všem bylo dopřáno komfortní zachá-
zení a necítili se v ohrožení či přímo nebezpečí, že jim 
někdo narušuje jejich intimní individuální kruh bezpe-
čí. Díky zvolenému přístupu jsme dokázali s dětmi pra-
covat velmi svižně a v průběhu času i sami účastníci 
pochopili, že zvolené aktivity jsou jim nakloněny tak, 
aby si je nejenom užili, ale aby si z nich odnesli do běž-
ného života to potřebné.

4. Vyjádření supervizora
Příklad dobré praxe se zaměřuje na aplikaci metod 

zážitkové pedagogiky na příměstském táboře. Autoři 
staví strukturu programu na současném poznání, kdy 
vhodně provazují zásady aplikace zážitkově pedago-
gických metod do kontextu vývojových fází skupinové 
dynamiky. Strukturace programu se zaměřením na vy-
tváření kvalitních sociálních vazeb je přímo propoje-
na s kvalitou atmosféry ve skupině. Takto zaměřený 
program se dá realizovat jako další příměstský tábor, 
v rámci drobných úprav by mohl sloužit jako velice kon-
krétní inspirace pro adaptační pobyty škol (mohou být 
realizované například SVČ). Jeho segmenty by pak šly 
využít na jakékoliv pobytové akci, v které chtějí realizá-
toři zkvalitňovat sociální klima ve skupině.



ZÁŽITKOVÝ POBYT PRO KOLEKTIVY 
S NARUŠENÝMI VZTAHY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Prohloubit vztahy a zlepšit atmosféru v třídním kolektivu

 – Probudit radost z tvoření

 – Uvědomit si principy dobré spolupráce

 – Seznámit se s možnostmi využití přírodních materiálů

kompetence komunikativní:
 – rozvoj teamové spolupráce a vytváření pozitivních vztahů 

ve skupině

 – rozvoj myšlení a komunikace ve skupině

 – naslouchat promluvám druhých

 – formulovat své myšlenky a názory

 – vyjadřovat vlastní pocity při jednotlivých prožitcích

kompetence sociální a peRsonální:
 – umožnit rozvoj samostatnosti, nápaditosti a zodpovědnosti 

za přidělený úkol

 – umožnit rozvoj citu pro přírodní materiály (sláma, hlína, dřevo)

 – umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie

kompetence pRacovní:

používat bezpečně a účinně pomůcky, nástRoje a mateRiály

 – dodržovat vymezená pravidla (bezpečnost, ochrana)

kompetence k řeŠení pRoblému:
 – rozpoznat a vyřešit problém

 – promyslet a naplánovat způsob řešení

kompetence k učení:
 – vést mládež k výběru vhodného způsobu práce

 – využívat získané poznatky v praktické činnosti

 – samostatně pozorovat a experimentovat

 – získané výsledky pak posuzovat a využívat v budoucnosti

Východiska PDP

 Občanské sdružení BAOBABY se prioritně zabývá možnostmi vy-
užití přírodních materiálů (sláma, hlína, dřevo) ve stavebnictví. Tyto 
materiály lze použít i ke stavbě jiných menších prvků, jako jsou dět-
ské domečky, pece, hmyzí hotely, průlezky, reliéfy atd. Práce s těmi-
to materiály není nijak náročná a každý je schopen ji zvládnout. Nic 

Autor
Viktor Karlík, DiS.

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Baobaby, o. s. – přírodní areál Strážná 
u Zlína

Klíčová slova
vztahy, spolupráce, přírodní materiály, 
tvorba

OUT
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35

5. Přílohy
 – Leták akce je dostupný na stránkách programu.

 – Harmonogram akce je dostupný na stránkách 
programu.
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4. vyd. Praha: Portál, 2007, 323 s. ISBN 978-
80-7367-276-8.
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Zážitkový pobyt pro kolektivy s narušenými vztahyZdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání

nemusí být důkladně přesné. Je to jako práce s plaste-
línou ve velkém formátu. Věříme, že tyto materiály mají 
velmi příznivý vliv na člověka. Věříme, že společná prá-
ce na něčem, co je krásné a funkční, může prohloubit 
a zlepšit vztahy v kolektivu.

Děti ve školách se většinou učí individuálně – každý 
sám za sebe. Myslíme si, že během školního vyučování 
není příliš mnoho prostoru pro opravdovou teamovou 
spolupráci, kdy má kolektiv možnost vytvořit něco, co 
přesahuje jednotlivce. Právě o tuto možnost jsme se 
pokusili v našem programu.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Mládež ve věku 17 – 18 let se po dobu 5 dnů vě-

novala tématu využití přírodních materiálů. Účastníci 
rozvíjeli vlastní spolupráci, společně stavěli hliněnou 
pec, „hmyzí hotel“ a průlezku „hliněný šnek“. Program 
byl proložen hrami a aktivitami na uvolnění atmosféry, 
vzájemné poznávání, zlepšení spolupráce a vztahů.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
V prosinci 2011 se sešel náš realizační team. Pře-

mýšleli jsme o tom, jak by měl náš program pro kolektiv 
mládežníků probíhat. O jeho obsahu a způsobu jsme 
diskutovali se speciální pedagožkou a odborníkem na 
průřezové téma Zdravé klima. Na základě jejich pod-
nětů jsme připravili pozvánku pro ředitele a pedagogy 
škol.

Z oslovených škol (čtyři školy a jeden domov mlá-
deže – ISŠT – COP Zlín, Uměleckoprůmyslová škola 
v Uherském Hradišti, Střední škola lidových řemesel 
v Rožnově pod Radhoštěm, Střední průmyslová škola 
ve Zlíně, Domov mládeže Zlín) projevila zájem o nabí-
zený program pro účastníky Střední průmyslová škola 
ve Zlíně.

Ve spolupráci se školní psycholožkou jsme vytipova-
li třídu vhodnou pro náš program. Nakonec byla vybrá-
na třída stavařů z třetího ročníku. Jednalo se o běžný 
třídní kolektiv, vztahy ve třídním kolektivu nevyžado-
valy sekundární prevenci. Kolektiv byl spíše zamlklý, 
účastníci mezi sebou příliš nekomunikovali.

S touto třídou jsme se v průběhu dubna sešli. Se sou-
hlasem účastníků jsme provedli analýzu vztahů v kolek-
tivu. Většina účastníků se shodla na tom, že se ve sku-
pině utvářejí kamarádské dvojice a skupiny, účastníci 
se však mimo zařízení již neschází. Účastníci uvedli, že 
ve třídě ne všichni kamarádí i s méně úspěšnými a také 
že se účastníci občas navzájem pomlouvají.

Účastníky jsme seznámili s činností našeho ob-
čanského sdružení a s náplní plánovaného víkendu. 
Účastníkům jsme rozdali formuláře pro souhlas rodičů 
s pobytem v našem kurzu, ve kterém byly uvedeny i in-
strukce o tom, co si mají vzít sebou.

Účastníci začali přijíždět na program ve čtvrtek na-
večer. Ukázali jsme jim areál, ve kterém měla probíhat 
naše tvorba a místa pro ubytování. Proběhlo úvodní 
seznamovací kolečko, během kterého se všichni vzá-
jemně představili, prozradili něco málo o sobě – záliby, 
čím by chtěli být, až budou velcí, a jaké mají očekávání 
od pobytu.

Účastníky jsme dále seznámili se základními pra-
vidly pobytu v našem táboře, hlavně ohledně zákazu 
požívání alkoholu, nutnosti nahlásit případné odchody 
atd.

Potom jsme se rozdělili do třech skupinek a disku-
tovali jsme nad dotazníkem (viz příloha) formou brain-
stormingu. Všechny nápady si skupina zapisovala. Po-
tom se skupiny sešly a vzájemně si pověděly výsledky 
svých brainstormingů.

Nejčastější odpovědi:

1. Jaké jsou podle Vás „Hlavní klíče pro život“? – 
Rodina, finanční zabezpečení, kamarádství, 
smysl života, mít cíl, láska, spolupráce.

2. Jaké jsou podle Vás největší problémy této pla-
nety? – Vztah člověka k životnímu prostředí, 
nedostatek neobnovitelných zdrojů, lidská ne-
nasytnost.

3. Máte představu, jak by se daly řešit? – Výchova, 
začít sám u sebe, oslovovat vlivné lidi.

4. Jakou úlohu má v lidském společenství staveb-
nictví? – Zajišťuje přístřeší, bezpečí.

5. Jaké jsou jeho pozitivní a negativní stránky? – 
Pozitivní: zpříjemňuje okolí, usnadňuje život.

6. Negativní: zabírá ornou půdu, ničí zeleň, převoz 
materiálů na velké vzdálenosti.

7. Jak se pozná dobrý kolektiv? – spolupracuje, do-
káže se shodnout, vzájemná pomoc a opora

8. Je Vaše třída dobrý kolektiv? Pokud ano, tak čím 
se to vyznačuje? Pokud ne, tak proč se mu ne-
daří? – Docela ano, pomáháme si. Občas se 
rozdělí na různé skupinky, které se vzájemně 
pomlouvají.

Následně jsme mluvili o tom, že po dobu kurzu 
budeme fungovat jako kmen či komunita. A že bude 
potřeba, aby pro hladký chod kurzu měl každý z účast-
níků nějakou funkci, která bude pomáhat zajišťovat 
hladký průběh našeho dočasného spolužití. Každý 
z účastníků si vybral některou z funkcí – např. ohnivý 
muž (zajišťování táboráků), fotograf (fotodokumentace 
víkendu), kulturní referent (napsání článku do školní-
ho časopisu), správce budovy (holčičí/klučičí – dohlíží 
nad pořádkem v ubytovnách). Pak následoval táborák 
s neformálním povídáním a muzicírováním.

V pátek jsme začali povídáním o bezpečnosti práce. 
Nejdřív jsme se účastníků zeptali, co si pod tímto po-
jmem představují. A pak jsme doplnili vlastní informa-

ce – kde bude umístěna lékárnička a hlavně, že by se 
neměli pouštět do prací, ve kterých se necítí bezpečně.

Dle zájmu účastníků o jednotlivá tvůrčí díla jsme se 
rozdělili do třech skupinek – tzv. pecaři, šnekaři, hmy-
zaři. Vysvětlili jsme, že rozdělení do skupiny není defi-
nitivní, že bude možno nakukovat do jiných skupinek 
a že, pokud to bude potřeba, tak si vzájemně pomů-
žeme.

Žádné z plánovaných děl nebylo definitivně vymy-
šlené a nechali jsme ho do velké míry vyplynout z ná-
padů účastníků. Skupiny si ujasnily záměry svých děl, 
nastínily a probraly postup prací a práce přímo zahájily. 
„Pecaři“ vytvořili kamenný základ a uložili horní des-
ku v podobě náhrobního kamene, který vytvořil rovinu. 
„Hmyzaři“ také založili stavbu a vytvořili základní dře-
věný rám. Natěžili si část potřebného materiálu. „Šne-
kaři“ začali odkorňovat kůly. Večer jsme se věnovali 
přednášce o slaměných domech a možnostech využití 
hlíny – nechali jsme prostor pro dotazy a diskuzi.

V sobotu jsme pokračovali v započatých pracích. 
„Pecaři“ vytvořili spodní část pece z cihel a vyzdili 
spodní díl topeniště z šamotových cihel, „hmyzaři“ vy-
plnili stavbu jednotlivými materiály a částečně omazali 
stavbu hliněnou směsí. „Šnekaři“ provedli vyvrtání děr 
a částečné usazení kůlů. Odpoledne jsme šli na ex-
kurzi do hliněného domu paní Hradilové, který je 250 
let starý a velmi zachovalý. Dům má bohatou historii 
– za války sloužil jako úkryt pro partyzány a paní Hradi-
lová je skvělá vypravěčka. Účastníci projevovali zájem 
o tuto stavbu i příběh tohoto domu. Večer jsme se vě-
novali tématu „Možnosti výtvarného využití přírodních 
materiálů“ s prostorem pro dotazy a diskuzi.

V neděli „pecaři“ vytvořili pískovou homoli, umístili 
komín a oplácali tělo pece hliněnou směsí. „Hmyzaři“ 
oplácali stavbu hliněnou vápennou směsí a „šnekaři“ 
provedli těžbu chybějících akátových kůlů, které potom 
oloupali a usadili. Večer jsme šli společně bubnovat 
do místního vodojemu, což je podzemní kruhová míst-
nost s kopulovitým stropem a výbornou akustikou.

V pondělí jsme dokončili jednotlivá díla. Společně 
jsme vystoupili na rozhlednu a pohlédli z výšky na naše 
dílo a svět kolem. Při závěrečném rozlučkovém kolečku 
jsme pochválili účasntíky za úžasnou spolupráci a zají-
malo nás, jak se jim v kurzu líbilo, jestli jim něco nechy-
bělo, nebo nepřebývalo. Sdělovali svou spokojenost 
a nadšení z toho, co se nám podařilo vytvořit, a z ro-
dinné atmosféry, která v kurzu panovala. Také velmi 
chválili jídlo, které jsme vařili. Lektoři dostali od účast-
níků květinu a fidorkovou medaili za vlídné a přátelské 
vedení.

Účastníci ve věku 17 – 18 let se po dobu pěti dnů 
věnovali tématu využití přírodních materiálů. Rozvíjeli 
vlastní spolupráci, společně stavěli hliněnou pec, hmy-
zí hotel a průlezku hliněný šnek. Program byl proložen 
hrami a aktivitami na uvolnění atmosféry, vzájemné 
poznávání, zlepšení spolupráce a vztahů z tohoto výše 

uvedeného programu vznikl konkrétní popis jednotli-
vých realizací.

tvoRba venkovní hliněné pece

 – ČASOVÝ RÁMEC: 4 dny

 – MÍSTO: zahrada

 – MATERIÁL: cihly, šamotové cihly, šamotová malta, 
písek, sláma, hlína, voda, hydroizolace, komíno-
vá roura, vápno, náhrobní kámen

 – CÍL LEKCE: zvládnutí stavební techniky, rozvinutí 
spolupráce a komunikace v kolektivu, rozvinutí 
výtvarných dovedností, rozvoj technického řeše-
ní, seznámení se s možnostmi zpracování pří-
rodních materiálů

 – ROZVÍJENÉ KLÍČOVÉ KOMPETENCE: komunikativ-
ní, k učení, řešení problémů, pracovní, personál-
ní, k trávení volného času

metodický postup:
Úvodní část

Účastníci byli seznámeni s tím, jak může taková 
hliněná pec vypadat – fotky zrealizovaných pecí. Dále 
jsme si stanovili náš základní požadavek, že bychom 
chtěli vytvořit pec kombinovanou s grilem. Účastníci 
byli vyzváni k tomu, aby přemýšleli o tom, jak by bylo 
dobré postupovat. Neměli jsme jasně stanovený tvar 
pece, ani stavební postup. Pouze mlhavou vizi. Nechali 
jsme kolektiv, aby sám přemýšlel a hledal řešení.

Motivace

Naší hlavní motivací bylo ponechání prostoru pro 
přímou kreativitu účastníiků a možnost celé si to vymy-
slet dle vlastního uvážení a teamových nápadů.

Postup práce

Nejdříve bylo nutné pec nějak založit. To znamená 
zajistit, aby se hlína nedotýkala se zemí, a zamezit 
pronikání zemní vlhkosti do těla pece, která by moh-
la urychlovat degradaci materiálu, snižovat životnost 
pece. V našem případě jsme pro založení použili kame-
ny, ze kterých byl vyskládán první šár. Na ty se potom 
položila hydroizolace v podobě IPY (lepenka). Rovinu 
jsme si potom vytvořili pomocí starého betonového 
náhrobku, který byl vyhozen na blízkém odkladišti sta-
vební suti. Předpokládáme, že každý nemá k dispozici 
betonový náhrobek, takže v jiných případech lze řešit 
základ vybetonováním nebo můžou být alternativou 
pneumatiky vydusané štěrkem nebo kusy starých be-
tonů, patníků…atd.

Spodní část pece jsme potom vyzdili z pálených ci-
hel, které byly spojované hliněnou maltou. Dno tope-
niště bylo vyskládané z šamotových cihel, které jsou 
schopny odolávat žáru, pospojovanými šamotovou 
maltou.
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Potom bylo nutné vyzdít vstupní klenbu do pece 
(vyšší inženýrská). Pomůckou jsou vyřezané šablony 
klenby ze dřeva, které ji podpírají do doby, než je klen-
ba uzavřená a mírně zaschlá.

Dutý prostor pece se vytvoří tak, že je potřeba zhoto-
vit homoli z vlhkého písku, která je dobře tvarovatelná. 
Tvarové možnosti, vrstvení a zvětšování jsou neomeze-
né. Konečný tvar homole se zafixuje pomocí rozpros-
třených namočených novin v několika vrstvách, které 
jsou ještě proložené velkými lopuchy. Tímto způsobem 
se vytvoří pružná fixační armaturová blána.

Na tu se potom začne nanášet směs hlíny se slamě-
nou řezankou. Hlína by měla být jílovitá, mazlavá. Je 
dobré ji mít dopředu namočenou ve vodě. Je pak lépe 
zpracovatelná. Neměla by obsahovat kameny (nutnost 
osívat – spousta práce navíc – nebezpečné a nepří-
jemné při rozšlapávání). Můžeme ji naložit do sudů 
nebo nějakých kádí, případně jde vytvořit jílové jezírko 
z pevné plachty, jejíž okraje jsou vyvýšené např. pomo-
cí fošen. Hlína jde rozmíchat pomocí stavebního mícha-
dla, anebo se dá rozšlapat (příjemné, zábavné, léčivé). 
Takto připravenou hlínu potom mícháme se slaměnou 
řezankou (nadrobno posekaná sláma – osvědčený 
způsob výroby řezanky je rozsekání pomocí zahradní 
sekačky a zachycením do koše). Řezanka vytvoří v hlí-
ně formu jemné armatury a zajišťuje, že po vyschnutí 
hliněná směs nepraská. Samotný jíl při vysychání má 
velkou smršťovací tendenci a praská.

No a potom se vrstva hliněnoslaměné hmoty vrství 
na tělo pece. Cihlovou část je dobré probodat klací-
ky, které se zabodají do spár mezi cihlami tak, že tělo 
pece potom vypadá jako ježeček (bohužel nemáme ilu-
strační foto). Dělá se to z důvodu, že se často hliněná 
směs nanáší ve velký vrstvách a zamezí to případnému 
opadání.

Do topeniště je zvenku připojen komín, takže je 
dobré zabudovat prostupový kovový límec (trochu širší 
trubka, než je průměr komínové trubky).

Z hlíny se velmi dobře vytvářejí nejrůznější reliéfy. 
Tato směs musí být více písčitá – je dobré přidat i jem-
ná vlákna konopí, které zvýší plasticitu takto vytvořené 
hmoty. Ozdobný motiv na naši pec vymysleli účastníci 
bez našeho pobízení. No – budeme si to brát osobně 
a chápeme to jako vyjádření jejich spokojenosti s na-
ším kurzem.

Aby pec vydržela, je nutné ji ještě celou omazat fi-
nální vápeno-hliněno-řezankovou směsí. V poměru – 1 
díl hlíny, 1 díl vápna, 2 díly písku, 1 díl slaměné ře-
zanky. Nanáší se v 1 – 2cm vrstvě. Tato směs je více 
voděodolná. Hlína samotná je smáčivá a postupně by 
ji déšť narušil a splavil.

Hodnocení

Celý proces byl úžasný. Team musel opravdu mobi-
lizovat síly, aby se to celé podařilo. Ale, jak se to celé 
rodilo, bylo vidět narůstající zapálení pro věc. Lektor 
Radek Křivánek, který měl tvorbu pece na starost, měl 
zrovna problémy s zády, takže byl takový pan Lórenc, 
který jenom naznačoval, co by se mělo dělat, jaké jsou 
možnosti a případné postupy. Účastníci tedy museli 
dělat opravdu všechno a na mnoho věcí si sami při-
jít. Bylo vidět, jak postupně vynořování se ze země jim 
dává jistotu do dalších kroků. Například úvodní vytvo-
ření roviny na kamenech byl skutečný porod a mnozí ze 
skupiny byli na pokraji šílenství.

Vyvrcholení pak bylo finalizování pece, kdy se najed-
nou pod rukama zrodilo cosi téměř živého. Radostně 
hladili tělo pece, bujaře komunikovali, smáli se a na-
hlas vyjadřovali, jak je úžasné to, co vytvořili.

Výstup

 – Zvýšení schopnosti spolupracovat a komunikovat 
v teamu

 – Vlastní hledání řešení

 – Zvýšení kreativity a rukodělných dovedností

 – Seznámení se s možnostmi využití přírodních ma-
teriálů

tvoRba hmyzího hotelu

 – ČASOVÝ RÁMEC: 3 dny

 – MÍSTO: zahrada

 – MATERIÁL: děrované cihly, dřevěné hranoly, des-
ky, dřevěné špalky, stonky topinamburů, písek, 
sláma, hlína, voda, hydroizolace, vápno, kame-
ninová roura, náhrobní kámen

 – CÍL LEKCE: zvládnutí stavební techniky, rozvinutí 
spolupráce a komunikace v kolektivu, rozvinutí 
výtvarných dovedností, rozvoj technického řeše-
ní, seznámení se s možnostmi zpracování pří-
rodních materiálů

 – ROZVÍJENÉ KLÍČOVÉ KOMPETENCE: komunikativ-
ní, k učení, řešení problémů, pracovní, personál-
ní, k trávení volného času

metodický postup:
Úvodní část

Účastníci byli seznámeni s tím, jak může takový 
hmyzí hotel vypadat – fotky zrealizovaných hotelů. 
Účastníci byli vyzváni k tomu, aby přemýšleli o tom, 
jaký přibližný tvar by chtěli přibližně vytvořit. Některé 
materiály jsme měli přichystané. Část materiálů jsme 
si natěžili v blízkém okolí jako například topinambury, 
klacíky, děrované cihly z přilehlé stavební skládky.

Motivace

Naší hlavní motivací bylo ponechání prostoru pro 
přímou kreativitu účastníků a možnost celé si to vymy-
slet dle vlastního uvážení a teamových nápadů.

Postup práce

Nejdříve si skupina stanovila přibližný tvar hmyziš-
tě a pokusila se přibližně vymyslet konstrukční postup 
této stavby.

I tuto stavbu bylo nutné odhydroizolovat. Vzhledem 
k bohatému výskytu náhrobních desek jsme i tuto stav-
bu založili tímto způsobem.

Dále jsme vytvořili základní žebříčkovitou konstruk-
ci z dřevěných hranolků a desek, která posloužila jako 
ohraničení pro výplň jednotlivých materiálových struk-
tur – budoucích příbytků našich hmyzáků. Tyto mate-
riály se na sebe vrstvily stejně, jako se kladou a pro-
vazují cihly. Jako spojovací materiál jsme použili hlínu 
se slaměnou řezankou. Ideální pro hmyzí úkryty jsou 
materiály s dutinami. Např. děrované cihly, dřevěné 
špalky (do kterých se potom vyvrtají otvory), stonky to-
pinamburů, klacíky svázané do otýpky atd.

Pokud se instaluje část, která je tvořená klacíky 
nebo stonky z topinamburů, je dobré dát dopředu ša-
luňk z desky, který zajistí, že jsou potom v jedné rovině 
a vytvoří se potom pěknější struktura. Šaluňk se na zá-
věr odstraní.

Zásadami hmyzích hotelů jsou – zadní stěna musí 
být zakrytá, aby dovnitř nefoukalo (možnost opláštění 
hlínou). Díry ve dřevech by měly mít průměr 5–12 mm 
a měly by být hluboké až 12 cm. Vnadícím prvkem pro 
hmyz může být i přiléhající jezírko, které se vytvoří vy-
hloubením jámy, instalací rybniční fólie (může být silný 
igelit) a osázením kameny.

Tvarové možnosti a rozměry hmyzišť jsou neomeze-
né – záleží na vaší fantazii a kreativitě. Je možné nain-
stalovat přistávací plochy a vytvořit nejrůznější reliéfy.

Při stavbě je dobré vciťovat se do potřeb hmyzu

Abychom zajistili delší životnost objektu, je nutné 
vytvořit finální vrstvu s příměsí vápna.

Hodnocení

Myslíme si, že i hmyzí hotel se nám velmi povedl. 
Účastníky stavba bavila a také projevovali nadšení, 
když se původní neumělý návrh tužkou na kus kartó-
nu postupně měnil v propracovanou skutečnost a před 
očima se nám zformovalo toto šlemovité stvoření. Tato 
realizace byla určitě méně náročná než tvorba pece, 
dovedeme si představit, že by takovýto hmyzí hotel byly 
schopny postavit i děti ze základní školy.

Hmyzí hotel může být výtvarnou dekorací, ale pokud 
se povede, může být skutečně funkční a sloužit jako 
úkryt pro hmyz. Do budoucna bychom chtěli v tomto 
duchu zkusit vytvořit funkční včelín.

Výstup
 – Zvýšení schopnosti spolupracovat a komunikovat 

v teamu
 – Vlastní hledání řešení
 – Zvýšení kreativity a rukodělných dovedností
 – Seznámení se s možnostmi využití přírodních 

materiálů

tvoRba pRůlezky – hliněný Šnek

 – ČASOVÝ RÁMEC: 4 dny

 – MÍSTO: zahrada

 – MATERIÁL: hlína – jílo-písčitá hlína, černozem, 
travní semeno, akátové kmeny

 – CÍL LEKCE: zvládnutí stavební techniky, rozvinutí 
spolupráce a komunikace v kolektivu, rozvinutí 
výtvarných dovedností, rozvoj technického řeše-
ní, seznámení se s možnostmi zpracování pří-
rodních materiálů

 – ROZVÍJENÉ KLÍČOVÉ KOMPETENCE: komunikativ-
ní, k učení, řešení problémů, pracovní, personál-
ní, k trávení volného času

metodický postup:
Úvodní část

Tuto jedinou realizaci jsme měli předem vymyšle-
nou. Studii provedla naše kmenová výtvarnice Ludmila 
Temelová, která zároveň tuto dílnu vedla. Takže jsme 
účastníky seznámili s touto studií a domluvili jsme se 
na možném postupu.

Motivace

Naší hlavní motivací bylo širší seznámení s tématem 
venkovních hliněných prostorových objektů a jejich po-
tenciálem pro vytváření veřejného prostoru, který díky 
své jednoduchosti postupů je vhodný i pro komunitní 
svépomocnou tvorbu.

postup pRáce

Seznámení se studií Lídy Temelové

Vzhledem k rozsahu díla jsme si nechali vytvořit 
hliněné kopečky s pomocí bagru. Pokud bychom měli 
navážet takovéto množství hlíny v kolečkách, mohlo by 
to pěti lidem trvat až týden a možná i déle. Takže v ur-
čitých situacích je nutné využít i těžkou techniku.

Nejdříve jsme si místa budoucích kopečků vyznačili 
vápnem, aby bagr věděl, kam má klást zeminu.

Takovou hlavní prací pro účastníky byla příprava 
akátových kůlů, které bylo nutné zbavit kůry. Tato čin-
nost se prováděla pomocí pořízů. Je to docela příjem-
ná meditativní práce. Z podkůry se postupně vynořuje 
krása rostlého dřeva. Akáty bývají různě pokroucené, 
takže připomínají hady, ruce atd.

Několik kůlů nám chybělo, takže jsme se vypravili 
i na drobnou těžbu do přilehlého lesa. Mladí muži si 
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procvičili práci se sekerou a pilou a pod odborným do-
hledem ulovili „svého mamuta“, kterého potom hrdě 
přinesli do tábora.

Pro usazení kůlů bylo nutné usadit kůly do předem 
vyvrtaných děr zemním vrtákem.

Potom jsme je museli důkladně zafixovat v zemi 
pomocí zadusaných kamenů do díry a bylo nutné je 
ještě obrousit bruskou, aby si prolézající děti nezadí-
raly třísky. Pro venkovní realizace tohoto charakteru 
je nejvhodnější dřevo akát, které má z českých dřevin 
nejvyšší životnost při venkovních realizacích.

Kopečky hlíny jsme upravili hráběmi, aby získaly 
pravidelnější tvary. Původně jsme plánovali, že je bu-
deme zdusávat dusadly, ale nakonec jsme se rozhodli, 
že je necháme sesednout přirozeně časem, jak to bude 
průběžně skrápět déšť, tak budou hromady postupně 
sesedat. Kopečky se nechají porůst trávou a bude to 
takové venkovní průlezkoviště.

Hodnocení

Z této dílny jsme asi měli největší obavu, že nebude 
mládež moc bavit, protože hlavní práce byla loupání 
kmenů, vrtání děr, vztyčování kmenů, obrušování, hra-
bání – samé „nezáživné“ činnosti. Ale nakonec i čle-
nové této skupiny byli zapáleni pro věc, práce je bavila 
a užívali si to. Věříme, že je nadchla myšlenka venkov-
ních hliněných objektů a tvorby tímto způsobem. I při 
této práci bylo nutné neustále spolupracovat a domlou-
vat se, zejména při přenášení kmenů. V určitých chví-
lích loupání kmenů bylo nutné si je vzájemně přidržet 
(protože byly různě pokroucené a měly tendenci vracet 
se do původní polohy). Bylo nutné říct si o pomoc, nebo 
tuto pomoc nabídnout. Vrtání děr se provádělo ve dvou 
lidech. Vztyčování kůlů prováděla celá skupinka a ka-
ždý další vztyčený kůl byl jako umístění biliárové koule 
do jamky.

Jinak možná pro příklad dobré praxe pro ostatní ško-
ly by se více hodila naše dřívější realizace – průlezky 
hliněný šnek, kterou jsme vytvořili tímto způsobem.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

 Celkově máme pocit, že se nám kurz velmi povedl. 
Vznikla krásná díla, která nikdo z nás nečekal, že by se 
tak mohla podařit. Účastníci odjížděli maximálně nad-
šení a spokojení. Svou spokojenost vyjadřovali i v do-
taznících, slovně a i nonverbálně. V rámci příprav jsme 
měli hlavně obavu z průběhu neformálních večerních 
aktivit. Že se budou účastníci opíjet a budou chodit 
pozdě spát nebo někam mizet. Ale to se naštěstí, mož-
ná i díky bohatému programu, po kterém už nezbývalo 
mnoho sil, nestalo.

Měli jsme štěstí i na počasí, protože za deště by bylo 
všechno mnohem komplikovanější. Ale pro tyto případy 

jsme měli přichystány dva velké zahradní altány, pod kte-
rými by se dalo případně tvořit za nepříznivého počasí.

Jsme rádi, že jsme na poslední chvíli drobně upravili 
formu tvoření. Původně jsme plánovali vytvořit od ka-
ždého projektu (pec, „hmyziště“, šnek) malé formáty, 
že všechna díla vzniknou třikrát a skupiny budou mezi 
sebou soutěžit. Ale jak se kurz blížil, uvědomili jsme 
si, že by to nebylo úplně dobré, že bychom vytvořili ja-
kási polodíla, která by se nemuselo podařit dokončit. 
Nesoutěžili jsme, ale spolupracovali. A o to víc jsme se 
nechali naplnit radostí z vytvořených děl.

Náročná pro nás byla příprava materiálu, kterého 
bylo vzhledem k rozsahu jednotlivých objektů zapotře-
bí velké množství.

4. Vyjádření supervizora
Uvedený program je zajímavý z několika pohledů. 

Autoři propojují různé subjekty, které jsou do programu 
zainteresovány. Spolupracují se školou (formální vzdě-
lávání), kdy pro vytipování vhodné třídy pro intervenci 
komunikují se speciálním pedagogem a psychologem, 
samotná realizace pak probíhá v organizaci neformál-
ního vzdělávání. Dobře tak ukazují funkční propojení 
jednotlivých institucí, kdy každá do projektu přináší 
svoje znalosti. Toto se na uvedeném příkladu ukazuje 
jako vysoce efektivní.

Samotný vzdělávací program je zaměřen na aktivi-
zaci účastníků a vytváření kvalitního sociálního klimatu 
skrze projekt, který má jasný cíl, realizuje se v zajíma-
vém prostředí a vlastní činností účastníků. Organizáto-
ři pak do samotného projektu vhodně vřazují aktivity 
z oblasti zážitkové pedagogiky, pracují s dynamikou 
skupiny a využívají cílené zpětné vazby pro prohloube-
ní dopadů intervence. Jejich vlastní zapálení pro daný 
projekt je motivující pro účastníky a podporuje jejich 
vtažení do cíle projektu.

Uvedený příklad dobré praxe je inspirativní ukázkou 
propojování různých institucí a využití projektové práce 
pro budování kvalitního sociálního klimatu.

DRUŽINOVÝ SYSTÉM V PRAXI

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

kompetence k učení

 – podílet se na plánování, řízení a organizování vlastního volného 
času

 – poznávat jeho smysl a cíl

 – hodnotit svůj vlastní pokrok i oceňovat výkony druhých

 – rozvrhnout si čas na samotnou práci a práci dokončit

kompetence komunikativní

 – formulovat své myšlenky a názory

 – vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, účastnit se dis-
kusí

 – využívat získané komunikační dovednosti

 – kompetence sociální a personální

 – vést účastníky k dodržování stanovených pravidel

 – vést účastníky přijímání a zodpovědnému plnění svěřených 
úkolů

kompetence k řeŠení pRoblému

 – rozpoznat a hledat možnosti řešení problému

 – naplánovat kroky řešení problému

 – uvědomovat si zodpovědnost za svá rozhodnutí a za důsledky 
svých rozhodnutí

kompetence k naplnění volného času

 – podporovat účastníky zájmového vzdělávání v rozvoji svých zá-
jmů, zálib a nadání, v účelném využívání, organizování a koor-
dinaci svého volného času

Východiska PDP

TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o. s. má 
dlouhodobé zkušenosti s realizací daného vzdělávacího programu, 
družinovým systémem pracujeme již 65 let. Nově jsme se zaměřili 
na to, co děláme již automaticky – vytváření zdravého klima v kolek-
tivu. Snažili jsme se cíleně přijít na zákonitosti, skladbu programu 
a na možnost osobního ovlivnění, prostě na vše, co může ovlivnit 
vytváření zdravého klimatu v našem kolektivu.

Autor
Stanislav Prais

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a po-
moc mládeži, o. s.,Ostrava

Klíčová slova
táboření, práce v malém kolektivu, pod-
pora samostatnosti dětí

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

30 h

5-18

35
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Družinový systém v praxi – práce s věkově nesou-

rodým kolektivem představuje program, v rámci které-
ho převzaly děti část zodpovědnosti za svůj volný čas 
a samy si připravují program. Program běží ve dvou 
úrovních:

 – Volnočasová aktivita malého kolektivu (družina) 
– aktivity, která dělá družina samostatně bez 
přítomnosti vedoucího nebo jiné dospělé osoby.

 – Volnočasová aktivita celého kolektivu – program 
zajišťuje vedoucí oddílu se svými pomocníky 
(družina starších – bývalí vedoucí družin, věk 18 
let a více).

 – Program je zaměřen na kooperaci, konfrontaci 
v rámci družin. Velký důraz je kladen na morál-
ku, čestnost, soutěživost, ale i na budování ko-
lektivního ducha.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
dRužinový systém v pRaxi

Tento systém je vhodný pro kolektivy, které pracu-
jí dlouhodobě a děti docházejí do centra i několik let. 
V první řadě provedeme rozdělení dětí do družin (oddí-
lů). Družinu v našem případě tvoří 8–10 dětí ve věku 
9–18 let. Máme celkem čtyři družiny a snažíme se, aby 
družiny byly přibližně stejně silné, co se týká počtu lidí, 
stáří členů, fyzické, mentální zdatnosti. Nově přícho-
zí děti jsou zařazovány do družiny tak, aby zůstala za-
chována vyrovnanost družin. Někdy se dítě po dohodě 
s vedoucím družiny přesune do jiné družiny, pokud se 
ukáže, že mu jiný kolektiv bude více vyhovovat. V na-
šem centru máme čistě chlapecký oddíl, ale z vlastní 
praxe vím (vedu ještě jiný oddíl v Ostravě – který je 
smíšený), že tento systém se dá uplatnit v rámci jaké-
hokoliv kolektivu.

Volnočasová aktivita malého kolektivu (družina)

Družina – malý kolektiv v rámci oddílu, který vede 
pověřený člen, u nás nazývaný rádce a jeho zástupce 
– podrádce. U velkých družin může být podrádců více. 
Zatímco členové družiny jsou ve věku 9–15 let, tak ve-
dení družiny má 16–18 let.

Aktivity, které dělá družina samostatně, bez přítom-
nosti vedoucího nebo jiné dospělé osoby. Nejčastěji to 
jsou družinové schůzky jednou týdně odpoledne. Pro-
gram připravuje vedoucí družiny nebo jeho zástupce. 
Volí vhodnou kombinaci her, soutěží, přednášek apod. 
Sám si určuje oblasti, kterým se družina věnuje. Využí-
vá talent a zájmy členů družiny. Měly by mít dlouhodo-
bý směr a cíl, ke kterému směřuje úsilí celého malého 
kolektivu.

dopoRučené aktivity

 – I. odborný program (táboření, uzly, znalost příro-
dy, zdravověda,…)

 – II. odborný program (topografie, signalizace, šifry, 
vaření,…)

 – Hry na spolupráci, koordinaci ve skupině

 – Hry na rozvoj osobnosti – manuální zručnost, vě-
domost, komunikaci, zodpovědnost

 – Hry pro pobavení a uvolnění nálady

stRuktuRa a skladba pRogRamu:
Velmi důležitým prvkem je ztotožnění se jednotli-

vých členů se svojí družinou. Jsou hrdi, že patří do této 
konkrétní družiny.

Prvky, které slouží ke ztotožnění:

 – Název družiny – v našem případě zvíře (Daňci, 
Vydry, Lišky, Rysy), každé zvíře má nějaké vlast-
nosti, které jsou důležité pro členy družiny.

 – Družinová vlajka

 – Družinový znak – představuje dané zvíře.

 – Družinová barva – tvoří podklad vlajky, veškeré 
pokyny ke hrám, k výpravám jsou označeny dru-
žinovou barvou a každý ví, které pokyny patří 
jeho družině.

 – Družinový pokřik

 – Družinová klubovna – každá družina má u nás 
svoji místnost, která patří jenom jí, sama si volí 
výzdobu a výbavu.

 – Družinová výstroj – konkrétní výstroj, kterou má 
družina přidělenou (kotlíky, stany, pily,…).

 – Družinová kronika a historie – kde se dozví 
o úžasných úspěších jejich předchůdců.

 – Trofeje, které družina získala.

 – Členové vedení a bývalí členové, kteří se hlásí 
k dané družině.

Funkce v družině. Nemusí být rovnítko mezi tím, že jed-
na funkce znamená jeden člověk, často jeden člověk 
vykonává více funkcí:

 – Vedoucí družiny – vede celou družinu, určuje její 
směr, přípravu programu.

 – Zástupce vedoucího družiny – zastupuje vedou-
cího.

 – Pokladník družiny – vybírá oddílové příspěvky, 
spravuje družinovou pokladnu, spolu s vedou-
cím družiny rozhoduje o nákupu drobných po-
můcek pro provoz družiny, předává účetní do-
klady hospodáři oddílu.

 – Kronikář

 – Nástěnkář

 – Kuchař – rozděluje potraviny na výpravu, rozdělu-
je práci při družinovém vaření.

 – Sporťák – připravuje sportovní programy.

 – Hospodář – spravuje a vede evidenci o veškerém 
majetku, který družina používá a má přidělený 
do své správy.

 – Vedoucí družiny (rádce) – nejdůležitější článek 
v tomto systému. Optimální věk 16–18 let. Musí 
to být vyspělá a vyzrálá osobnost, aby dokázal 
přijmout zodpovědnost za sebe i za svěřené oso-
by. Nastavuje i hranice, co je v kolektivu přijatel-
né a co ne. Měl by mít ujasněný žebříček hod-
not, znát typologii osob. Zodpovědnost za výběr 
vedoucího družiny je plně na vedoucím oddílu. 
Většinou si vybere někoho ze starších a zku-
šených členů, většinou již zastávajících funkci 
podrádce. Optimální je, pokud pochází z dané 
družiny, kterou povede, ale není to podmínkou. 
Někdy je vhodný kandidát v jiné družině.

 – Zástupce vedoucího družiny (podrádce) – pravá 
ruka vedoucího družiny, může být ve věku 13–
15 let, z této pozice si vybírám budoucí vedou-
cí družiny. Platí pravidlo, že si svého zástupce 
volí vedoucí družiny, ale konzultuje svoji volbu 
s vedením oddílu. Pokud by hrozilo, že navrže-
ný kandidát by spolu s vedoucím družiny vytvořil 
nevhodnou dvojici, zasáhnu a použiji své právo 
veta. Velice citlivě tuto volbu nedoporučím a na-
vrhnu jiného kandidáta.

Práce s vedoucím družiny a jeho zástupcem. Jeli-
kož na tuto dvojici přenáším část své zodpovědnosti, 
musím věnovat i velikou pozornost jejich růstu, rozvoji 
a kontrole jejich činnosti. Některé programy jsou vě-
nované pouze této skupině. Jsou zaměřeny na výuku 
odborností nebo na rozvoj osobnosti. U odborných pro-
gramů je učíme nové věci, vysvětlujeme metodiku výu-
ky, ukazujeme různé soutěže a hry, kde můžou uplat-
nit tyto odbornosti. U programů zaměřených na rozvoj 
osobnosti se věnujeme psychologii, komunikačním 
a prezentačním dovednostem, učíme je plánovat, 
delegovat, typologii osobností, jak pracovat s lidmi, 
s časem, se zdroji, jak spolupracovat, jak vytvářet tým 
a mnoho dalšího. Veškerá tato „výuka“ probíhá nená-
silně, formou hry, prožitkem a zkušeností.

nezdRavá soutěživost

Nesoutěží se o věcné ceny, které by účastník chtěl 
získat za každou cenu, ale o morální uznání vedoucího 
(a v případě úspěšného ovlivnění klimatu v kolektivu 
i ocenění kolektivem).

Jsou voleny soutěže různého zaměření (rychlost, ob-
ratnost, paměť, intelekt, umělecké a výtvarné aktivity), 
takže každý účastník má šanci v některé oblasti ukázat, 
že je v něčem dobrý a tudíž i prospěšný pro svůj kolektiv.

volnočasová aktivita celého kolektivu

Program zajišťuje vedoucí oddílu se svými pomoc-
níky (družina starších – bývalí vedoucí družin, věk 18 
a více).

Program je zaměřen na kooperaci, konfrontaci v rám-
ci družin. Velký důraz je kladen na morálku, čestnost, 
soutěživost, ale i na budování kolektivního ducha.

Nejčastěji se jedná o jednodenní a vícedenní výpra-
vy, týdenní tábor.

dopoRučené aktivity

 – I. odborný program – soutěže i výuka (táboření, 
uzly, znalost přírody, zdravověda,…)

 – II. odborný program – soutěže i výuka (topografie, 
signalizace, šifry, vaření,…)

 – Hry na spolupráci, koordinaci ve skupině, oběto-
vání se pro skupinu, kooperaci

 – Hry na rozvoj osobnosti – samostatnost, vědo-
most, efektivní komunikaci, zodpovědnost

 – Aktivity rozvíjející zvládnutí zátěže, plánování 
a organizování práce a řešení problémů

 – Hry a aktivity pro pobavení a uvolnění nálady, pro 
posílení kolektivu

nezdRavá soutěživost:
Je velice důležité program postavit tak, aby se za-

mezilo nezdravé soutěživosti, ale přesto zachovat sou-
těživého ducha. To znamená nechat jednotlivé druži-
ny/osoby konfrontovat i kooperovat mezi sebou, ale 
tyto malé skupinky jindy také rozbít a nechat hrát spolu 
i proti sobě úplně nové týmy, zařadit do programu růz-
né formy činností a her s rozsáhlou tématikou.

zpětná vazba – ReFlexe

Pro fungování družinového systému je potřeba velké 
míry tolerance ze strany vedoucího, který část vzdělá-
vacího programu delegoval na nižší článek vedoucího 
družiny. Minimálně 1× za měsíc, by měl být fyzicky pří-
tomen na družinové schůzce, kde nezasahuje do pro-
gramu, ale bezprostředně po skončení poskytuje oka-
mžitou zpětnou vazbu. Jedná se v podstatě o osobní 
trénink, kde se přímo pracuje s osobností vedoucího 
družiny.

používané metody zpětné vazby vedoucí oddílu – 
vedení dRužiny

RozhovoR

Poskytne informace, které umožňují lépe pochopit, 
které oblasti a faktory ovlivňují klima v družině. Dozví-
me se, jak vedení družiny vnímá prostředí v družině, 
jednotlivé lidi, program, vedení.
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pozoRování

Pozorování nám ukáže otevřené i skryté prostředí 
družiny. Jak se chovají jednotlivci navzájem, jak spolu-
pracují v rámci družiny, jaké metody výchovy používá 
vedoucí družiny, jakou má odezvu v družině, autoritu, 
zda v družině nevznikají další skupinky, zda jsou všich-
ni jednotlivci přijímáni bez výhrad.

kontRola dokumentace

Při nahlédnutí do připravené dokumentace již pro-
běhlých schůzek se dá zjistit, čemu se družina věnuje, 
jaké hrají hry, kdo byl jak úspěšný, jak jsou schůzky 
připravené.

otevřená diskuse

Na pravidelné poradě vedení oddílu a vedení dru-
žiny může každý člen vedení vystoupit a vyjádřit se 
k jakémukoliv tématu (program, členové, jiné družiny, 
vedení družin,…)

osobní hodnocení

Většinou okamžitá reakce v rámci programu, pár 
větami se vyjádří, co se povedlo, co mne zaujalo, čeho 
bych se vyvaroval i co kdo nezvládl.

používané metody zpětné vazby vedoucí oddílu – 
oddíl (členové oddílu, dRužiny)

RozhovoR

Poskytne informace, které umožňují lépe pochopit, 
které oblasti a faktory ovlivňují klima oddílu. Vyplývají 
často ze způsobu života dětí a mládeže, ze způsobů 
a forem jejich trávení volného času. Navazuje osobní 
vztah s dítětem, prolamuje ledy, nejsem jen ten pan 
vedoucí, ale i starší kamarád.

pozoRování

Pozorování nám ukáže, jak se kdo chová jako jed-
notlivec, v rámci družiny, oddílu. Ukáže nám vztahy 
mezi jednotlivými členy, ale i mezi družinami navzájem. 
Způsoby vedení jednotlivých družin, týmové role, kdo 
s kým kamarádí a kdo se nemusí. Jak kdo umí spolu-
pracovat, jaké má kdo osobní a povahové vlastnosti, 
náladu i celkové klima v oddíle.

vyhodnocení konkRétní aktivity

Většinou okamžitá reakce po skončení programu. 
Pár větami se vyjádří, co se povedlo, co zaujalo, kdo 
uspěl, kdo čím zaujal, co se líbilo a co se nelíbilo, také 
co se nepovedlo, co se nezvládlo.

otevřená diskuse

K některým aktivitám mají možnost se vyjádřit 
všichni členové. Zde je jedno úskalí, protože se jedná 
o věkově různorodý kolektiv, je obtížné tyto diskuse 
vést tak, aby směřovaly k nějakému cíli. Mnohdy se 
stává, že ti mladší nemají šanci zformulovat svůj názor 
tak, aby je vnímali i starší členové. Mnohem účinnější 

je cílená připravená reflexe, kde mají možnost a příle-
žitost vyjádřit svůj názor všichni členové.

dRužinový systém v pRaxi – samotný popis aktivity

Vyvrcholením celého dvouměsíčního programu 
byla tak zvaná „Třináctka“ – soutěž družin ve třinácti 
daných disciplínách. Tyto disciplíny byly známé všem 
účastníkům vzdělávacího programu již na počátku.

Jednalo se o soutěže v tábornické dovednosti, 
zdravovědě, vaření, signalizaci, uzlování, dále spor-
tovní soutěže, soutěže bystrosti, dalšími disciplína-
mi byly šifry, příroda, orientace, noční akce, výtvarné 
aktivity a všestrannost. Všichni věděli disciplíny, ale 
neznali konkrétní soutěže a obtížnost.

Každá družina pod vedením svého vedoucího dru-
žiny zahájila přípravu na tuto prestižní soutěž.

Na samotnou přípravu měly družiny pět schůzek, 
jednu jednodenní výpravu a jednu třídenní výpravu 
pod stanem.

Jednotlivé schůzky si připravovaly družiny samo-
statně, konkrétně jejich vedoucí družin případně je-
jich zástupci. Rozdělovali si jednotlivé disciplíny, sna-
žili se naučit konkrétní odbornosti. Protože bylo zvo-
leno 13 rozdílných disciplín, měl každý šanci si najít 
tu svoji pravou. Nejednalo se o klasickou výuku, ale 
vedoucí družin chystali rozličné kvizy, pomůcky, hry 
a soutěže, aby se i ostatní členové družiny zlepšili. 
Při přípravě museli brát v úvahu osobnostní vlastnosti 
jednotlivých členů. Někdo je šikovnější na sport a fy-
zické aktivity, někdo na konkrétní odbornost, někdo 
má hlavu na bystrosti a šifry.

Výpravy chystalo vedení oddílu. Snažili jsme se při-
pravit pestrý program tak, aby družina musela spolu-
pracovat a zároveň i soutěžit s jinými družinami. Ně-
které hry byly zaměřeny na jednotlivce, jiné plnil oddíl 
jako celek nebo dvě družiny společně. Cílem výprav 
bylo ukázat jednotlivým družinám, jaké soutěže mů-
žou očekávat, co předpokládáme, že znají. Vedoucím 
družin si mohli všimnout, k čemu směřují jejich čle-
nové, v čem jsou dobří a co jim nejde. Na výpravách 
nebyl jenom připravený program, družiny si musely 
postavit své stany, vybudovat tábořiště, ohniště, vařit 
si společná jídla.

Vyvrcholením byla již zmiňovaná „Třináctka“. 
Od prvních minut bylo poznat, že se všichni těší, chtějí 
uspět a je to pro všechny prestižní událost. Již na mís-
tě srazu začaly padat první mínusy za špatně sbalený 
batoh, ale i první získané plusové body. Celý třídenní 
víkend byl velice náročný, protože každá ze třinácti 
kategorií se skládala ze čtyř samostatných soutěží. Ty 
byly ještě odstupňované na různou obtížnost, každá 
soutěž vyžadovala od vedení družiny jiný přístup, na-
sazení, taktiku.

Někdy se i některé soutěže prolínaly, když družina 
vařila soutěžní oběd na ohništi, do toho musela chytat 

zprávu do signalizace a luštit zákeřnou šifru. Myslím si, 
že kromě spánku neměli účastníci ani minutku volna.

Celý víkend probíhal podle plánu a podařilo se nám 
stihnout všechny připravené soutěže. Před závěreč-
ným hodnocením proběhl ještě jeden neplánovaný 
souboj o vítěze v dané kategorii, protože dvě družiny 
získaly stejný počet bodů.

Po „třináctce“ proběhly ještě dvě akce – hodnotící 
schůzka vedení oddílu s vedením družin, kde se pečlivě 
rozebíralo celé období, fáze přípravy i vlastní soutěžní 
víkend. Snažili jsme se u každého člena vedení družiny 
vyzvednout, co se jim povedlo a v čem byli dobří, ať 
už v rámci celé družiny, nebo oni osobně. Následující 
víkend byl věnován oddychu, hrám a zábavě. Veškerý 
program byl naprosto mimo soutěžní, hráli jsme hry, 
které mají všichni rádi a jsou oblíbené.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Velikou roli při realizaci tohoto programu mají ve-
doucí družiny. S jejich osobou se pojí úspěch, či ne-
zdar. Během pěti schůzek museli zvládnout přípravu 
programu, definovat si své družinové cíle, odhadnout 
lidi a snažit se jim přidělit činnost podle jejich předpo-
kladů. Motivovat ostatní členy, vytvořit kolektiv, který 
dokáže spolupracovat.

Pro vedoucího je velice těžké jen přihlížet a sem 
tam poradit, přitom však minimálně zasahovat do sa-
motného družinového života. Role vedoucího se proje-
vuje ve dvou aspektech; během přípravy je spíše kou-
čem, poradcem, dává podněty, náměty. Na něm záleží, 
jak kvalitně jsou připraveny společné programy, které 
nesmí být jen zaměřeny na výkon a soutěživost družin, 
ale i na spolupráci, kamarádství.

Při samotné „třináctce“ jsme úmyslně připravili ně-
které soutěže tak, aby mohli vyniknout a být pro druži-
nu nejprospěšnější i ti nejposlednější členové družiny, 
takže zažili pocit, že nejsou nešikové, ale naopak osla-
vovaní vítězové. Jako příklad lze uvést soutěž v příro-
dě, kde běžně pracujeme s rostlinkami a stromy. Letos 
tam přibylo i poznávání brouků, protože jeden z nových 
členů, který nevyniká fyzickou zdatností, je sbírá. Tyto 
„zásahy“ vedoucího do soutěže musí být vedeny tak, 
aby nebyly nespravedlivé vůči ostatním a nemohly 
ovlivnit celkový výsledek.

úskalí:
V družině může nastat nezdravá rivalita, snaha vy-

hrát za každou cenu, někdy až nenávist proti úspěšněj-
šímu rádci či družině. Je mnohem snazší říkat, že dru-
zí vyhráli jen proto, že měli výhodu, než si přiznat, že 
jsme něco pokazili nebo nezvládli sami. Další úskalí je 
přemotivovanost, kdy družina se začne vozit po tom je-
dinci, který jim to kazí. Tuto situaci jsme nemuseli letos 

řešit, ale v jiných letech jsem ji zažil a musí se zachytit 
v počátku a vedoucí ji musí řešit aktivně a celkem ráz-
ně. Opět pomůže i vhodná skladba programu, kdy jsme 
například pojali „třináctku“ jako sérii spíše komických 
soutěží než tvrdé zápolení. Rázem bylo po rivalitě.

klady:
Letos jsme naopak měli mnohem příjemnější chvil-

ku, kdy jedna družina, byť byla v té chvíli sama a nikdo 
to neviděl, přiznala po návratu porušení pravidel a byla 
penalizována. Z toho jsem měl velice dobrý pocit.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program je zajímavým popisem povede-

né intervence do sociálního klimatu menší organizace. 
Participativní přístupy obecně patří k dobrým způso-
bům rozvíjení sociálního klimatu. V tomto případě byly 
ještě podpořeny uvedením zajímavých činností s po-
tenciálem zaujmout široké pole účastníků a intenzivní 
prací s kolektivem instruktorů a vedoucích. Takto kon-
struovaný program je zdařilou ukázkou cílené práce 
se sociálním klimatem kolektivu a jeho přenositelnost 
do dalších organizací je více než reálná.



RÁDCOVSKÝ KURZ FIALOVÁ AGAMA

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Příkladem dobré praxe bychom rádi poskytli široké veřejnos-
ti osvědčené a ověřené metody a postupy směřující k realizaci 
dvouvíkendového vzdělávacího programu zaměřeného na věkovou 
kategorii starších dětí (12–17 let), tzv. rádců a rádkyň pracujících 
ve skautských oddílech ve vedení tzv. skautských družin (menších, 
cca 8–10členných týmů). V rámci vzdělávacího programu byl realizo-
ván rádcovský kurz pro rádce/rádkyně skautských středisek okresu 
Most i mimo něj. Cílem rádcovského kurzu je vytvoření všestranně 
podnětného prostředí pro rozvoj samostatnosti, tvořivosti, komuni-
kativnosti jednotlivých účastníků, jejich motivace pro další činnost 
v oddíle a chuť předávat nové podněty dalším členům oddílu. Takto 
připravený a realizovaný program podpoří rozvoj a růst zdravého pro-
středí ve skautských oddílech a jeho družinách, což plně odpovídá 
požadavkům v rámci aktivity Klíče pro život v oblasti průřezového 
tématu Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání.

Zdravé klima znamená ideální stav, kdy je zajištěno v každé or-
ganizaci či společenství lidí bezpečné, tolerantní a interkulturní 
prostředí, které je otevřené a přístupné všem dětem a mládeži bez 
ohledu na jejich sociální zázemí, původ a speciální vzdělávací po-
třeby a zaručí, že všechny děti a mládež budou mít stejnou mož-
nost plnohodnotně rozvíjet svou osobnost, znalosti a dovednosti. To 
přesně odpovídá myšlenkám skautského hnutí ve světě i v České 
republice. Rádce skautské družiny je v rámci hierarchie funkčního 
oddílu tím, kdo má největší možnost ovlivnit, zabezpečit, podporovat 
a rozvíjet takové prostředí, které vykazuje prvky zdravého klimatu 
v daném místě. Kvalitní a propracovaný kurz může k tomuto cíli kaž-
dého z rádců dovést na základě předávání zkušeností a dovedností 
(kompetencí) z řad lektorského týmu kurzu nebo díky odborníkům 
v dané oblasti.

Rádcovský kurz je ideální zážitkově–vzdělávací akce pro starší 
děti – skautské rádce ve věku 12–17 let, kde mají možnost načer-
pat mnoho nových podnětů, zážitků, vyzkoušet netradiční aktivity, 
vyměnit si zkušenosti s ostatními účastníky, utužit přátelské vazby 
mezi oddíly z různých měst v rámci jednoho kraje či regionu. Po-
sláním rádcovského kurzu je předat vědomosti, rozvíjet dovednosti 
a motivovat skauty (začínající i potencionální rádce) k vedení skaut-
ské družiny a družinových akcí.

Tímto způsobem jsou vhodně podpořeny vzájemné vztahy mezi 
vrstevníky, je podporována vzájemná důvěra mezi dětmi a jejich 
vedoucími. Prostřednictvím zážitkově vzdělávacích aktivit pak pro-
gram nepřímo podporuje vytváření pohodové atmosféry, klidného 
a zdravého prostředí a je také nejlepší prevencí negativních aspektů 
současné doby. Je tak plně podporováno zdravé klima v organizaci, 
které se z vedení pomocí aktivit rádcovského kurzu přenese na rád-
ce a rádkyně skautských družin a ti své nově nabyté zkušenosti, 
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motivaci a nadšení přenesou na členy svých družin. 
Celkově tak skautské oddíly dostanou nový impulz pro 
svou činnost, čímž se vhodně podpoří rozvoj zdravého 
klimatu v rámci celé organizace (družiny, oddílu, stře-
diska).

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Rádcovský kurz Fialová agama je dvouvíkendo-

vý pobyt rádců ze skautských středisek okresu Most 
i mimo něj v prostředí chaty Sempra, na dosah od ná-
rodního parku České Švýcarsko. Pro hladký a atraktivní 
průběh plánovaného programu a aktivit kurzu je pro-
středí, ve které probíhá pobyt účastníků, silným fak-
torem. Jedná se o vzdělávací akci s výchovným pře-
sahem a nepřímým dopadem na další množství dětí 
ve skautských oddílech. Atmosféra přátelství a prvek 
společného hledání cest ve výchově ostatních (rádci 
připravují ve svých oddílech program pro mladší členy 
Junáka i pro své vrstevníky) by měly trvale účastníky 
kurzu ovlivnit a motivovat pro další činnost v oddílech. 
Kromě toho se soustředíme i na formování samotných 
přihlášených na kurz – odnáší si ze společně stráve-
ných chvil spoustu poznatků, postojů a dovedností.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Přípravy na realizaci kurzu byly poměrně rozsáh-

lé. Jednak došlo nejprve k oslovení a sestavení rea-
lizačního týmu, kontaktování odborných lektorů a ná-
sledně k propagaci ve skautských oddílech v okrese 
Most (tyto propagační materiály nejsou přílohou tohoto 
PDP). Na pěti jednáních vytvořeného užšího realizač-
ního týmu byl doladěn program dvou víkendů tak, aby 
v něm nechybělo nic ze základních oblastí důležitých 
pro praxi rádce skautské družiny, což je cílová skupina 
účastníků. Na část programů kurzu byli osloveni a při-
zváni též externisté jakožto odborníci z praxe. Pak již 
byl kurz realizován podle plánovaného programu.

cíle kuRzu:
1. Vytvořit mezilidsky zdravé společenství lidí, což 

účastníky motivuje k podobné snaze ve vlast-
ních oddílech.

2. Svým osobním příkladem předkládat zúčastně-
ným pozitivní vzor.

3. Kvalitně vzdělávat účastníky v rádcovských do-
vednostech.

4. Motivovat přihlášené k další práci ve svých oddílech.

5. Smysluplně strávit vymezený čas.

FoRmy a metody vedení pRogRamů:
(více v příloze – metodické materiály ke každému pro-
gramu)

1. workshop

2. řízená diskuze

3. přednáška

4. výměna zkušeností

5. hra

6. modelová situace

7. prožitkový program

8. rukodělná činnost

9. sportovní činnost

pRogRam setkání:
Realizační tým pracoval v průběhu přípravy kurzu 

s očekávanými výstupy, výsledky a předpokládanými 
pozitivními změnami.

Mezi hlavní očekávané výsledky lze zařadit zlepšení 
znalostí a dovedností rádců/rádkyň skautských oddílů, 
jakožto potřebné získání kvalitních informací a schop-
ností, zajímavých inspirací a metodických postupů pro 
následné využití při přípravě vlastního programu při ve-
dení skautských družin. Realizací bohatě naplněného 
programu, sestaveného z množství workshopů, dílen, 

od do Program Typ Poznámka

První víkend (16. – 18. března 2012)

pátek

18:36 21:15 Procházka růžovým sadem hra cesta pěšky s úkoly z Krásné Lípy

21:30 22:15 Večeře   

22:15 22:30 Uvítání účastníků  představení týmu, org.záležitosti

22:30 23:30 Ideální rádce workshop o vlastnostech ideálního rádce

sobota

07:00 08:00 Budíček, rozcvička, snídaně  netradiční rozcvička

08:00 12:30

Rituály a tradice + struktura 
organizace workshop dělený program

Moje družina, můj tým diskuse dělený program

Vzorová schůzka I hra dělený program

12:30 13:30 Oběd   

13:30 16:30 Zoologie jako zážitek
enviromentální 
vycházka vycházka s aktivitami

16:30 18:00 Člověče, nezlob se hra  

18:00 19:00 Večeře   

19:00 20:30 Století skautingu diskuse Beseda s Václavem Noskem

20:30 21:00 Vzorová schůzka I – reflexe reflexe reflexe dopolední ukázkové schůzky

21:00 22:30 Hvězdné nebe nade mnou přednáška/diskuse Program o hvězdách

neděle

07:30 08:30 Budíček, rozcvička, snídaně  netradiční rozcvička

08:30 09:30 Družinový život hra Schůzky, výpravy, bodování, tábory,…

09:30 11:00 Stezka a práce s ní hra Šest aktivit = šest oblastí stezky

11:00 13:30 Skauti v akci workshop Netradiční vaření v přírodě

13:30 14:15 Balení a úklid   

14:15  Odjezd   

Druhý víkend (27. – 29. dubna 2012)

pátek

19:00 22:00 Casino hra přenesme se do Las Vegas...

 22:15 Večerka   

23:00 00:30 Horská služba zážitková hra Teamová simulační hra, součástí maskovačka

sobota

08:15 08:45 Budíček, rozcvička, snídaně  netradiční rozcvička

08:45 09:30 Zpětná vazba Horská služba reflexe  

09:30 11:00 Vzorová schůzka II diskuse vyhodnocení vzorové schůzky

11:00 12:30 Hustá hodinka hra týmová spolupráce, hra

12:30 13:30 Oběd   

13:30 15:30
Jarmark / Co dělá skauting 
skautingem workshop rukodělné dílny

15:30 17:30
Co dělá skauting skautingem 
/ Jarmark workshop reklama na skauting – využití film.techniky

17:45 18:30 Večeře   

18:30 20:30 Demokracie hra princip fungování demokracie v ČR

21:00 23:00 Obřad šňůrek (Zelený kříž) zamyšlení/diskuse Zaměřeno na skautský zákon a slib

neděle

 07:30 Budíček, rozcvička, snídaně   

08:30 09:15 Inspiro diskuse zdroje her, rozhled, možnosti vzdělávání,…

09:15 10:15 Poradna + prezentace filmů diskuse ptejte se, na co chcete...

10:15 12:30
Závěrečné hry s lanovou 
vložkou sporty vysoká lan.překážky, lakros, ringo

12:30 13:15 Oběd   

13:15 14:00 Balení a úklid   

14:00  Odjezd   
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děleného praktického programu nebo náročnějších 
sportovně zážitkových aktivit, diskusí, besed a praktic-
kých ukázek, byl tento očekávaný výstup naplněn.

Přenositelnou podporou těchto výsledků je pak na-
plnění očekávaného výstupu příkladu dobré praxe – 
tvorby metodického materiálu zpracovaného programu 
rádcovského kurzu k okamžitému použití a realizaci.

V rámci metodického materiálu jsou pak uvede-
ny jednotlivé aktivity vycházející z realizovaného pro-
gramu. Jako příklad nyní uvedeme dvě aktivity, které 
vhodně dokreslují průběh realizace.

název aktivity: ideální Rádce

 – Časová dotace: 90 minut

 – Výchovně vzdělávací cíl programu: společně 
ve skupině přijít na to, jaké by měly být vlastnos-
ti ideálního rádce družiny (tedy přeneseně i frek-
ventantů samotných, pokud se rádci chtějí stát)

 – Pomůcky/příprava: krepové papíry, bílé papíry, 
lepidla, nůžky, fixy, noviny

popis pRogRamu:
1. Rozdělíme účastníky do skupin po 3–4 lidech.

2. Úvod do aktivity – začneme popisem lidských 
orgánů a navážeme tím, že necháme hráče 
představit si vlastnosti jako orgány (můžeme 
demonstrovat na anatomickém plakátu); orgány 
byly zvoleny pro větší názornost, jinak je mož-
né přímo uvést aktivitu jako plastické ztvárnění 
vlastností.

3. Modelování a vymýšlení orgánů/vlastností ide-
álního rádce ve skupinách, samostatná práce. 
Modelování probíhá z vytvarovaných novin oba-
lených krepovým papírem (+izolepa/lepidlo) – 
možnost modelovat libovolný tvar a barvu navr-
hovaného orgánu. Každá skupina by měla vymy-
slet a ztvárnit 4–5 orgánů; jejich názvy mohou 
být inspirovány vlastnostmi („originálník“) nebo 
skutečnými orgány („přátelské srdce“).

4. Popsání jednotlivých orgánů a jejich sestavení 
do funkčního celku

5. Prezentace ostatním týmům s popisem funkcí

6. Hodnocení hlasováním o nejdůležitějších orgá-
nech ze všech představených a závěrečné se-
stavení „ideálního rádce“; moderátor vyzdvihne 
vlastnosti, které jsou důležité a na které účast-
níci zapomněli.

7. Hodnocení aktivity (zpětná vazba)

závěR/hodnocení/výstupy:
Důležité je správně vysvětlit zadání – je dobré mít 

připraven příklad orgánů, popřípadě anatomický pla-
kát člověka, stejně tak je třeba mít připraveny příklady 
orgánů a soupis všech vlastností ideálního rádce, aby 

žádná nebyla opomenuta; aktivita se zdařila – všechny 
týmy vybraly dobré vlastnosti a ve společné závěrečné 
diskusi jsme doplnili vše, co by ideální rádce měl mít.

název aktivity vzoRová schůzka

 – Časová dotace: 90 minut

 – Výchovně vzdělávací cíl programu: účastník (rád-
ce) prožije na vlastní kůži dramaturgicky správ-
ně připravenou schůzku, která by mu měla být 
inspirací v přípravě jeho vlastních schůzek.

 – Pomůcky/příprava: dva koordinátoři oblečení 
v oranžovém (pro dokreslení atmosféry) potře-
bují: stopky, pomeranče (pro každého), lihové 
fixy, práva pomeranče (pro každého), lihové fixy, 
zdroj hudby, výběr hudby, lano, provázek, klíč, 
příbory (pro každou dvojici), účastníci potřebují: 
šátek (na oči).

popis pRogRamu:
1. Část herní: simulace družinové schůzky

2. Účastníci se rozdělí do dvou družin, zahájení 
schůzky pokřikem “PO-ME-RANČ!”, hledání po-
merančovníku

3. Závod mezi skupinami, za hlasem-pískáním ko-
ordinátorů družiny běží poslepu. Družina, která 
se první navzájem dotýká a zároveň se alespoň 
jeden člen drží pomerančovníku, vyhrává.

soupeření o pomeRančovník:
Klasická přetahovaná na laně, uprostřed je místo 

čáry nebo kolíku pomeranč. Pohrávající družina jde 
pryč, vítězové si vybírají první z nabídky pomerančů. 
Výsledek soupeření je, že každý si vyslouží svůj pome-
ranč.

mokRá vaRianta:
Soupeření družin o „bednu s pomeranči“. Každá 

družina se postaví do řady a její členové protáhnou 
dlouhý provázek skrz nohavice a rukávy svého obleče-
ní. Na konec provázku se navlékne klíč. Družina, která 
první provlékne klíč po provázku až do ruky posledního 
člena, vítězí a první si vybírá z hromady pomerančů.

Během krátkého referátu o pomerančích účastníci 
nakreslí pomeranči obličej a pojmenují ho, nakonec ho 
ostatním představí. Koordinátor vybídne k vzájemné-
mu seznámení mezi pomeranči a nechá hráče chvíli 
vydechnout.

aktivita pRáva pomeRanče:
Každému hráči dáme list, na kterém je napsáno de-

set práv jeho pomeranče:

Právo na samostatný pokoj, dýchat čerstvý vzduch, 
na kapesné, právo na lásku a péči, právo nebýt šika-
nován, být originální/odlišovat se, mít prázdniny kaž-
dý rok, právo na jídlo a pití, na hraní, být poslouchán/
vyslyšen). Postupně jsou hráči donuceni práva škrtat 

a odebírat – které jim zůstane jako poslední (diskuse)? 

Uvolňovací – výrazový tanec se zavázanýma očima 
na hudbu na louce (zdroj hudby)

mokRá vaRianta:
(Vevnitř – dráha pro pomeranč – družiny soupeří 

ve výrobě co nejdelší dráhy, po které se bude pome-
ranč samovolně pohybovat.)

Závěr – stručné podání informací o budoucím dění 
(třeba o dalším programu víkendu)

Ukončení pokřikem: „PO-ME-RANČ!”

Pokud zbude čas: jedení pomerančů ve dvojicích 
příborem (příbor)

část přednáŠková a zpětnovazebná:
Zpětná vazba z prožité schůzky (pro účastníky i or-

ganizátory), rozbor schůzky, kuchařka „jak se dělá 
schůzka“, tipy a triky. Účastníci mají za úkol připravit 
do příštího kurzového víkendu svou tematickou a pro-
myšlenou schůzku, která se tam bude prezentovat 
a hodnotit.

závěR/hodnocení/výstupy:
Účastníci kladně hodnotili schůzku jako inspiraci 

k monotematické schůzce, odpočinuli si. Schůzka byla 
plynulá. Co se nepovedlo: Vzhledem k tomu, že jsme 
nevěděli, co nám přijede za účastníky, tak nás zasko-
čilo, že někteří účastníci podvádí (neumí hrát hru se 
zavázanýma očima) a nepovedlo se nám nastavit ta-
kovou atmosféru, kdy by byli schopni otevřeně říct, že 
něco nechtějí hrát.

Mezi hlavní pozitivní změny, které lze zařadit jako do-
pad úspěšně realizovaného kurzu, je možné zahrnout 
především vhodný přenos získaných zkušeností a do-
vedností účastníků kurzu do svých domovských oddílů. 
S ohledem na brzké hodnocení uskutečněné několik 
týdnů po realizaci druhého z víkendů není ještě možné 
pracovat s přesnějšími výsledky a výstupy tohoto klíčo-
vého kritéria úspěšnosti. V rámci rádcovského kurzu 
fialová Agama bylo celkem proškoleno 24 účastníků, 
rádců a rádkyň družin oddílů ze skautských středisek 
v Mostě, Litvínově, Lounech a Šluknově. V budoucnu 
bude možné vyhodnotit přínos kurzu především v ob-
lasti kvality přípravy programové náplně skautských 
akcí jeho účastníků v průběhu roku i na táborech nebo 
v rámci dalších aktivit. Předpokladem je také stabilní 
členská základna jednotlivých oddílů a dobře fungující 
a nastavené mezilidské vztahy, vzájemná důvěra a to-
lerance a bezpečné výchovné prostředí v těchto oddí-
lech.

V rámci realizace vzdělávacího programu vznikl me-
todický materiál s názvem „Instantní rádcovský kurz – 
RK fialová Agama“, ten přináší široké veřejnosti osvěd-
čené a ověřené metody a postupy směřující k realizaci 
dvouvíkendového vzdělávacího programu, zaměře-
ného na věkovou kategorii starších dětí (12–17 let), 

tzv. rádců a rádkyň, kteří pracují ve skautských oddí-
lech ve vedení tzv. skautských družin (menších týmů/
skupin, cca 8–10členných). V rámci programu byl rea-
lizován rádcovský kurz pro rádce/rádkyně skautských 
středisek okresu Most i mimo něj. Cílem rádcovského 
kurzu bylo vytvoření všestranně podnětného prostředí 
pro rozvoj samostatnosti, tvořivosti, komunikativnos-
ti jednotlivých účastníků a hlavně pak podpořit jejich 
motivaci pro další činnost v domovském oddíle a chuť 
předávat nové podněty jeho dalším členům. Jsme pře-
svědčeni, že takto připravený a realizovaný program 
podpoří rozvoj a růst zdravého prostředí ve skautských 
oddílech a jeho družinách. Rádcovský kurz fialová Aga-
ma je projekt garantovaný mosteckým skautským stře-
diskem a Školou obnovy venkova o. p. s. v Liběšicích, 
vedený zkušenými lektory Agentury Výzva, realizovaný 
v rámci celostátního projektu „Klíče pro život“ v prů-
řezovém tématu aktivit podporujících rozvoj klíčových 
kompetencí v oblasti „Zdravého klimatu v zájmovém 
a neformálním vzdělávání“. Celkem se rádcovského 
kurzu během dvou jeho víkendů zúčastnila třicítka 
mladých skautů, rádců a rádkyň. Program připravovalo 
celkem 19 lektorů z celé České republiky. Tento mate-
riál je k dispozici pro další realizátory.
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3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

 Akci považujeme za velmi vydařenou, podařilo se 
v plném rozsahu realizovat plánovaný program. V prv-
ní polovině zahajovacího víkendu byl patrný nedosta-
tek zkušeností velké části účastníků, kteří vlastně ni-
kdy roli rádců skautských družin neplnili, kurzem se 
na ni teprve připravovali. Proto by bylo dobré při příští 
realizaci zjistit před prvním víkendem více informa-
cí o přihlášených, včetně jejich dosavadní rádcovské 
praxe. Velmi pozitivně hodnotíme také výrazný posun 
na mezilidské rovině, kdy se z nesourodé party přihlá-
šených stal kompaktní tým naladěný na stejnou vlnu. 
Již po prvním víkendu bylo patrné, že se účastníci ne-
radi loučí a velmi se na sebe a další společně stráve-
ný víkend těší. Nepochybně je důležité, aby se složení 
zúčastněných na dvouvíkendové akci neměnilo, což se 
nám až na dva jednotlivce podařilo.

Negativně jsme vnímali pouze po náročném progra-
mu zařazenou večerní přednášku/besedu, kdy větší 
část účastníků již nebyla schopna předávané poznatky 
vnímat. Na druhém víkendu zařazený program Demo-
kracie nebyl vhodně zvolen pro účastníky tohoto věku.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání bu-

doucích pedagogů volného času v organizaci dlou-
hodobě pracující s dětmi a mládeží. Takto zaměřený 
vzdělávací kurz se opírá o již existující a propracovaný 
systém práce s mládeží. Je tedy doplňkem již existující-
ho vzdělávání a jako takový může být nadstavbou a za-
měřovat se na specifika práce se sociálním klimatem 
skupiny. Obsah kurzu je přenositelný i do jiných zaříze-
ní, ale je nezbytné vycházet z komplexně zaměřených 
vzdělávacích cílů.

Samotný vzdělávací kurz byl dobře nastaven a dá-
val prostor pro vstřebání nových informací, zážitků, ale 
i vytvoření osobních vazeb vůči ostatním účastníkům. 
Pokud se vynechá specifikum pořádající organizace, 
je celý PDP dobře uplatnitelný u organizací pracujících 
obdobným způsobem.

5. Přílohy
 – Metodika realizace příkladů dobré praxe dostup-

ná na internetových stránkách projektu Klíče 
pro život.

VZTAHY MEZI LIDMI

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

kompetence k učení

 – zorientovat se v pojmech a tématech, které před tím nebyly zce-
la jasné či srozumitelné, naučit se rozpoznávat je v životních 
situacích

 – vést účastníky k přemýšlení o vlastních postojích a svém chová-
ní v souvislosti s probíranými tématy

kompetence k řeŠení pRoblémů

 – poskytnout účastníkům možnost řešit různá zadání – individu-
álně i ve skupině

 – naučit účastníky spolupracovat při řešení situací s jinými účast-
níky

 – poskytnout účastníkům možnost vyřešit zdánlivě nesplnitelný 
úkol

 – podporovat účastníky v trpělivosti a vytrvalosti při řešení úkolu

 – vést účastníky k zodpovědnosti za vlastní rozhodování

kompetence komunikativní

 – poskytnout účastníkům prostor nacvičit si poskytování zpětné 
vazby (dalším účastníkům a pracovníkům)

 – poskytnout účastníkům prostor pro nácvik vyjadřování vlastní-
ho názoru před lidmi (ostatní účastníci, pracovníci), podpořit 
je v tom

 – učit účastníky poslouchat a vnímat ostatní, dávat jim prostor

kompetence sociální a peRsonální

 – Vést účastníky ke spolupráci ve skupině

 – nabídnout prostor k vyzkoušení a uvědomění si svých fyzických 
a psychických možností, poskytnout možnost k budování 
vlastní sebedůvěry

 – vést účastníky k hospodaření s vlastní energií

 – poskytnout možnost vyzkoušet si opačnou roli (účastníci v roli 
vedoucích, pracovníci, kteří narušují průběh)

 – poskytnout prostor pro vytváření pravidel platných na celé akci, 
vést účastníky k vlastní zodpovědnosti za jejich dodržování

 – vést účastníky k toleranci k ostatním

 – nabídnout možnost vyzkoušet si spolehnout se na ostatní 
a odevzdat se jim

Autor
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Supervizor vzdělávacího programu 
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kompetence občanské

 – naučit účastníky rozpoznávat situace mimo spole-
čenskou normu (násilí, šikana apod.)

 – posílit u účastníků dobrý pocit ze zdravých mezi-
lidských vztahů

 – podpořit účastníky v otevřené komunikaci, sdílení 
vlastních názorů, dát jim vlastní vzor, jak je mož-
né otevřenou komunikaci praktikovat

 – posílit u účastníků vhodné chování k ostatním 
(např. pomoc mladším a slabším)

 – vést účastníky k uvědomělému chování v přírodě

Východiska PDP

Škola je místo, kterým prochází všechny děti. Z ana-
lýz témat, která se při práci s dětmi v našem zaříze-
ní objevují, je škola a především pak vztahy s učiteli 
a mezi spolužáky jedněmi z nejčastěji řešených. Čas-
to se objevují témata šikany ve třídním kolektivu, ne-
vhodného chování a neúcta dětí směrem k vyučujícím 
a neschopnost dětí řešit tyto situace jinak než agresí. 
V našem zařízení se podílíme na neformálním vzdělá-
vání dětí a mladých lidí a s tématem tolerance a vzá-
jemné úcty se potýkáme velmi často. Vnímáme to jako 
přirozený proces dospívání – děti a mladí lidé si teprve 
hledají vlastní postoje a názory a my víme, že pokud 
s nimi na tato témata diskutujeme a vytváříme vhod-
né aktivity, můžeme je vhodně nasměrovat k budování 
zdravého klimatu v kolektivech, do kterých patří.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Zážitkový víkendový pobyt je určen dětem a mladým 

lidem, kteří využívají služeb zařízení pro děti a mládež 
KLÍDEK. Obsahem programu jsou různé hry a následu-
jící reflexe a diskuze na dané téma. Program je realizo-
ván zážitkovou formou. Prostřednictvím nejrůznějších 
her a následujících reflexí, které jsou nedílnou součástí 
aktivit, si všichni zúčastnění získané znalosti a doved-
nosti mnohem lépe ukotví.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program byl realizován zážitkovou meto-

dou, formou víkendového zážitkového pobytu. Jednalo 
se o skupinovou práci. Účastníci získávali nové znalosti 
a dovednosti prostřednictvím nejrůznějších her (sezna-
movacích, strategických, fyzicky náročných, her vyža-
dujících velkou psychickou koncentraci atd.) a aktivit 
(týmových, individuálních, brainstormingu, filmové pro-
jekce, kreslení, hraní divadla relaxace atd.). Vše proži-
té si upevňovali následnými reflexemi. U všech aktivit 
předpokládáme, díky následujícím diskuzím a reflexím 
prožitých situací, transfer těchto zkušeností do běžné-
ho života a běžně zažívaných situací.

Zásadní aktivitou pobytu byla hra Stavitelé a boři-
telé, která měla za cíl rozvířit diskuzi o vyčleňování ze 
skupiny, seznámit se do hloubky s pojmem stigmatiza-
ce a objasnit jej. Ze zpětných vazeb vyplynulo, že tato 
aktivita byla pro účastníky velmi silná.

dalŠí velmi zásadní aktivity:
Strom očekávání a obav, cílem aktivity bylo spo-

lečné vyladění na pobyt ve skupině, vzájemné bližší 
seznámení díky sdílení očekávání a obav a příprava 
na další aktivitu – tvoření pravidel.

Noční hra – získání indicií pro putování za třemi 
balíčky s klíčovými slovy, cílem aktivity byla podpora 
skupinové dynamiky, skupinových procesů, spolupráce 
a zapojení všech jednotlivců. Skupina účastníků neby-
la zvyklá na skupinové řešení problémů a bylo potře-
ba tyto procesy nastartovat zajímavou formou. Aktivita 
se účastníkům velmi líbila, z části také proto, že byla 
ve tmě v lese, především pro menší děti to byl velký 
adrenalinový zážitek.

Putování za třemi balíčky s klíčovými slovy s mapou 
z předchozího dne, objasnění pojmů, cílem aktivity 
bylo získat odměnu za splnění úkolu a především zís-
kat a objasnit klíčová slova víkendového zážitkového 
pobytu. Představovali jsme a vysvětlovali si s účastníky 
pojmy, které se pojily k tématu zážitkového víkendu, 
a zjišťovali od účastníků jejich postoje k jednotlivým 
pojmům a jejich zkušenosti.

Filmové představení, cílem aktivity bylo vyzkoušet 
si roli dospělých, poznat, jaké to je organizovat něco 
pro sebe i pro druhé. Zadání bylo zpestřeno nabídkou 
převleků do svých rolí (oblečení nakoupené v second-
handu), což účastníky velmi bavilo. Zároveň měli mož-
nost shlédnout několik sestřihů z filmů, některé se 
týkaly negativního chování (šikana, násilí, nesmyslné 
hádky apod.) a některé pozitivního (nezištná pomoc, 
podpora druhého apod.). Po představení proběhla re-
flexe na téma, jak na ně scénky zapůsobily, jestli se 
setkávají s podobnými situacemi, jaké na ně mají ná-
zor apod.

Závěrečná reflexe (strom zklamání/nových uvědo-
mění, poznatků,…), cílem aktivity bylo sdílet prožitky, 
zamyslet se, poskytnou si vzájemnou zpětnou vazbu, 
zjistit, co si kdo z programu odnáší.

Jako zásadní vnímáme také průběžné 
reflexe, díky kterým dochází k porozumě-
ní prožitého, propojení s reálným životem, 
především pak s působením v kolektivu 
ve školním prostředí.

Všechny plánované cíle související 
s kompetencemi tématu uvedené v Pří-
kladu dobré praxe se nám podařilo na-
plnit.

Akce se zúčastnilo 17 účastníků. Všich-
ni účastníci byli děti a mladí lidé ve věku 
8–20 let, kteří jsou návštěvníky klubu 
KLÍDEK, jedná se tedy o především jinde 
neorganizované děti a mládež. Při reali-
zaci pobytu jsme čerpali ze zkušenosti, že 
naši návštěvníci jsou ve většině případů 
méně motivovaní k aktivitě, k překonává-
ní sama sebe a pohybu, navíc v přírodě. 
Při využívání zážitkové pedagogiky jsme 
kromě neformálního vzdělávání povzbu-
zovali u účastníků dobrý pocit z aktiv-
ního přístupu k životu a občas i chuť se 
do aktivit zapojit – v klubu platí pravidlo 
dobrovolnosti zapojení se do aktivit a dva 
účastníci byli často v odporu. Pravidla po-
bytu jsme nastavovali společně s klienty, 
jediná potíž byla s občasným nedodržová-
ním včasných příchodů a první noc také 
s klidem po večerce.

Pracovní tým sestával z 5 pracovníků. 
Celý tým je proškolen v oblasti poskytová-
ní první pomoci. V týmu je pracovník, kte-
rý vystudoval rekreologii a dlouhodobě se 
zabývá zážitkovou pedagogikou, a pra-
covnice, která má ukončený psychotera-
peutický výcvik ve skupinové psychotera-
pii a uplatňuje své speciální vzdělání při 
reflexích. Tři z pracovníků mají dlouholeté 
zkušenosti s pořádáním zážitkových akcí.

Pro realizaci akce bylo zapotřebí pou-
ze malé množství materiálu (základní 
horolezecký a výtvarný materiál, kan-
celářské potřeby, kostýmy – oblečení 
ze secondhandu, občerstvení a sladké 
drobnosti jako odměna a několik nená-
kladných materiálů – PET lahve, pěnové 
míčky atd.).

Čas popis aktivity – pátek

15:30 odjezd z hRadce kRálové

17:00 příjezd na ubytovací středisko, ubytování

18:00 večeře

19:00 seznamovací hRy:

hRa se jmény a míčkem (pozitivní vlastnosti) = poŠli dál!

Cíl aktivity: vzájemně se seznámit a naučit se jména ostatních. Hra 
také procvičuje pozornost. Využití kladných vlastností pak přispívá 
k rozvoji sebevědomí a sebedůvěry.

Průběh hry a její obměny: Posadíme se pohodlně do kruhu. Ke hře 
využijeme libovolného předmětu snadno se držícího v dlani (hrač-
ka, pěnový míček). Hru začíná vedoucí, který se představí křestním 
jménem a kladnou vlastností začínající stejným písmenem jako jeho 
křestní jméno (např. milá Majka) a předá míček dál po kruhu. Takto se 
postupně představí všichni. Při seznamování se každý musí seznámit 
s předmětem. Jakmile se míček dostane zpět k vedoucímu, hra se 
obmění následujícím způsobem. Ten, který předmět vzal, řekne všem, 
od koho jej dostal a pošle ho dál po kruhu. Každý další tak vyjmenová-
vá hráče postupně od prvního, až se představí sám a pošle míček dál. 
Poslední obměnou hry se jmény je princip, kdy si hráči stojící v kruhu 
předávají míč jako horkou bramboru. Úkolem každého hráče je dobře 
si zapamatovat hráče stojícího z obou stran, tedy hráče, od kterého 
míč přijímá i hráče, kterému jej posílá. Jakmile všichni zvládnou tento 
úkol, přidáme do hry další míč a vše se opakuje. Poté se mohou hráči 
začít volně pohybovat po prostoru, ale míč je posílán ve stejném po-
řadí po hráčích jako v kruhu (přijímám od stejného hráče a posílám 
stejnému hráči jako v předchozím kruhu).

cyklická honěná: honička, při kteRé má každý náhodně a potají vybRanou oběť

cíl aktivity: vyjma lepŠího vzájemného poznání je hlavním cílem pobavení, 
ztRáta ostychu před ostatními a Rozhýbání se.

Pravidla 
Každý účastník řekne nahlas ostatním svou přezdívku (případně 
jméno, kterým chce být oslovován) a napíše ji na cedulku. Pracovníci 
cedulky sesbírají a rozdají je tak, aby vznikl jeden velký cyklus. Každý 
účastník dostane cedulku se jménem dalšího hráče, kterého bude 
honit. Dále je nutné označit území, ze kterého se v průběhu hry ne-
smí hráči vytratit. Hráči se nejdříve rozmístí po území. Poté se všichni 
současně podívají na svůj lísteček a zjistí, koho honí. Když hráč 
chytne toho, koho zrovna honí, vezme si od něj cedulku toho, koho 
ulovený právě honil. Chycený odchází na předem vyhrazený „hřbitov“ 
a lovec loví dál novou oběť. Hrajeme tak dlouho, dokud nezbudou 
dva, kteří se honí navzájem. Vítězem se stávají ti, kdo zbyli na konec.

20:00 stRom očekávání a obav

Cíl aktivity: společné vyladění na pobyt ve skupině, vzájemné bližší 
seznámení díky sdílení, příprava na další aktivitu – tvoření pravidel.

Na archu papíru je namalovaný strom očekávání a obav – je rozdě-
len na poloviny. Postupně všichni přicházejí ke stromu a zapisují svá 
sdělení (včetně pracovníků). Zelené lístečky jsou určeny pro očekává-
ní, oranžové pro obavy. Poté vedoucí pracovník vyzve ostatní, jestli se 
k tomu chtějí vyjádřit. Sám začne, nemusí se vyjádřit každý, důležité 
je, aby každý něco napsal.

20:30 zásady společného Fungování, vytvoření pRavidel

cíl aktivity: zvědomění důležitosti pRavidel, na kteRých se společně shodneme.

Vedoucí pracovník se na úvod zeptá účastníků, zda pokládají 
za důležité, mít na takovéto akci pravidla a proč (pracovníci se zatím 
nevyjadřují). Propojí význam pravidel s očekáváními a obavami a vy-
zve účastníky k navrhování pravidel. Konečnou podobu každého pravi-
dla zaznamená na arch. O tom, zda budou platit i sankce a jaké, bude 
případně vedena diskuze s účastníky, sami si rozhodnou, zda chtějí 
mít sankce a jaké. Pracovníci vstoupí do debaty až ke konci nebo v pří-
padě, že účastníci nespolupracují.
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21:00 noční hRa – získání indicií pRo putování za třemi balíčky s klíčovými slovy

Cíl aktivity: podpora skupinové dynamiky, skupinových procesů, spolupráce a zapojení všech jednotlivců. (Skupina účast-
níků není zvyklá na skupinové řešení problémů a je potřeba tyto procesy nastartovat zajímavou formou.)

Účastníci jsou rozděleni do třech skupin, ale úkoly na stanovišti budou plnit jednotlivě. V aktivitě je důležité poskytnout 
účastníkům pocit zajímavosti a dobrodružství. V terénu naleznou balíček odměny s pojmy týkající se tématu pobytu.

Hledá se mapa – každý z hráčů má svoji záznamovou kartu a vyrobí si svoji jmenovku. Když vybíhá na stanoviště, umístí 
svojí jmenovku na věšák a tím je stanoviště pro chvíli sebrání symbolu obsazená. V záznamové kartě jsou doplněny symboly, 
které naleznou na stanovištích v terénu. Doběhnou na stanoviště a nalepí si symbol do záznamové karty. Každý, kdo sesbírá 
všechny symboly, dostane část mapy.

V následujícím dnu – podle mapy se skupina musí dostat na určité místo, kde je pro každý tým připraven balíček. Balíček 
obsahuje dobroty, pojmy týkající se našeho tématu (5 pojmů na družstvo). Cestou je možné brodit potok nebo jít podél na-
tažené nitě případně jiné zpestření trasy podle možností lokality a také podle počasí. 

23:00 představení tématu – tajenka – komunikační čtveRec

cíl aktivity: seznámit účastníky s tématem zážitkového víkendového pobytu, podpořit spolupRáci a komunikaci ve skupině.

Jedná se o hledání tématu víkendového pobytu v tzv. komunikačním čtverci, což je čtverec rozdělený svislými a podél-
nými čárami na políčka a v něm jsou vepsaná písmena (tajenka, křížovka). Do tajenky jsou vložena jména všech účastníků 
pobytu, po vyškrtání těchto jmen zbudou v tajence písmena dávající dohromady téma pobytu. Celá skupina dostane předem 
šifru, kterou budou muset rozluštit, aby dostali indicii, že budou vyškrtávat právě svá jména. Komunikační čtverec bude na-
víc umístěn na těžko přístupném místě (např. v místnosti: vysoko u stropu, venku: na stromě) a pouze za pomoci spolupráce 
ve skupině se k němu dostanou tak, aby mohli škrtat jména.

23:30 kRátká ReFlexe dne

cíl aktivity: společné sdílení pRožitků, ventilace pocitů.

Účastníci jsou vyzváni k reflexi prožitých událostí, důležité, aby se zapojili všichni pracovníci – vzor pro účastníky, kteří 
nejsou na reflektování zvyklí.

Čas popis aktivity – sobota

8:15 budíček, Rozcvička, snídaně

9:00 stavitelé a bořitelé

cíl aktivity: na základě zadání vytvořit společné dílo a během ReFlexe diskutovat o vyčleňování ze skupiny, seznámit se s pojmem stigmatizace 
a objasnit jej.

Celá skupina dostane za úkol postavit z námi dodaných předmětů (karty, kostky, přírodniny v lese…) jednoduché, ale 
tvůrčí společné dílo (např. dům pro skřítky). Skupina dostane takovou instrukci, že každý z nich bude mít nějakou roli. 
Na výběr je stavitel nebo bořitel, účastníci se dozví, že mezi nimi budou cca 2 bořitelé. Je kladen důraz na to, aby nikdo 
z účastníků neprozradil svoji roli druhému. Skupina má tedy 2 úkoly: postavit společné dílo a poznat role bořitelů. Trik je 
v tom, že všichni dostanou kartičku s rolí stavitele, bořitelem není nikdo. Při reflexi, která je nezbytnou součástí aktivity, je 
důležité upozornit na stigmatizaci, vyčleňování ze skupiny na základě pouhé instrukce (podobnost: např. kdo na základě 
nějaké neověřené pomluvy přestal mluvit se spolužákem, kamarádem; začal ho pomlouvat; nevěřil mu a podezříval ho), 
mluvit o tom, že chybovat je lidské, že ne vždy musí chybující dělat věci naschvál. 

10:30 kRuh důvěRy

Cíl aktivity: navození příjemného prožitku na závěr

Vytvoří se 3 skupiny, v každé je někdo z pracovníků. Každý ze zájemců (aktivita je dobrovolná) dostane šátek na zavá-
zání očí, příp. je může jen zavřít. Vzpřímeně a v pevném postoji se postaví doprostřed úzkého kruhu, který utvoří zbytek 
skupiny a začne padat libovolnou stranou. Zbytek skupiny jej zachytí rukama a lehce jej odstrčí dál. Takhle si jej budou 
posílat pár minut, dokud to bude všem příjemné. Poté se role vymění a doprostřed půjde někdo další. Vše by mělo probíhat 
dobrovolně a v klidu, jednotlivé kroužky by měly být rozestaveny dál od sebe, aby se účastníci navzájem nerušili.

11:45 oběd

12:30 závěRečná ReFlexe (stRom zklamání / nových uvědomění, poznatků…)

cíl aktivity: sdílení pRožitků, zamyŠlení se, zpětná vazba, co si kdo z pRogRamu odnáŠí

Pro tuto aktivitu je nutno mít předem připravený podobný strom jako strom očekávání a obav. Účastníci si jej znovu prohlédnou a mluví 
o tom, jestli se jejich obavy vyplnily a zda se splnila očekávání. Na druhý strom všichni postupně lepí nová uvědomění, poznatky, ale také 
zklamání z programu. Na závěr proběhne poděkování za společně strávený čas, je určen prostor pro poděkování konkrétním jednotlivcům 
za příp. zásluhy a hezké chování a dopovězení všeho, co se nestihlo v průběhu akce, s čím bychom nechtěli odjíždět. 

14:30 odjezd 

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Výsledkem je lepší uvědomování vlastního chování 
a postojů účastníků, vyšší míra respektu a tolerance 
k ostatním. Dále orientování se v pojmech a situacích, 
které jsou v mezilidských vztazích nežádoucí (např. 
šikana, konflikt, předsudek) a naopak žádoucí (např. 
spolupráce, pomoc druhému, přátelství) a posílení 
schopnosti řešit konfliktní situace. V neposlední řadě 
také lepší pochopení role učitele a důležitosti zdravého 
klimatu v kolektivech, především v třídním.

Toto bylo zjišťováno při průběžných reflexích, také 
při závěrečné reflexi a při následující práci s účastníky. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé návštěvní-
ky zařízení, je možné sledovat jejich vývoj a vliv podob-
ných aktivit v delším časovém úseku. Téměř každý den 
během uplynulých dvou týdnů od konání akce se naši 
účastníci vraceli k jednotlivým aktivitám a hrám a cel-
kově k pobytu, mají potřebu je opět rozebírat a vracejí 
se k němu i po delší době. Velkým zážitkem pro ně byla 
hra „Stavitelé a bořitelé“, především následná reflexe. 
Průběžně tedy dochází k ověřování dopadu akce – zda 
si účastníci odnesli a zvnitřnili to, co jsme se jim snažili 
předat, a jak se to projevuje u nás v zařízení (zjistíme 
přímým sledováním interakcí a chování) a také u nich 
v třídních kolektivech (zjistíme zprostředkovaně skrze 
jejich vyprávění o škole).

Z počátku jsme měli obavu, jak se „snesou“ ná-
vštěvníci Dětského klubu (rozmezí 8–14 let) s ná-
vštěvníky Klubu pro mládež (14–20 let). Návštěvníci 
dětského klubu došli ke zjištění, že mohou spolupraco-
vat se staršími, hledat v nich oporu a na druhé straně 

od nich dostali prostor k vlastnímu vyjádření a aktivi-
tě. Návštěvníci klubu pro starší se učili prostor dávat 
a mít pochopení pro mladší děti a porozumět jejich po-
třebám.

Velmi dobře zapůsobilo, že se účastníci mohli lépe 
naladit na sobotní večerní aktivitu, kdy měli k dispozici 
množství převleků a doplňků. Stylizování se do své role 
je velmi bavilo.

Pravděpodobně by mělo větší přínos organizovat 
akci pro ne tak širokou věkovou skupinu – program 
a jednotlivé aktivity musely být nastaveny tak, aby je 
zvládli mladší i starší účastníci.

Aktivitu Stavitelé a bořitelé by bylo vhodné umístit 
doprostřed pobytu, v našem případě byla velmi silná 
a emotivní. Přestože jsme s tím počítali a po této akti-
vitě zařadili reflexi i závěrečnou relaxační aktivitu, uvě-
domovali jsme si sílu této aktivity a riziko, že by mohli 
někteří účastníci odjíždět s nevyventilovanými pocity.

Při vyhodnocení jsme vycházeli především z výstupů 
ze společných diskusí a reflexí, které navazují na jed-
notlivé aktivity, dále ze zpětných vazeb účastníků, z po-
zorování a z vyhodnocení pracovníků. Dva týdny po ví-
kendovém pobytu se konala akce pro účastníky, ale 
i další návštěvníky zařízení KLÍDEK s promítáním fotek 
z akce. Všichni, co se pobytu zúčastnili, dostali či do-
stanou (v případě, že v zařízení zatím nebyli) k vyplnění 
dotazník, jak se jim pobyt líbil, co nového zažili, co je 
nejvíce bavilo a co ne atd. Tyto budou následně vyhod-
noceny a bude zpracován výstup pro naše potřeby.

4. Vyjádření supervizora
Program je zaměřen na intervenci do sociálního 

klimatu specifické cílové skupiny návštěvníků zařízení 
pro děti ze specifického sociokulturního prostředí čas-
to s výchovnými problémy. Cílová skupina návštěvníků 
takto zaměřených zařízení má často problémy ve ško-
le a tato stigmatizace se pak přenáší do zájmového 
a neformálního vzdělávání. Program je zaměřen na vy-
tvoření kvalitního klimatu formou víkendového pobytu 
zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj. Účastníci 
tak kromě posunu klimatu v zařízení získávají i obecně 
použitelné kompetence, které mohou uplatnit i v dal-
ších oblastech svého života.

Zážitková forma vzdělávání, využití sofistikovaných 
her a vzdělaný tým realizátorů pak vytváří dobré zá-
zemí pro tuto intervenci. Možnost dlouhodobé práce 
s motivací účastníků před výjezdem a těžení dopadů 
intervence po jeho skončení, které realizátoři zmiňují, 
je nezbytné pro déletrvající dopad takto postaveného 
vzdělávacího programu.



TÝNSKÝ HRAD

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Hlavním cílem je posílení zdravého klimatu ve školním klubu 
a v důsledku i v celé škole.

kompetence k učení

 – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, pro-
pojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě

kompetence komunikativní

 – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i úst-
ním projevu

 – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje

 – využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi

kompetence sociální a peRsonální

 – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo 
přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce

 – v rámci vzdělávacího programu byly rozvíjeny vzájemné vztahy 
(jak mezi dětmi navzájem, tak mezi dětmi a vedoucím), které 
přinášely vzájemnou úctu, toleranci a pochopení. Docházelo 
tak k výraznému posilování zdravého klimatu v kolektivu, kte-
ré se následně přenášelo i mimo aktivity vzdělávacího progra-
mu a klubu jako takového

Východiska PDP

V současné době je kladen velký důraz na individualitu a osobní 
schopnosti člověka a jeho porovnávání s ostatními. Je to vidět nejen 
mezi dospělými, ale i u dětí ve škole. Východiskem je tedy snaha tuto 
situaci změnit a pracovat s dětmi na základě týmové spolupráce.

Autor
Bc. Jan Burda

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
ŠK při ZŠ Týnská, Třebíč
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projekt
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Týnský hrad je zaměřen 

na dlouhodobý rozvoj bezpečného a tolerantního pro-
středí v kolektivu dětí školního věku prostřednictvím 
modelových příkladů z historie a života obyvatel stře-
dověkého hradu.

Rozvoj týmové spolupráce, která bude přístupná 
všem bez ohledu na jejich znalosti a zázemí a pů-
vod. Program umožní dětem plnohodnotně se rozvíjet 
a uplatnit svoje nadání v týmu – každý se uplatní.

Kodex cti obyvatel týnského hradu: Jsme vzdělaní, 
učenliví, hraví, laskaví, moudří, přátelští, muzikální, 
dobře naladěni.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Hlavním cílem je prostřednictví společné aktivity 

(stavba modelu historického hradu včetně nejrůzněj-
ších středověkých aktivit) dlouhodobě rozvíjet bezpeč-
né a tolerantní prostředí v kolektivu dětí školního věku. 
Rozvoj týmové spolupráce, která bude přístupná všem 
bez ohledu na jejich znalosti a zázemí a původ. Pro-
gram umožní dětem plnohodnotně se rozvíjet a uplat-
nit svoje nadání v týmu – každý se uplatní.

V průběhu celého programu byla využita celá řada 
metod posilující zdravé klima. Například diskuse, tý-
mová práce a konzultace, které byly doplněny samo-
studiem, workshopy a především rukodělnými aktivi-
tami. Společným prvkem byla zážitková pedagogika 
(děti si vše vyzkoušely na vlastní kůži často i za použití 
historických pracovních postupů – tím se lépe upevni-
ly jejich zkušenosti a nově získané znalosti). Na každé 
téma (viz níže) bylo určeno (podle vlastního uvážení, 
zájmů a talentu) několik dětí, které měly danou oblast 

na starosti. Jejich úkolem bylo informovat o problema-
tice ostatní účastníky, seznámit je s historií dané ob-
lasti. Účastníci se potom společně podíleli na přípravě 
daného tématu pro veřejné vystoupení.

Vzhledem k rozsahu problematiky jsme s dětmi pra-
covali dlouhodobě v rámci aktivit školního klubu. Děti 
na zpracování témat pracovaly po dobu několika mě-
síců v klubu i samostatně. Díky této dlouhodobé práci 
bylo možné sledovat změny vztahů ve skupině a také 
změny chování jednotlivých účastníků směrem k tole-
ranci a vzájemné úctě a pochopení.

Program byl připraven tak, aby bylo možné jej 
(po drobných modifikacích na místní podmínky) apli-
kovat v dalších školních klubech, družinách nebo NNO.

Vzdělávacího programu se zúčastnilo 12 dětí.

pRvní setkání:
Na prvním setkání jsme s dětmi diskutovali o ko-

dexu cti Týnského hradu. Všechny děti se do diskuse 
zapojily a vznikl kodex, který jsme následně zapsali 
na ručně vyrobený papír, na který se všechny děti po-
depsaly.

KODEX CTI TÝNSKÉHO HRADU: JSME VZDĚLANÍ, 
UČENLIVÍ, HRAVÍ, LASKAVÍ, MOUDŘÍ, PŘÁTELŠTÍ, MU-
ZIKÁLNÍ A DOBŘE NALADĚNI.

Kodexů bylo vyrobeno celkem 13 kusů – každé dítě 
si odneslo jeden jako upomínku a jeden po celou dobu 
visel v klubu a na závěr vznikl také nápad jeho kopie 
rozdávat návštěvníkům na závěrečné veřejné prezen-
taci hradu.

Na prvním setkání si děti mezi sebou také rozdělily 
„profese“ obyvatel hradu. Měli jsme tak stavitele, rytí-
ře, trubadúry, kuchaře, hrnčíře a švadleny (vzhledem 
k tomu, že do činnosti bylo zapojeno 12 dětí, mohly 

si každou profesi vzít na starost dvě děti, které v prů-
běhu vzdělávacího programu více spolupracovaly). 
Každé dítě si tam mohlo vybrat – po dohodě s ostat-
ními – svoji profesi, která mu byla nejbližší – jak jeho 
schopnostem, tak jeho zájmu. Vznikla tak kompletní 
sestava profesí středověkého hradu a mohli jsme se 
pustit do stavby.

Podrobnější obsah jednotlivých setkání v souvislos-
ti s týmovou spoluprací a se zdravým klimatem:

stavitelé

hra byla zaměřena na stavbu hradeb. Stavební ma-
teriál (kostky) ležel na hromadě a bylo nutné ho pře-
pravit na místo stavby a z pěti kostek postavit základ 
hradeb. Jako pomůcka na přepravu byla připravena 
gumička, na kterou byly navázány metrové provázky – 
ty mohly děti držet pouze na jejich vzdálenějším konci 
od gumičky. Úkolem skupiny vždy bylo navléknout gu-
mičku na kostku a takto ji přenést na určené místo. 
Kostek se děti nesměly vůbec dotknout rukou. Děti 
byly ve třech skupinách. Každá skupina si aktivitu vy-
zkoušela. V následné diskusi byly rozebrány postupy, 
kterými týmy pracovaly a klady a zápory jejich metod. 
U aktivity se děti učily týmové spolupráci. V čtyřčlen-
ném týmu se musel každý zapojit.

Rytíři

děti byly rozděleny do dvojic. Na zdi byl pověšen 
terč. Jeden ve dvojici představoval lukostřelce a dru-
hý šíp. Dítě představující šíp mělo zavázané oči a stálo 
na čáře ve vzdálenosti asi pět metrů od terče s nataže-
nou rukou před sebe. Lukostřelec nasměroval „střelu“ 
směrem na terč a následně ji zvukem navigoval (ne-
směl používat slova). Účelem bylo, aby se natažená 
ruka „šípu“ dotkla terče co nejblíže ke středovému kru-
hu. Každá dvojice si mohla předem domluvit zvukové 
signály k navigaci. Během aktivity se děti učily jednak 
komunikaci (domluva signálů), jednat také vzájemné 
důvěře – hráč se zavázanýma očima musel plně dů-
věřovat „střelci“. Ve dvojici se děti vystřídaly, takže si 
všechny vyzkoušely obě role. Po aktivitě následovala 
diskuse o důvěře, pocitech vidoucího vodiče i nevidou-
cího a taktikách při domlouvání signálů.

V rámci rytířů proběhla i krátká debata na téma 
slušné chování a etiketa.

tRubadúři

v rámci trubadúrů se dvě děti změnily v trubadúr-
ské vedoucí a pokusily se ostatní naučit zahrát na flét-
nu krátkou písničku. Nakonec se to všem povedlo. Zde 
bylo potřeba na obou stranách – jak u vedoucích, tak 
u dětí – dostatek trpělivosti a tolerance a za strany ve-
doucích také motivace.

kuchaři

v rámci aktivity děti zjišťovaly, podle nejrůznějších 
nápověd, místa původu jednotlivých potravin (brambo-

ry a kukuřice pocházejí z Ameriky atd.). Zároveň spo-
lečně zjišťovaly, zda někteří vladaři naší historie mohli 
mít dané potraviny na svém stole (mohl si dát Karel IV. 
k obědu brambory?). Zde si děti vyzkoušely spolupráci 
na společném řešení problémů.

hRnčíři

v rámci aktivity si děti – za pomoci zkušenějších 
kamarádů – vyrobily hrneček z keramické hlíny (poz-
ději byl vypálen a naglazován – vzhledem k časové 
náročnosti již mimo program). Podobně jako u hraní 
na flétnu zde byla na všech stranách potřeba dostatku 
trpělivosti, tolerance a motivace

Švadleny

v této aktivitě měly děti poměrně složitý týmový 
úkol. Všichny se oběma rukama držely patnáctimetro-
vého lana a měly za úkol – aniž by se pustily – uvázat 
uzel. Nejprve byl úkolem jednoduchý uzel, ale na závěr 
se pokusily uvázat mašličku. To už bylo příliš složité 
a nepodařilo se to. V aktivitě se jednoznačně ukázalo 
rozdělení rolí v týmu – někdo vedl a organizoval, někdo 
dělal, co se mu řeklo, někdo měl dobré nápady, ale ni-
kdo ho neposlouchal atd. Po aktivitě proběhla diskuse 
na téma spolupráce ve větší skupině a také o týmo-
vých rolích.

Na každém setkání jsme také četli z knížky Ztrace-
né letopisy, která zajímavým a dobrodružným způso-
bem popisuje příběhy české historie. Ukázalo se však, 
že tato knížka je určena spíše pro starší čtenáře.

dalŠí setkání: (celkem šest – jedno ke každé profesi)

Na dalších setkáních jsme se postupně věnovali 
jednotlivým hradním profesím. Na hradě jsme měli sta-
vitele, rytíře, trubadúry, kuchaře, hrnčíře a švadleny.

Průběh setkání ke každé profesi (podrobněji popsá-
no v metodice včetně podrobných pravidel jednotlivých 
her a návodů na výrobky):

prezentace profese – děti si připravily krátké po-
vídání o své profesi s ukázkami obrázků (původní 
představa byla, že budou čerpat z literatury, ale děti 
většinou využily zdroje na internetu a prezentaci měly 
připravenou v PowerPointu).

hra motivovaná profesí – připravena vedoucím 
ve spolupráci s dětmi u dané profese (podrobný popis 
v metodice)

rukodělná činnost – drobný výrobek inspirovaný da-
nou profesí. Návod opět připraven vedoucím ve spolu-
práci s dětmi (podrobný popis v metodice)

četba Ztracených letopisů – v četbě se děti střídaly.

přípRava veřejné pRezentace: (4 setkání)

Děti samy připravovaly veřejnou prezentaci Týnské-
ho hradu. Opět se věnovaly činnostem v rámci své pro-
fese, ale u některých složitějších činností (výroba kulis 
hradu) si pochopitelně pomáhaly. Zároveň také připra-
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vovaly soutěže pro návštěvníky prezentace. (Podrobný 
popis je součástí metodiky).

veřejná pRezentac: (jedno setkání)

Veřejná prezentace proběhla v rámci propagační 
akce Zdravé město Třebíč. (Bylo to pro nás velmi vý-
hodné, protože zorganizovat a zpropagovat samostat-
ně celou akci pro veřejnost by pro nás byl pravděpo-
dobně nezvládnutelný úkol.)

Na náměstí jsme postavili kulisy hradu, byli jsme 
v kostýmech a uváděli pro návštěvníky soutěže spoje-
né s jednotlivými profesemi:

 – stavitelé – stavba hradeb z kostek

 – rytíři – trefování se do terče

 – trubadúři – hra na flétnu

 – kuchaři – servírování jídla (slalom s podnosem)

 – hrnčíři – výrobek z rychleschnoucí hlíny

 – švadleny – přebírání provázků – zábava našich ba-
biček

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Celý program byl vyhodnocován průběžně (v rám-
ci každého tématu) – každé téma bylo vyhodnoceno 
v rámci diskuse se všemi členy týmu. Děti, které pra-
covaly na konkrétním tématu, představily samy svoji 
práci ostatním, řekly, jak pracovaly, k jakým výsledkům 
došly a všechny děti si mohly jejich postupy vyzkoušet 
(vyzkoušely si zahrát na flétnu, udělat něco z kerami-
ky atd.). Tím došlo k rozšiřování všestranného poten-
ciálu dětí, za zachování jejich specializace. Na závěr 
byly v diskusi s dětmi i praktickou formou ověřeny nové 
znalosti, zkušenosti i kompetence, které děti získaly. 
Vzhledem k tomu, že celý vzdělávací program byl pre-
zentován i veřejně, došlo také ke zpětné vazbě od ve-
řejnosti.

klady:
 – stmelení kolektivu

 – pohled do historie – výuka

 – týmová práce

 – prezentace na veřejnosti

 – posílení komunikativních dovedností

zápoRy:
 – žádný vyložený zápor jsme nenašli.

Za zmínku snad stojí to, že se nepodařilo naplnit 
původní představu o tom, že děti budou při přípravě 
na jednotlivá témata čerpat z literatury, ale využívaly 
zdroje na internetu. Nezodpovězenou otázkou tak zů-
stává, zda je to dobrá nebo špatná cesta.

dopoRučení:
Zvolit jinou literaturu k četbě na pokračování

Vzdělávacího programu by se mohlo zúčastnit i více 
dětí – pokud by byly čtyři na jednu profesi, mohl by 
celý program a jeho prezentace být více propracová-
ny. Logicky by také docházelo k většímu ovlivnění dětí 
a hlavní cíl – budování a posílení zdravého klimatu – by 
měl větší dosah. V tom případě by to ale chtělo více 
vedoucích a přiměřenou úpravu her a aktivit, aby byly 
ve větším počtu realizovatelné.

Celkově se dá říct, že vzdělávací program naplnil 
stanovené cíle. Uvedená doporučení však povedou 
k jejich lepšímu naplňování. Pro realizaci v jiném pro-
středí bude pravděpodobně nutné více či méně upravit 
pravidla jednotlivých aktivit a her, ale to by nemělo brá-
nit realizaci celého vzdělávacího programu.

4. Vyjádření supervizora
V příkladu dobré praxe jde o rozvoj sociálního klima-

tu ve školní družině skrze program zaměřený na histo-
rické téma. Autoři vhodně pracují s motivací dětí a na-
stavováním pravidel. Využívají hry a činnosti podporu-
jící vytváření kvalitní sociometrie v kolektivu. Vzdělá-
vací program je zakončen veřejnou prezentací, která 
v první řadě slouží jako motivační cíl pro účastníky, ale 
v druhém sledu se dá využít i jako kvalitní propagace 
celé organizace.

Využití historického tématu může pak být pro ur-
čitou cílovou skupinu zajímavým a atraktivním způ-
sobem trávení volného času. Modifikací ústředního 
tématu můžeme dané schéma přizpůsobit i dalším cí-
lovým skupinám.

SETKÁVÁNÍ POD VLASTNÍ STŘECHOU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Komunikace s lidmi se společným zájmem, tolerance

 – Společné rozhodování, spolupráce

 – Praktické řešení problémů, pracovní kompetence, vedení k zod-
povědnosti

Východiska PDP

Východiskem byla situace, kdy existují skupiny mladých lidí (často 
bývalí účastníci kroužků a akcí organizace volného času, ale i účast-
níci aktivní), kteří se zejména v jarních, letních a podzimních měsí-
cích nemají kde scházet a hledají možnosti, jak využít volný čas. Pro-
středí organizace volného času je jim zpravidla sympatické, ale mají 
zájem o spontánní otevřené aktivity spíše než o pravidelné zapojení 
do organizovaných aktivit.

Metodika vzdělávacího programu je založena na propojení aktivit 
dětí a mládeže zapojených do pravidelné činnosti organizace jako 
realizátora vzdělávacího programu a neorganizovaných jednotlivců 
či skupin. Jedná se o příležitostnou činnost – souhrn aktivit: otevře-
ná nabídka spontánních aktivit, sportovní, kulturní a hudební akce, 
dále krátkodobé kurzy a předávání know-how. Aktivity byly maximál-
ně otevřené všem účastníkům i dalším zájemcům, kteří měli zájem 
do vzdělávacího programu přistoupit v jeho průběhu. Aktivity byly za-
loženy na vlastním prožitku a sdílení (předávání) prožitku či znalostí 
a dovedností jednotlivých účastníků.

Autorka
Mgr. Eva Vinciková

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Jedná se o příklad dobré praxe, ve kterém jde 

o stavbu „pergoly“ a následné aktivity v ní. Stavba je 
projektem, který má jasné směřování a zakončení. 
Děti jsou pak účastníky tohoto projektu ve všech fá-
zích a úzce participují na jeho průběhu. Díky projektu 
se vytvořily zajímavé přátelské vazby jak mezi dětmi, 
tak mezi dospělými. Děti měly možnost si vyzkoušet, 
co obnáší stavba „pergoly“, od projektu přes povolení 
po ruční práci na stavbě. Zároveň však mohly vymýšlet 
a realizovat i aktivity, které je samotné zajímaly.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Setkávání se pod vlastní stře-

chou aneb děti, mládež a rodiče vznikl jako zajímavá 
myšlenka, jak podpořit zdravé klima na středisku vol-
ného času.

Z původní myšlenky využít Klíče pro život na stavbu 
přístřešku, a tím vytvořit díky spolupráci různých gene-
rací zajímavé vztahy, vznikl monstrózní projekt obřích 
rozměrů. Původní záměr vytvořit skupinu lidí, kteří mají 
vztah ke společné práci, a navíc skupinku dětí, které 
se naučí nejen, co všechno je potřeba ke stavbě pří-
střešku, ale také si ukážou základy fungování týmové 
spolupráce, komunikace, kompromisů, hledání nových 
řešení při přicházejících problémech a spoustu dalších 
kompetencí, které jsou pro život nezbytně důležité, se 
rozhodně podařilo dodržet.

Výukový program byl rozčleněn na dvě fáze, které se 
ve finále, díky časovému presu, prolínaly, ale o to inten-
zivněji se do programu mohli účastníci zapojit. První 
fáze byla přípravná, tzv. stavební, a druhá realizační, 
tzv. projektová.

První fáze začínala vytipováním správných „dospě-
lých“, kteří by zabezpečili odbornou stránku stavby. 
Ukazatele, které pro nás při výběru byly nejdůležitější: 
spojitost s Domem dětí a mládeže Netolice, tzn. rodiče 
našich klientů nebo aktivní dospělí klienti, samozřej-
mě odbornost jejich povolání, kterou jsme potřebovali, 
a v neposlední řadě příjemné vystupování z předcho-
zích zkušeností. Osloveni byli dva hlavní realizátoři, 
projektant Ing. Pavel Pilař a majitel truhlářské firmy 
Karel Bárta. Oba spolupráci přijali.

Na první schůzku byli pozváni realizátoři z řad od-
borníků, děti, kterým byl projekt v jednoduchosti před-
staven na vytipovaných kroužcích, zástupci z města 
Netolice, kteří také přislíbili pomoc, a novináři, aby se 
nám podařilo oslovit i veřejnost a využít tak nabídek, 
které by mohly přijít zvenčí. Na schůzce se sešlo ně-
kolik zájemců o projekt, kterým byl pomocí powerpoin-
tové prezentace představen program jako takový, plá-
novaný harmonogram a přislíbení odborníci.

Hned další schůzka už byla projektantská. Té se 
zúčastnily děti spolu s projektantem. Děti už si měly 

v hlavě promýšlet, jak by jejich přístřešek měl vypa-
dat a co by v něm rozhodně nemělo chybět. Na této 
schůzce se začala vytvářet skupinka dětí, která zůstala 
„věrná“ až do konce projektu. Na schůzce jsme dali 
dohromady tyto návrhy: dřevěná konstrukce, podlaha, 
střecha, stůl, židle, skříň, krb, voda, elektrika a demon-
tovatelnost.

Na druhé a třetí schůzce jsme dávali dohromady 
rozložení interiéru, jak chceme jednotlivé požadavky 
v přístřešku rozložit, podle toho se určil tvar pergoly 
a místo, kde by měla pergola stát. Díky projektantovi 
se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací, co se 
týče materiálů nebo způsobů stavby, a některé varianty 
stavby se mohly při vyhodnocování díky znalostem pro-
jektanta rovnou vyřadit. Měli jsme k dispozici mapku 
prostoru a poměrové zmenšeniny stolu, židlí, krbu, atd. 
Každý z nás si vytvořil svůj vlastní návrh, o kterém jsme 
dál diskutovali, a pak vznikl konečný návrh společný.

Díky práci skupiny dětí mohl projektant připravit zá-
kladní výkresy přístřešku, s kterými se děti spolu s pro-
jektantem vydaly na stavební úřad. Zjistily zde, jaké 
formuláře je potřeba vyplnit při podávání stavebního 
ohlášení a jaké další dokumenty po nás bude úřad vy-
žadovat.

Díky úřadu jsme se dozvěděli, že budeme potřebo-
vat i vyjádření hasičů. Ti nám sdělili, že náš plánovaný 
přístřešek nemůže být dřevěný, jak jsme si původně 
představovali, ale musí být z nehořlavého materiálu, 
díky požárně bezpečnostnímu prostoru stávající bu-
dovy DDM. Hledali jsme tedy odborníka, který by nám 
vytvořil kovový přístřešek. Díky široké základně rodičů 
se nám podařilo najít a zapojit pana Lukáše, majitele 
kovovýroby.

Poté už byla práce na projektantovi. Musel připra-
vit všechny potřebné podklady pro úřady i firmu pana 
Lukáše.

Mezitím, než byly hotové všechny formality, vyrobil 
pan Lukáš konstrukci přístřešku. Tím začala mravenčí 
práce dětské skupiny, při očišťování a natírání jednot-
livých kusů. Scházeli jsme se jednou týdně ve vypůj-
čeném objektu města Netolice. Mezi dětmi se prohlu-
bovaly vztahy, protože si u práce povídaly a poznávaly 
jeden druhého i z jiné stránky. Ve škole a přes faceboo-
kovou skupinu se domlouvaly, kdo může a nemůže při-
jít, kde se sejdou atd. Po práci jsme měli pro děti větši-
nou připravenou nějakou malou odměnu, jednou jsme 
šli na zmrzlinu, jindy jsme nakoupili nějakou sladkost 
atd. Práce šla od ruky, ale kvůli prostoru a možnosti 
scházet se pouze jednou týdně jsme stihli očištění 
a natření dílů základovou barvou, proto jsme poprosili 
další firmu o zbývající povrchovou úpravu, abychom to 
měli rychleji hotové a připravené k montování včas.

V té době už jsme měli svolení ze stavebního úřadu 
a mohlo se tedy začít s výkopovými pracemi. Ty zabez-
pečovali Technické služby města Netolice a provozní za-
městnanci města Netolice. Vyhloubili základy a patky pro 

betonovou desku, odvezli přebytečnou hlínu a začistili 
povrch po hrubých pracích. V další fázi nastoupila firma 
V. Kozla na zednické práce, ti zabetonovali patky a des-
ku a připravili povrch na stavbu konstrukce. Beton jsme 
s dětmi chodili pravidelně zalévat, aby nám nepopraskal.

Na suchý beton jsme mohli stavět natřenou kon-
strukci. Děti jsme uvolnili na páteční dopoledne ze ško-
ly. Chlapci byli k ruce dospělým při montáži a děvčata 
umývala konstrukci před ukotvením, pomáhala s lehčí-
mi pracemi a starala se o pitný režim všech pracantů. 
Za několik hodin stála velká část konstrukce, doměřily 
se zbývající díly, které bylo potřeba dodělat, a ještě se 
pro jistotu opět zalila betonová deska.

Poté nastoupili opět technické služby a zaměstnan-
ci z města, aby upravili povrch kolem přístřešku. Během 
té doby se také začala scházet dětská skupina, aby si 
řekla, které vzdělávací programy pod střechou nabídne 
svým kamarádům. Vytvořili si logo, kterým se budou pre-
zentovat na akcích, a mustr plakátu, který budou vyvěšo-
vat. Každý dostal nějaký úkol, někdo měl oslovit někoho 
ze svého okolí, který by se nám mohl hodit jako lektor 
nebo pomocník, někdo měl za úkol propagaci, jiný přihla-
šování dětí na jednotlivé VP. Také jsme dali dohromady 
osnovu, co chceme na jednotlivých programech dělat.

Na začátku května se tedy mohl uskutečnit první 
vzdělávací program pod střechou, i když byla v tu dobu 
ještě bez plechů, a tím odstartovat druhou fázi progra-
mu. Naštěstí nám počasí přálo, a tak jsme mohli začít mí-
chat drinky. Oslovili jsme příležitostného barmana, který 
sepsal, co vše by chtěl děti naučit a co k tomu všech-
no bude potřebovat. Dojeli jsme nakoupit ingredience. 
A kurz míchaných drinků mohl začít. Děti se naučily ko-
lem 10 drinků, každý si zkusil minimálně jeden míchaný 
v shakeru a jeden rovnou do kelímku. Děti byly nadšené 
a drinky si odnášely i domů na ochutnání. Shodli jsme 
se na tom, že to byl výborný tah na prvotní vzdělávací 
program.

Dalším vzdělávacím programem bylo Odpoledne se 
Simpsony. V něm si děti mohly všimnout hlavně vývoje 
animace v jednom z nejoblíbenějších kreslených seri-
álů, dozvědět se více o tvůrcích a vzniku tohoto kul-

tovního seriálu. Zajímavé bylo absolutně neplánované 
propojení vzdělávacích programů mezi sebou. Jelikož 
se na Odpoledni se Simpsony sešly skoro ty samé děti, 
začaly si spontánně dělat koktejly ze zbylých surovin 
z minulého vzdělávacího programu. Jediným negativ-
ním bodem bylo počasí, jelikož byla zima a pršelo, mu-
seli jsme přesunout program dovnitř DDM.

Třetím vzdělávacím programem byl taneční 
workshop. Počasí nám opět nepřálo, takže jsme mu-
seli opět přesunout program do vnitřních prostorů, což 
ale nic neubralo na atraktivnosti vzdělávacích progra-
mů. Tanečníci odcházeli po několikahodinovém tré-
ninku příjemně unaveni, ale bohatší o krátkou taneční 
sestavičku.

Posledním vzdělávacím programem byla diskotéka 
s karaoke. Původně to měla být pouze diskotéka, ale 
nakonec jsme zařadili i možnost zazpívat si karaoke, 
což mělo obrovský úspěch a rozbilo to původní ostych 
z tancování na prázdném parketu.

Mezi druhým a třetím vzdělávacím programem pro-
běhly i montážní práce plechů na stěny a na střechu 
přístřešku, sešla se stejná parta dospělých jako při 
stavbě konstrukce. Přestože byla práce složitější i ča-
sově náročnější, nepřestávala mezi účastníky sršet 
dobrá nálada.

Posledním vzdělávacím programem jsme se ofici-
álně rozloučili s programem. Jak z řad účastníků, tak 
organizátorů však zaznívaly prosby na pokračování. 
Takže po prázdninách určitě navážeme a budeme po-
kračovat v dalších akcích pod střechou.

Cíl programu, tedy rozšíření nabídky o zajímavé 
a trendové aktivity a zapojení dětí i dospělých do pro-
gramu a aktivně přispívat k vývoji, byl splněn nad oče-
kávání. Sama jsem ráda, že jsme do programu šli, pro-
tože vidět nadšené děti a rodiče, i když to zní jako klišé, 
je úžasná odměna a nakopnutí do dalších zajímavých 
činností. Takže podle mého i přes zbytečně složitou ad-
ministraci stálo za to program uskutečnit.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Hodnocení programu ze strany realizátora programu:

klady pRogRamu vidíme:
 – ve vytvoření zajímavé skupiny dětských a dospě-

lých účastníků, kteří chtějí dál spolupracovat 
s DDM

 – ve flexibilitě a kreativnosti účastníků při průběhu 
realizace

 – ve vytvoření prostoru, který je dál využitelný ve vět-
šině našich aktivit

 – v propojení dětí s několika profesemi, děti si moh-
ly na vlastní kůži zkusit programovat, vyřizovat 
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agendu na úřadech, montovat konstrukci, při-
pravovat akce pro kamarády,…

 – v pomoci při administrativní realizaci ze strany na-
šeho dodavatele

negativa pRogRamu:
 – nakonec malá časová dotace (zbytečné stresy 

a popohánění některých fází),

 – počasí (díky studenému a deštivému květnu mu-
sely některé akce probíhat uvnitř DDM, což jim 
ale neubralo na atraktivnosti)

 – složitá administrativa programu

4. Vyjádření supervizora
Realizátoři vzdělávacího programu se zaměřili 

na vytvoření atraktivního projektu, který byl pro účast-
níky smysluplný a dával jim prostor pro aktivní parti-
cipaci v různých částech projektu. Účastníci se podí-
leli na zlepšení prostředí formou výstavby přístřešku. 
Projekt měl fáze plánovací, realizační a v závěru sami 
účastníci naplnili nově vytvořený prostor aktivitami. 
Tento způsob intervence do sociálního klimatu je 
dobrým příkladem toho, jak se dá využít cílená práce 
na programu ve směru zkvalitnění sociálního klimatu. 
Účastníkům byl nabídnut cílový stav (jejich vlastní pro-
stor) a při realizaci jim bylo vytvářeno kvalitní zázemí. 
Účastníci pak museli ve všech fázích programu vzájem-
ně komunikovat, docházet k mnohým kompromisům 
a společně plánovat další činnosti. Toto vše probíhalo 
pod supervizí pedagogických pracovníků, kteří mohli 
ovlivňovat jednotlivé fáze, pokud by se objevily přízna-
ky netolerance či destabilizace zdravého klimatu. Toto 
neustálé provázení a monitorování klimatu skupiny je 
nezbytné pro vytváření kvalitního klimatu. Intenzivnější 
práce s cílovou skupinou ve formě intervence do nově 
vznikajících sociálních vazeb a sledování skupinové dy-
namiky by pak zkvalitnilo vyznění programu.

DOKÁŽEME TO SPOLU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Působit na estetické a umělecké cítění žáků ve výtvarné, hudební 
i dramatické společné práci. Umožnit žákům seznámit se s různými 
výtvarnými technikami, materiály a způsoby ručních prací.

Působením zážitkové pedagogiky usilovat o rozvoj spolupráce 
ve společném překonávání překážek a zvládání náročných situací. 
Umožnit dětem zažít si netradiční a méně známé hry zaměřené prá-
vě na spolupráci a překonávání sebe sama.

kompetence k učení

Umožnit dětem plně využívat své smysly k poznávání a vnímavé-
mu pozorování. Podporovat zvídavost a hledání odpovědí, ale i otá-
zek. Vést děti k poznání důležitosti praktických dovedností, ale i te-
oretických znalostí. Vést děti k ochotě „nechat si poradit a nechat 
se poučit“.

kompetence k řeŠení pRoblémů

Vést děti k rozvážnému hledání řešení problémů namísto nekon-
trolovaných reakcí. Vytvořit bezpečný prostor pro volný průběh a ře-
šení konfliktů ve skupině, a tím děti vést k samostatnému hledání 
vhodných řešení a k předcházení vzniku dalších problémů. Umož-
nit dětem překonávat své hranice a vést děti k respektování hranic 
ve skupině.

kompetence komunikativní

Rozvíjet schopnost sdílet a diskutovat své nápady a výtvory 
s ostatními. Vytvořit prostor pro vzájemné naslouchání, pro dialogy 
a diskuse. Vést děti k potřebě a schopnosti dávat vhodným způso-
bem najevo své pocity.

kompetence sociální a peRsonální

Rozvíjet schopnost spolupráce a naslouchání ostatním. Rozví-
jet osobnostně-sociální dovednosti empatie, respektování druhého 
a sebepoznání. Rozvíjet schopnost zdravého sociálního kontaktu 
a respektu.

kompetence občanské

Dát dětem prostor k samostatnému rozhodování. Rozvíjet schop-
nost svobodného rozhodování. Vést děti ke zodpovědnosti za svou 
funkci ve skupině.

kompetence pRacovní

Pomoci dětem propojovat si vjemy sluchové, hmatové a vizuální. 
Rozvíjet tvořivost, zručnost, trpělivost, schopnost spolupráce. Rozví-
jet obratnost, prostorovou orientaci, postřeh, fyzickou kondici a vůli.
Vést děti ke zodpovědnosti a důslednosti v plnění a dokončení vy-
brané aktivity.

Autoři
Bc. Martin Hadrava 
Mgr. Kristýna Čapková

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Jan Sýkora

Organizace, ve které proběhla pilotáž
ŠD při ZŠ Waldorfská, Ćeské Budějovice

Klíčová slova
spolupráce, rytmické nástroje, netradič-
ní sportovní aktivity, výtvarné techniky, 
skupinové hry, fair play, vnímání přírody
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mání krásy a hodnoty přírody kolem nás i v nás.

Pro mladší školní věk je tento zážitek nejlépe pod-

porován vyprávěním příběhů a pohádek i pobytem ven-

ku, ve volné přírodě. Jednoduchými a výrazně struktu-

rovanými programy jsme se snažili podporovat utváře-

ní vztahu ke svému okolí směrem ke skupině, ve které 

se žák nachází, i ke konkrétní přírodě, louce a části 

lesa, který družina pravidelně navštěvuje. Vznikal tak 

zážitek radosti z toho, co mé ruce dokáží vytvořit, i roz-

voj týmové spolupráce a sdílení společných umělec-

kých zážitků. Vnímání hodnoty přírody v mé blízkosti 

i její krásy jsme pojali jako hlavní inspiraci. Toto téma 

v sobě ukrývá celou studnici nápadů i možností. Stě-

žejní pro nás zůstává odkaz konkrétních příkladů vzá-

jemné provázanosti jejích vztahů.

každá z aktivit pRobíhala podle schématu:

 – Vnímání, diskuze nad otázkami či vyprávění moti-

vačního příběhu

 – Seznámení s technikou práce

 – Skupinové nebo jinak formované tvoření

 – Zhodnocení a příprava materiálu na závěrečnou 

prezentaci programu – vernisáž

seznam aktivit vycházejících z konkRétních 
výtvaRných technik:

Filcování

a) Seznámení s výtvarnou technikou mokrého plstění 
a tvorba společného barevného světa

b) Seznámení s výtvarnou technikou suchého plstění po-
mocí suché jehly – zabydlujeme náš strom

gRaFika

c) Seznámení s výtvarnou technikou linorytu a jejího tis-
ku – obyvatelé lesa

d) Podzemní hlubinné světy – vyškrabování do tuše 
na voskovém povrchu

koRálkování

e) Seznámení s technikou korálkování – poslové denní 
a noční krásy: motýli a hvězdy

kResba a malba

f) Seznámení s výtvarnou technikou kresbou voskovými 
bločky a suchými křídami – porovnání – zářivá sytost 
motýlích křídel

g) Skupinová malba temperou na velký formát – živly ko-
lem nás i v nás, tapeta

pedig

h) Seznámení s technikou pletení z pedigu – od jednodu-
chého ke složitějšímu, přiblížení ke starému řemeslu 
košíkáře

i) Seznámení s výtvarnou technikou mokrého plstění

seznámení s ovčí vlnou

K čemu dochází při plstění? – Stěžejním 
pro techniku plstění za mokra je ovčí vlna 
a její specifická vlastnost – srážení. Na po-
čátek tohoto setkání byly děti seznámeny 
s materiálem, nástroji k přípravě a zpracová-
ním tohoto materiálu. Na úvod si děti tento 
přírodní materiál pečlivě osahaly a očichaly. 
V kroužku okolo vlny a potřebných nástrojů 
jsme si popsali postup techniky. Seznámili 
jsme se se vším potřebným k výrobě. Zdů-
raznili jsme si úskalí a specifické vlastnosti 
ovčí vlny.

Naším tématem byla rozkvetlá jarní lou-
ka plná květin, následovalo proto vyprávění 
pojednávající o tom, jak taková louka vypa-
dá, jakou má vůni a jaké květy tam všechny 
můžeme vidět.

přípRava vlny a její vyskládání na Rohož

Rovnoměrné rozvrstvení – Rozdělení 
do pracovních skupin: přípravné práce na če-
sačce ovčí vlny (kartáče na válcích), přípra-
va květin a vrstvení vlny na rohože. Učím se 
skládat vlnu tak, aby byl filc pevný bez pří-
padných děr. Děti se v průběhu výroby střída-
jí v jednotlivých činnostech.

plstění za přítomnosti vody a mýdla

Proč se z rohože kouří? Ve druhé fázi 
došlo k polití vlněného obrazu vařící vodou 
s mýdlem. Nyní mokrý a velmi horký vlněný 
obraz byl zamotán do rohože, na níž byl. Děti 
se po skupinách střídaly u smotané rohože 
a jejím válením k sobě a od sebe plstí obraz 
připravený v prvé fázi. Zalévali jsme rohož. 
Dbali jsme na rovnoměrné zplstění, po krát-
kých časových intervalech se rohož rozmota-
la a filc se otáčel.

závěR

Zhodnocení náročnosti úkolu a úskalí 
techniky. Vyprávění o mongolském lidu a je-
jich kočovném životě v jurtách z ovčí vlny.

Seznámení s technikou suchého plstění 
pomocí filcovací jehly

seznámení s technikou

Jak je možné plstit bez vody a mýdla? – 
Zpracování již známého materiálu odlišnou 
technikou. Seznámení s potřebnými nástroji, 
jako je podkladový molitan a filcovací jehla. 
Je tato jehla kouzelná? Motivace k tématu 

našeho ptactva – ukázky a příklady. Vžívání 
se do ptáčků. Co vše tvoří tělíčko ptáčka? 
Plstíme na sucho vpichováním jehly do po-
stupně vznikajícího filcu. Pracovali jsme 
ve skupinách a dokončovali obraz z minulé-
ho setkání.

Filcování tRojRozměRných objektů

Před výrobou samotného ptáčka jsme vy-
tvářeli pomocí jehly kuličku. Každý měl mož-
nost spolupracovat na rodině ptáčků. Mladší 
děti vyráběly hnízda a starší se domlouvají, 
jak co udělají, aby si jejich ptáčci byli co nej-
více podobni. Po nanesení vrstev podkladové 
vlny, která je bílá či šedá, přichází navrch vrs-
tva barevné vlny podle volby dětí.

Ptáčci byli nainstalováni na společný 
obraz stromu, kde obydleli stromové patro 
ve větvích. Aktivita byla s velkým nadšením 
hodnocena, proto jsme se rozhodli ji zopako-
vat a vytvořit i další zvířátka pro náš společný 
strom.

kompetence k naplnění volného času

Umožnit dětem poznávat a rozvíjet vlastní zájmy 
a dovednosti. Umožnit dětem zažít nadšení a pocit na-
plnění při tvořivé činnosti. Vést děti k zodpovědnosti 
za využití svého (nejen) volného času.

Východiska PDP

Při vytváření vzdělávacího programu „Dokážeme 
to spolu“ jsme vycházeli ze situace v ŠD, kdy děti 
mají velký prostor pro vlastní spontánní hry a aktivity 
a méně organizované činnosti. Tyto spontánní hry a ak-
tivity dětí jsou velmi důležité, jsou však častěji prováze-
ny konflikty pramenícími z malé ochoty ke spolupráci, 
kompromisům, sdílení a z dalších nedostatků v sociál-
ních dovednostech, na jejichž řešení se chceme v tom-
to programu zaměřit.

Dalším, navazujícím východiskem je potřeba zařadit 
do programu ŠD více organizované činnosti, při které se 
děti budou učit novým dovednostem sociálním a komuni-
kačním i umělecko-technickým také formálním způsobem, 
tedy cíleně. S tímto zaměřením jsme pak formulovali obec-
né a konkrétní cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Díky vzdělávacímu programu „Dokážeme to spolu“ 

si děti v rámci školní družiny zahrály nové netradiční 
sportovní hry a naučily se jejich pravidla, přičemž tím 
zásadním pravidlem bylo „fair play“. Zkusily si známé 
i nové výtvarné techniky: vyrábění z pedigu, linoryt 
a další grafické techniky, vyrábění z korálků, mokré 
i suché filcování ovčí vlny, kreslily a malovaly na vel-
ký formát. Nakonec, v hudební části programu, jsme 
se zaměřili na rytmus a rytmické nástroje, na které si 
děti zkusily hrát a samy si vyrobily vlastní hudební ná-
stroj. To vše vyvrcholilo vernisáží a následnou výstavou 
všech materiálních výstupů – především výtvorů a vý-
robků dětí a také fotografií z průběhu všech činností; ty 
budou nadále zdobit chodby naší školy.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program se skládá ze tří velkých oblas-

tí – výtvarné, sportovní a hudební. Pro větší přehled 
a orientaci v textu jsme se rozhodli rozepsat každý 
zvlášť, jednotlivě za sebou.

První část pojednává o výtvarných cestách směřu-
jících k rozvoji vnímání krásy a hodnoty přírody pro-
střednictvím různých materiálů a výtvarných technik. 
Druhá, sportovní, má za cíl rozvíjet a podporovat týmo-
vou spolupráci i posilovat pravidlo „fair play“. Poslední 
částí je hudba, která pracuje hlavně s tématem rytmu 
a představuje tak pestrou paletu obohacení volného 
času v rámci naší školní družiny. Těmito všemi oblast-
mi jsme se snažili posunout sociální klima skupiny.

1. výtvaRná část vzdělávacího pRogRamu

Cílová skupina: především děti, které chodí do školní 
družiny, případně další děti ve věku 6 až 11 let

Časová dotace: 20 setkání trvajících 1–3 hod. v rozmezí 
2 měsíců + závěrečná vernisáž cca 1 hod.

Prostorové a materiální zázemí: prostory ŠD (2 třídy), 
prostředí školního pozemku – hřiště, louka a přilehlý 
les; základní materiál – pomůcky a potřeby pro filcování 
za sucha i mokra; pomůcky na linoryt, barevné papíry; 
korálky, drátky, nitě, jehly, nůžky, barevné tuše, voskové 
bločky a suché pastely, barevné tempery, štětce, pedig 
a pedigová dna, barvy na batiku

hlavní cíl:
Působit na estetické a umělecké cítění žáků ve vý-

tvarné, hudební i dramatické společné práci. Umožnit 
žákům seznámit se s různými výtvarnými technikami, 
materiály a způsoby ručních prací.

dílčí cíle:
 – Umožnit vnímat a prožívat krásu přírody a světa 

kolem nás

 – Rozvíjet u dětí schopnost spolupráce a naslou-
chání ostatním

 – Posilovat osobnostně sociální dovednosti (em-
patie, respektování druhého, sebepoznání) for-
mou skupinové práce a dialogů mezi dětmi

 – Rozvíjet schopnost sdílet a diskutovat své nápa-
dy a výtvory s ostatními

 – Rozšířit zkušenosti a kompetence žáků prací 
s vybranými výtvarnými materiály

 – Poučit se o možnostech a úskalích u jednotlivých 
výtvarných technik

páR slov na úvod do tématu:
Každá výtvarná technika a každý materiál nabízí jiné 

možnosti a skrývá v sobě odlišný potenciál. Pro výtvar-
nou tvorbu je proto důležité mít co nejvíce zkušeností 
s různými materiály a technikami. Výtvarný materiál lze 
zpracovávat více technikami a volba vhodného zpra-
cování může být stěžejní. Je tedy důležité rozšiřovat 
také znalosti různých tvůrčích postupů. Stejně důležité 
je také poznat co největší spektrum materiálů a neo-
mezovat se jen na minimum. Díky vhodně použitým 
výtvarným prostředkům a na vhodných tématech lze 
lépe poznávat sama sebe a rozšiřovat své zkušenosti.

Příroda ve své celistvosti i popletenosti vzájemných 
vztahů je téma nevyčerpatelné a stěžejní pro vývoj 
kompetencí žáků.

Výtvarná část programu měla za cíl obohatit pro-
gram školní družiny o nové a netradiční výtvarné tech-
niky, které by vedly nejen k většímu rozvoji jemné mo-
toriky a novým praktickým dovednostem (např. pletení 
košíků). Svým pojetím směřovala zejména k rozvoji vní-
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seznámení s technikou pletení z pedigu – od jednoduchého ke složitějŠímu, názoRné přiblížení ke staRému 
řemeslu koŠíkářů

vypRáví staRý řemeslník

Košíkáři, ukaž ruce – Tuto aktivitu za-
čneme vyprávěním o starém košíkáři, který 
celý život plete lidem ošatky a koše. Zkou-
šíme si představit, jak asi vypadá jeden ta-
kový obyčejný den v jeho životě. Kolik práce 
zvládnou jeho ruce a jak asi vypadají?

pletení Rybiček

Sbírání prvních zkušeností – Z velkého 
koše vyndáme obarvený pedig, který jsme 
si připravili předem. Je nastříhaný na menší 
části, aby se nám s ním lépe pracovalo. Pro 
začátek musíme zjistit, jak se náš materiál 

chová, jak se ohýbá, kdy se láme, zkrátka 
jak na něj. Proto jsme si vybrali jednoduš-
ší motiv – rybu. Základem je ohnutý prut, 
na konci svázaný provázkem, tak aby tvořil 
tělo a ocásek. Uvnitř těla ryby vedeme ještě 
jeden proutek, kterým střídavě proplétáme 
různě barevné kousky pedigu. Jako očičko 
navlékneme barevný korálek a celou rybič-
ku opatříme provázkem na zavěšení do pro-
storu.

výRoba koŠíku

Poslední fází práce s tímto materiálem 
nemohlo být nic jiného než výroba vlastní-
ho košíku. Základem se stala malá kruho-

vá dna z překližky, kterými jsme protáhli 
osnovní pruty. Pro tvorbu našeho košíku 
jsme si zvolili jednoduchý postup oplétání 
dvěma pruty. Práce nebyla náročná a tak 
jí řada dětí zvládla vyplést i ukončit během 
druhého nebo třetího setkání. Rychlejší 
jedinci nadšeni řemeslem, které jim pod 
rukou docela rychle vznikalo, vypomáhali 
s pletením i zavírkou individuálně slabším. 
Postavili se do role zkušených řemeslníků, 
kteří učí své přátele jejich řemeslu. Vznikla 
tak spontánní dílna plná šikovných rádců 
a radosti z toho, co jsem se za tak krátkou 
chvíli naučil.

veRnisáž výstavy

Závěrečnou fází každé ze tří částí programu byla 
společná vernisáž, okamžik zhodnocení a předvedení 
všech výrobků a finálních výkresů z proběhlých aktivit. 
S dětmi jsme proto dbali, aby výrobky ihned doplňovaly 
o šňůrky na zavěšení, nebo jsme je zapojili do společ-
ného přišívání k textilním podkladům. Velká část insta-
lace ale probíhala kvůli časovému rozložení a bezpeč-
nosti bez jejich asistence.

2. spoRtovní část vzdělávacího pRogRamu

 – Cílová skupina: především děti, které chodí do škol-
ní družiny, případně další děti 1. stupně

 – Časová dotace: 10 hodin přímé činnosti + prezentace

 – Prostorové a materiální zázemí: sportovní hřiště 
v areálu školy, ringo kroužky, sportovní síť, frisbee 
disk, vybavení na lakros, lana, padák

 – Hlavní cíle: zažít na vlastní kůži nové, méně známé 
sportovní aktivity, rozvíjet schopnost spolupráce, 
trpělivosti a naslouchání ostatním, rozvíjet schop-
nost zdravého sociálního kontaktu a respektu, 
dále rozvíjet prostřednictvím vybraných her: ob-
ratnost, prostorovou orientaci, postřeh, fyzickou 
kondici a vůli

 – Dílčí cíle: dítě, které si zvolilo sportovní část pro-
gramu, si vybere jednu až dvě z nově nabízených 
sportovních aktivit, které si zahraje a naučí se je-
jich pravidlům, dítě se seznámí s pravidly nových 
her a bude se podílet na stanovení pravidel pro 
chování při těchto aktivitách, každé ze sportov-
ních aktivit se zúčastní min. šest dětí.

Na konci každé aktivity proběhne její společné zhod-
nocení zakončené konkrétními výstupy (výtvarnou a dis-
kusní formou).

páR slov na úvod…
Děti tráví ve školní družině často velké množství času. 

Každé dítě tam do jisté míry tráví čas po svém. Může si 
hrát a povídat s ostatními, vyrábět, malovat, hrát na hu-

dební nástroje, stavět domečky pro skřítky, pracovat 
na domácích úkolech atd. Napadlo nás, že by bylo moc 
pěkné a přínosné nabídnout jim vyzkoušet si nové, pro ně 
dosud nepoznané, sportovní a pohybové aktivity. Obohatit 
tak dlouhodobě nabídku školní družiny. Nakonec se uká-
zalo, že to může být přínosné nejen pro žáky navštěvující 
školní družinu, ale i pro všechny ostatní. Sportovní náčiní 
zakoupené pro tento program se může dál využívat i v ho-
dinách tělesné výchovy, školách v přírodě, školních výle-
tech atp. A tak se opravdu stalo, když družinový program 
skončil. Sportovní náčiní využívá školní družina, ale půjčují 
si ho i učitelé tělocviku, třídní učitelé na školy v přírodě 
a výlety. Jsme rádi, že z vydařeného družinového progra-
mu mají užitek i děti, které družinu navštěvovat nemůžou.

jak to konkRétně pRobíhalo:
Sportovní část zahrnovala několik dílčích bloků-aktivit: 

aktivity s padákem, lakros, ringo, frisbee, lanové aktivity.

Na začátku každé aktivity bylo seznámení se samot-
nou činností. Děti se dozvěděly, co si mohou vyzkou-
šet, a vybraly si některou aktivitu. Poté se v menších 
skupinách seznamovaly s náčiním a vybavením, pravi-
dly, historií daných činností. Děti byly nadšené a vrhaly 
se do všech nabízených aktivit. Netrpělivě vyčkávaly, 
až na ně přijde řada, aby si vše mohly samy vyzkou-
šet. Žáky v první, v druhé a ve třetí třídě oslovila nejvíc 
hra ringo, padák a lanové aktivity. Žáky ve třetí, čtvrté 
a páté třídě oslovil nejvíc lakros, ringo, ultimate frisbee 
a lanové aktivity. Některé aktivity byly zacílené spíše 
na mladší a jiné na starší věkovou skupinu dětí. Na zá-
věr se všichni sešli a reflektovali hru.

Pokaždé vymýšleli vlastní pravidla „fair play“ a došli 
k těmto, které též graficky zpracovali:

 – HRAJEME ČESTNĚ A PODLE PRAVIDEL
 – HRAJEME PRO RADOST
 – NIKOMU SE NEPOSMÍVÁME A NEUBLIŽUJEME SI

 – SPOLUPRACUJEME

Každá aktivita měla tento společný rámec, ale v dílčích 
činnostech se pochopitelně odlišovala vzhledem k cha-
rakteru konkrétních činností:

podzemní hlubinné světy – vyŠkRabování tuŠe na voskovém povRchu

seznámení s výtvaRnou technikou linoRytu a jejího tisku – obyvatelé lesa

motivace

Les je plný života – Jako hlavní motivaci 
jsme si vybrali cestu do nedalekého lesa, 
který družina často navštěvuje. V něm jsme 
realizovali krátké průzkumy a pátrací hry. 
Děti hledaly na označeném území karty ži-
vočichů, kteří se právě v takovém lese dají 
vystopovat. Podle těchto a dalších klíčů pak 
zkoušely v terénu objevit něco živého a po-
zorovat to. Poslední aktivitou byla otázková 
hra, pátrání po obyvateli lesa, jehož jméno 
získáte pouze díky svědectví jeho okolí (kar-
ty upevněné v prostředí).

Po pozorování a diskuzi si každé dítě 
mělo v daném úseku lesa najít pohodlné 
místo, kam si může sednout, zaposlouchat 

se do zvuku lesa a kreslit. Dětem byly rozdá-
ny tužky a matrice lina, na které měly jedno 
ze zvířátek/živočichů a obyvatel lesa zakres-
lit.

Rytí

Vyhloubení cestiček – Než jsme se mohli 
pustit do rytí vlastních nákresů, potřebovali 
jsme si nejprve vyzkoušet různé typy a druhy 
rydel. K tomu nám dobře posloužily cvičné 
desky určené přímo pro tuto příležitost. Každé 
dítě dostalo pod dohledem tři typy rydel pro li-
noryt, s každým si zkusilo do této desky vyrýt 
několik čar a pak si zvolilo takové, se kterým 
se jim nejlépe pracovalo. S každým z dětí byl 
individuálně probrán konkrétní postup práce 
u jeho motivu a možná úskalí. Neustále jsme 

upozorňovali a snažili sledovat jednotný směr 
rytí – pod pravidlem „Vždy směrem od sebe!“ 
Tak aby nedošlo k řeznému poranění. Když 
dítě zvládlo dokončit svůj motiv, mohlo se 
ihned pustit do následující fáze.

tisk

Jednotlivé motivy už byly vyryty, čekal 
nás tedy výběr barevného papíru pro pod-
klad tisku, natření desky a válečku barvou 
a postupné protlačení matrice v konečný 
otisk autorské grafiky. Při této fázi asis-
tovalo více lektorů. Každé dítě si mohlo 
vyzkoušet tisk co nejvíce samostatně, to 
posilovalo vědomí, že jsem se něco nového 
naučil, i radost z právě otisknutého díla své 
raznice.

přípRava podkladu

Třpyt, jas a nevědomí – Děti nebyly 
během první fáze seznámeny s technikou 
a ani s hlavním tématem. Prvotní úkol ne-
měl prozradit, co bude dále následovat. Za-
dání znělo: “Vytvořte třpytivý a zářivý svět 
plný zlata světla a žáru“.

Děti pracovaly v malých skupinách 
a rozdělily se do dvojic až trojic. Práce byla 
situována na formát A3. Ke kresbě byly 
poskytnuty voskové bločky z včelího vosku 

v omezeném barevném spektru teplých ba-
rev.

Prožitek zahalení, zakletí – Po dokonče-
ní bylo dětem prozrazeno, že teď svůj svět 
musí skrýt a zahalit ho tajemstvím. Všichni 
své zářivé a ohnivé výtvory potírají černou 
a hutnou tuží, která vše zahaluje.

Rytí do tuŠe

 Archeologie, vcítění a úžas – Následu-
jící setkání byly dětem náhodně rozdány 
čtvrtky pokryté černou tuší. Prožitek z tvor-

by z minulého setkání byl dlouhou časovou 
prodlevou odpojen. Cílem druhé fáze bylo 
vyškrabáváním do tuše vytvořit snový svět 
na téma podzemního světa plného pokla-
dů, skřítků, krtků, červů a jiného hmyzu, 
orientace na pohádkový či reálný podzemní 
svět nebyla závislá na věku dětí. Při odkrý-
vání černého tušového povlaku docházelo 
k úžasu nad září, jež se pod ním skrývá.

Vzniklé výtvory byly adjustovány a při-
praveny na výstavu programu.

seznámení s technikou koRálkování – poslové denní a noční kRásy: motýli a hvězdy

malíři příRody

Jak se rodí hvězdy? Jak probudit vzác-
ného motýlka? Nuže potřebujeme jen ně-
kolik malých šikovných rukou, hrst malých 
barevných korálků, jednu jehlu a pevný 
vlasec. Poutavým příběhem přivedeme děti 
do světa, kde malíř přírody vymýšlí a vybírá 
barvy pro své hvězdy nebo malá zvířátka. 
Poté jim ukážeme hotové výrobky jedno-

ho z takových „umělců“ i postup, jak se 
k němu můžeme přidat – tak, aby na světě 
přibylo hvězd i barev v křídlech motýlů.

koRálkování

Posilování vůle, procvičení jemné moto-
riky – Postup vedeme společně krok za kro-
kem. Každé dítě je individuálně sledováno 
ve svém postupu a dále vedeno k postup-

nému dokončení práce. Tento druh aktivity 
je časově náročnější, přesto se ukázal mezi 
dětmi jako velmi oblíbený a efektivní. Dru-
hý výrobek z korálků (hvězda/motýlek) už 
děti zpravidla zvládají bez pomoci. Někteří 
z nich zkouší i své vlastní tvary a variace. 
Do družiny chodí rádi tiše pokračovat v dal-
ší práci.

seznámení s výtvaRnou technikou kResbou voskovými bločky a suchými křídami – poRovnání – zářivá 
sytost motýlích křídel

započetí kResby

Zářivá sytost motýlích křídel – Setkání 
bylo zahájeno rozdělením dětí do dvou sku-
pin. Rozdělení proběhlo pomocí barevných 
teček na čele. Bez mluvení si děti s modrými 
tečkami posedaly k jednomu připravenému 
papíru ve tvaru křídla a děti s červenou teč-
kou k druhému. První skupina kreslila su-
chými pastely a druhá voskovými bloky. Děti 
ve skupinách pracovaly dohromady a úko-
lem bylo společně vytvořit zářivě barevné kří-
dlo co nejvíce podobné křídlu druhé skupiny.

výměna skupin

Empatie smíření flexibilita – Skupiny se 
u křídel vyměnily a vyzkoušely si tak tech-
niku druhé skupiny a zároveň měly za úkol 
citlivě dotvořit již započatý obraz druhé sku-
piny.

závěR

Na závěr spontánně vzniká performan-
ce, při níž se děti vleže střídají u obou mo-

týlích křídel a nechají se fotit jako zářivý 
motýli.

Skupinová malba temperou na velký 
formát – živly kolem nás i v nás, tapeta

motivace

 Pověz mi, vodo, ohni, větře, zem – Kdo 
že jsi? Kdo že jsem? – Společná diskuse 
s dětmi v kruhu. Hledání charakteristik, 
gest a pohybů všech čtyř základních živlů. 
Rozdělení do týmu podle toho, ke kterému 
ze čtyř témat mám blíže. Kým bych chtěl 
nejvíce být?

pohyb a oživení baRvou

Cvičení v pozorování, hledání pohybu – 
Každý tým nejprve shrne poznatky o svém 
živlu a zkouší vybrat pouze jeden konkrétní 
pohyb, který by jej ze všech nejvíce vysti-
hoval. Ten se pak pokouší za spolupráce 
všech členů přenést na papír, obkreslením 
jeho siluety. Každý živel má k dispozici pale-
tu konkrétních barev, s nimiž se pojí nejvíce 

(nejvíce 3 základní odstíny), dále sadu štět-
ců a sklenici s vodou. Stačí už jenom pustit 
se do práce a celý obraz barevně probudit 
– skutečně rozpohybovat.

hledání slov

Malíř tvoří štětcem, básník slovy – Po-
slední tvůrčí fází je doplňování odpovědí 
a komentářů k velkému obrazu. Hledání 
slov k řadě otázek: Kdo jsem? Co dělám 
a mohu dělat na zemi? Co přináším lidem – 
čím jsem užitečný? Ke kterému z živlů mám 
blízko? Jak se rád hýbu? apod. Děti si zkou-
ší vymýšlet a tvořit různé komentáře.

shRnutí

Po zaznění zvonečku jsme dali všech-
na díla vedle sebe a krátce jsme výsledky 
po skupinách představili. Každé z dětí mělo 
za úkol umístit do jednoho z vybraných živ-
lů své jméno. Nebylo podmínkou umístit jej 
ke svému obrázku, ale k tomu z živlů, který 
je nejvíce oslovil. Tímto jsme aktivitu nejen 
zakončili, ale i neformálně zhodnotili.
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lenkou při vytváření této hudební části programu. Z ní 
přirozeně vyplynula potřeba propojení se všemi částmi 
lidské bytosti, zapojit tělo, duši i ducha: vnímání všemi 
smysly, procvičení jemné i hrubé motoriky a koordinace 
pohybů, procvičení komunikačních a sociálních doved-
ností při společné i samostatné práci ve skupině, pro-
cvičení konstruktivního myšlení, nabytí nové zkušenosti 
s prací se dřevem a příslušným nářadím…

„Dělat rytmus, ne rámus“ bylo naším mottem, když 
jsme si s dětmi ´osahávali´ rytmické nástroje. V první 
fázi jsme se s nimi seznamovali různými smysly: hma-
tem, čichem – zejména orientální rytmické nástroje 
mají zvláštní vůni, sluchem a nakonec zrakem. Ve dru-
hé fázi jsme vnímali rytmus kolem nás i v nás a vy-
tvářeli rytmické sekvence pomocí vlastního těla a poté 
na rytmické nástroje. Nakonec si každý mohl vyrobit 
vlastní hudební nástroj z přírodních materiálů a ten 
pak také představit a předvést na vernisáži výstavy.

jak tyto aktivity konkRétně pRobíhaly:
a) Vnímání, uvažování a hraní rytmu přírody; sezná-

mení s rytmickými nástroji

b) Hraní na rytmické nástroje

c) Vyrábění vlastních rytmických nástrojů

d)  Prezentace na vernisáži výstavy

První – úvodní a motivační rytmické setkání nás 
mělo naladit na rytmickou vlnu a seznámit s tím, co 
nás čeká, čím se budeme zabývat. Počasí nám dovoli-
lo jej prožít v lese – ideálním to prostředí pro vnímání 
i představování si zvuků a rytmů.

Rytmus kolem nás a v nás
Aktivita Co slyším: To bylo naším prvním úkolem – pokusit 

se slyšet a pojmenovat všechny slyšitelné zvuky a případně po-
zorovat jejich rytmus.

Aktivita Co bych mohl slyšet: Na to jsme navázali probu-
zením představivosti a přemýšleli, co vše bychom ještě slyšet 
mohli například, kdyby pršelo apod.

Aktivita Je to, co slyším, pravidelné? Pak jsme poslouchali, 
zda zvuky, které slyšíme, se opakují a zda se opakují pravidel-
ně.

Aktivita Kde je rytmus? Přemýšleli jsme, co vše se pravidel-
ně opakuje: údery našeho srdce, nádech a výdech, noc a den, 
roční období, slavení narozenin, spánek a bdění… a shodli jsme 
se, jak je to pro nás důležité.

Aktivita Rytmus mého těla: Pak jsme se již zaměřili na ryt-
mus našeho těla – srdeční tep a dech a postupně jsme k nim 
přidávali další – rytmus kroků, tleskání, dupání, mlaskání… 
úkolem bylo vytvořit co nejvíce různých rytmických zvuků pouze 
pomocí vlastního těla.

Aktivita Orchestr mého těla: A zbýval jen krůček k tomu, 
tyto zvuky zkoordinovat ve skupinách a vytvořit tak ´organic-
kou´ rytmickou sekvenci.

Rytmické hudební nástRoje
Aktivita Co mám v ruce? Poté jsme se vrhli na hudební 

nástroje (některé pro nás neznámé), všechny v jednom pytli, 
a to naslepo – se zavázanýma očima. Každý si nahmatal jeden 
nástroj, který si osahal, očichal a pokusil se jej tak poznat. Nut-

no dodat, že někteří měli tendenci nástroj i ochutnat. Zajímavé 
bylo zkoušet poslepu možnosti nástrojů – jaké zvuky mohou 
vyluzovat a jak.

Aktivita Vidím totéž, co jsem hmatal? Neméně zajímavé 
bylo procitnutí a srovnání prožitku hmatového, čichového a slu-
chového s vizuálním. Nabídla se otázka k diskusi: „Který ze 
smyslů je pro nás nejdůležitější?“ Shodli jsme se, že všechny 
mají v našem životě své nezastupitelné místo.

Aktivita Jak se na to hraje? Následovalo představení jed-
notlivých hudebních nástrojů a způsobů, jakými se na ně dá 
hrát. Na ty nejznámější jako dřívka, chřestící vajíčka, tamburín-
ky… jsme si vyzkoušeli základní způsoby hry.

Aktivita Orchestr chřestidel: Každý si pak vybral jeden ná-
stroj, který mu byl sympatický, a ve skupinách děti se svými ná-
stroji vymyslely a zahrály rytmickou sekvenci. Zjistili jsme, jak 
je to náročné, že to vyžaduje trpělivost, vzájemné naslouchání, 
disciplínu, ochotu ke kompromisům, zkrátka úskalí spolupráce.

Druhé – „džemovací“ setkání se zabývalo rytmickými hu-
debními nástroji a jejich „muzikou“, která dokáže rozpohybovat 
a rozproudit krev. Na úvod jsme společně probírali význam ryt-
mických nástrojů v hudbě. Nato jsme jamovali do rytmu zná-
mých a oblíbených písniček Jaromíra Nohavici. Sedíce u kulaté-
ho stolu jsme si pravidelně nástroje posílali dokola, aby si všich-
ni vyzkoušeli všechno. Nebylo těžké udržet se v rytmu písničky, 
ale nebylo snadné koordinovat hlasivky s rukama, natož udržet 
náš rytmický doprovod na patřičné hladině hlasitosti tak, aby 
každý nástroj měl své místo a žádný příliš nevynikal. Nakonec 
jsme to zkusili i bez písniček. Nebylo sice potřeba hlídat hlasi-
tost, zato bylo daleko těžší udržet rytmus.

Třetí až páté setkání – vyrábění vlastních rytmických ná-
strojů sklidilo u svých účastníků největší nadšení, ačkoli jich 
oproti minulým setkáním ubylo.

1. Fáze – co to bude?
Přemýšlení, jaký hudební nástroj bych si chtěl(a) vy-

robit, z čeho a jak – své nápady jsme si načrtli na papír. 
Důležité bylo zhodnotit, zda nápad bude proveditelný – 
seženeme na něj materiál, budeme mít k dispozici po-
třebné nářadí a hlavně bude-li to vůbec v našich mož-
nostech a silách, děti měly ze začátku velké ambice.

2. Fáze – shánění mateRiálu

Většinu materiálu potřebného k výrobě našich ná-
strojů jsme si jednoduše přinesli z lesa, kam chodí 
naše školní družina denně: klacky, větvičky, kamínky, 
šišky, ale i kus starého drátu… Karton na bubínky ze 
starých krabic. V plánu byly i použité, vymyté plechovky 
od nápojů, kelímky apod., ty ale nakonec nikdo nepo-
třeboval.

3. Fáze – výRoba

Při výrobě nám velmi pomohl kolega, pan učitel 
na práci se dřevem, který nám také poskytl některé 
nářadí ze školních dílen i materiál od svého souseda 
truhláře – a především své ´know-how´. Poté, co jsme 
si s dětmi zopakovali zásady bezpečnosti při práci s ná-
řadím, jako jsou řezbářské nože, nebozízky, pilníky, ale 
i lepidlo, už měly děti volnou ruku. Některé potřebovaly 
pomoc, některé začaly pracovat samostatně, některé 
děti pracovaly ve skupince, ale všechny děti pracovaly 
velmi tvořivě a s velkým zaujetím a koncentrací. Větši-

a) aktivity s padákem:
„jsem součástí kRuhu“
Aktivity s padákem jsou jednou z takových pomů-

cek, které vyžadují a zároveň posilují spolupráci dětí 
mezi sebou. Je to aktivita, která vyžaduje šikovnost 
a rozvíjí správnou koordinaci pohybů. Na hře je pří-
jemné, že nemá ani vítězů, ani poražených, vždy ústí 
v nějaký společný cíl. Nejrůznější situace, které při hře 
vznikají, musí hráči v okamžiku řešit rychlým posouze-
ním situace a společným úsilím.

Než jsme se pustili do práce, bylo nutné si sednout 
do kruhu vedle sebe a probrat pravidla chování, mož-
nosti naladění a „vnímání druhého vedle sebe“ i co to 
znamená „být součástí kruhu“. Poté jsme padák opatr-
ně rozbalili kolem sebe. Každý si sedl k jednomu z dr-
žadel.

Rozcvičení, posilování oRientace
Aktivita – vlnky v moři: Úvodní aktivitou se zkoušíme vcítit 

do pohybů vody; od jejího klidu až v postupné zrychlení – prů-
tok řeky. Motivaci vedeme slovy a názorným pohybem. Po hře 
se krátce zastavíme a zklidníme krok i dech.

Aktivita – medúza, dýchající kolotoč v moři: Hráči se ro-
zestoupí kolem padáku, uchopí jej za okraje oběma rukama 
a provádějí zvolna zvedání padáku vzpažením k nebi a klesání 
přitažením k zemi. Pohyb postupně zkoušíme zrychlit. Tím vzni-
ká příjemný vánek. Doplňujeme kroky směrem ke středu při 
vzpažení vzhůru a kroky směrem z kruhu ven při pohybu k zemi. 
Můžeme vybrat jednoho nebo i více zájemců, kteří zkouší me-
dúzu při jejím nádechu podběhnout tak, aby ho/je nespolkla. 
Medúzu zkoušíme rozpohybovat nejen nahoru a dolu, ale také 
do jednotlivých stran. Tato aktivita posiluje schopnost soustře-
dění a orientaci v prostoru.

Aktivita – rybky ve vodě: Začínáme v klidném držení pa-
dáku v úrovni ramen. Do kruhu postupně vhodíme jednu až 
tři různé „rybky“ (tenisáky). Hráči jsou rozděleni vždy střídavě 
ob-jednoho na obránce a útočníky. Úkolem útočníka je ulovit 
rybku do síta – nechat ji spadnout otvorem uprostřed; úkolem 
obránců je naopak zabránit tomu, aby nějaká z rybek z rybníka 
vyskočila. Tato aktivita je časově omezená, role se s uplynutím 
času otáčí.

Hra na rybáře velryb: Této aktivity se účastní vždy dvojice 
dětí, ostatní pomáhají vytvořit prostředí. Jeden se pohybuje na-
hoře po plachtě – rybář, druhý se ukrývá dole pod plachtou 
– velryba. Úlohou ostatních je správně hýbat plachtou, aby vel-
ryba nebyla vidět, a udržet tajemství, pokud ji náhodou spatří. 
Dvojice vždy po úspěšném odchytu velryby vyměníme za nové.

zklidnění a hodnocení

Po krátkých aktivitách přejdeme v relaxaci a zklid-
nění. Tiše si sedneme na plachtu padáku a naslouchá-
me zvuku větru, vnímáme sluneční paprsky a zklidňu-
jeme svůj dech.

b) Ringo, FRisbee, lakRos

 – děti vždy nejprve vyslechly historii a pravidla 
všech her, diskutovaly o pravidlech bezpečnosti 
a „fair play“

 – poté se věnovaly nácviku základních dovedností 
– chytání a nahrávky na místě, nahrávky a chy-

tání v pohybu (to vše ve větších i menších sku-
pinách), osvojily si tak základní dovednosti, jak 
s náčiním zacházet

 – poté sehrály hru samotnou, na dvě družstva

 – na závěr proběhla pokaždé reflexe – co se povedlo 
a co mohlo být lepší, znovu diskuze o pravidlech 
her samotných a pravidlech fair-play, zhodnoce-
ní celé aktivity,..

c) lanové aktivity

 – po důkladné přípravě lanových překážek byly děti 
rozděleny do malých skupinek, poučeny o bez-
pečnosti a poté přistupovaly jednotlivě a zdolá-
valy jednotlivé překážky

 – v průběhu se děti navzájem povzbuzovaly a fan-
dily si

 – na závěr hodnotily průběh celé akce, byly opravdu 
velmi spokojené, nadšené a plné dojmů

3. hudební část vzdělávacího pRogRamu

 – Cílová skupina: především děti, které chodí 
do školní družiny, případně další děti ve věku 6 
až 11 let

 – Časová dotace: 5 setkání cca 1,5 hod. v rozmezí 
2 měsíců + závěrečná vernisáž cca 1hod.

 – Prostorové a materiální zázemí: prostory ŠD (2 
místnosti), les, větve a plody nasbírané v lese, 
polínka zvučného a zároveň měkkého dřeva 
(např. ovocné stromy), nářadí ze školní dílny, vý-
tvarné a „kutilské“ materiály.

hlavní cíl:
Působit na estetické a umělecké cítění dětí během 

společné práce a usilovat o rozvoj spolupráce při spo-
lečném překonávání překážek.

dílčí cíle:
 – Rozvíjet u dětí schopnost spolupráce a naslou-

chání ostatním

 – Rozvíjet schopnost sdílet a diskutovat své nápady 
a výtvory s ostatními

 – Prohloubit vnímání estetiky zvuků a rytmu, rozví-
jet smysl pro rytmus

 – Pomoci dětem propojovat si vjemy sluchové, hma-
tové a vizuální

 – Rozvíjet tvořivost, zručnost, estetické cítění a smy-
sl pro rytmus

páR slov na úvod…
Rytmus je všude v nás i kolem nás. Rytmus je řád 

ve změti zvuků a jevů. Řád v protikladu k chaosu. Ka-
ždý člověk – a obzvlášť děti potřebují cítit řád a rytmus 
ve světě a v životě, aby se v něm mohly orientovat. Umě-
ní vnímat rytmus a vytvářet rytmus bylo výchozí myš-
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ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉHO KLIMATU V ROZRŮSTAJÍCÍM 
SE A VĚKOVĚ ROZDÍLNÉM KOLEKTIVU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem programu bylo nabídnout věkově nesourodému kolektivu 
smysluplné a atraktivní trávení volného času.

Kompetence sociální a personální

 – Najít uplatnění a seberealizaci pro všechny bez rozdílu věku 
a zaručit tak jejich osobnostní rozvoj

 – Podpora vzájemných vztahů, rozvoj morálně volních vlastností, 
sebedůvěry a zkvalitnění fungování celé sociální skupiny

kompetence k učení

 – Ujasnit a nastavit pravidla tak, aby byla jasná a uplatnitelné 
v celém kolektivu

Východiska PDP

Věkový rozptyl a generační potíže v komunikaci, spolupráci. Chy-
běla vzájemná tolerance, respekt. Nefunkční pravidla, která neod-
povídala požadavkům nesourodé skupiny. Špatné přijímání nových 
členů.

Výchozím znakem této skupiny byla a stále je věková nesourodost 
kolektivu. Jelikož se stále zvyšuje zájem o nabízenou činnost, zvět-
šuje se také rozptyl věkového rozdílu mezi jednotlivci. Přicházejí děti 
ve věku od 6 do 18 let. Jedinci neměli mnoho prostoru, ale ani chuti 
k bližšímu vzájemnému poznávání. Pravidla, která byla nastavena 
pro stejnorodý a menší kolektiv, se v tomto rozrůstajícím jen těžko 
dodržovala, což způsobovalo zhoršení sociálního klimatu ve skupi-
ně. Rozdělení dětí dle věku není reálné vzhledem k počtu vedoucích.
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Supervizor vzdělávacího programu 
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na dětí zvládla nástroje dokončit během prvních dvou 
dnů, některé děti se nakonec přidaly až druhý nebo 
třetí den, svou práci však také nakonec dokončily.

4. Fáze – „manuály“
Hotové rytmické nástroje dětí se nezřídka lišily od je-

jich původních představ. Nakonec jsme si tedy vytvořili ja-
kýsi „manuál“ každý ke svému nástroji, tento každé dítě 
pojalo po svém. Cílem bylo popsat, jak a z jakého materi-
álu byl nástroj vyroben, jaký je jeho název a jak se na něj 
hraje. Tím si děti samy udělaly zpětnou vazbu k celému 
procesu své práce a verbalizovaly si její postup.

5. Fáze – přípRava na veRnisáž

Velkým úkolem každého dítěte nebo skupinky dětí 
bylo připravit si samostatně představení svého rytmic-
kého nástroje na vernisáži včetně předvedení formou 
krátké rytmické skladby. Tato příprava probíhala částeč-
ně individuálně a velmi spontánně, což podpořilo pocit 
zodpovědnosti dětí za výsledek svého snažení.

Šesté setkání – vernisáž: viz konec této kapitoly Ver-
nisáž výstavy

Poslední setkání při otevření interaktivní výstavy 
všech výstupů celého programu proběhlo nad očekávání 
úspěšně, ač bohužel za nevalné účasti rodičů. Zato děti 
k akci přistupovaly velmi zodpovědně a aktivně, těšily se 
na představení výsledků své práce, na kterou jsou prá-
vem hrdé.

Postupně byly přítomným rodičům a učitelům před-
staveny jednotlivé části programu – výtvarná, sportovní 
a hudební. Tohoto úkolu se ujali lektoři jednotlivých akti-
vit za významné asistence dětí, které se do daných aktivit 
zapojily. Výtvarná sekce představila například „zkušební 
motýlí křídla“ nebo „živý“ látkový strom skrz naskrz pro-
lezlý nejen filcovanými zvířátky. Sportovní sekce poučila 
publikum, jak a proč si může zahrát třeba lakros či ringo 
a k čemu jsou dobrá pravidla fair-play. Interaktivní kultur-
ní vložku pak zajistila „sekce hudebních nástrojů“, jenž 
po autorském představení originálních vyrobených ná-
strojů rozhoupala publikum do rytmů ukázek svého umě-
ní. Na všechny následně vystavené perkuse si pak mohli 
návštěvníci sami zkusit zahrát.

Vernisáž pojatá touto formou zároveň posloužila jako 
neformální závěrečné zhodnocení všech aktivit i progra-
mu jako celku. Všechny výstupy sklidily velký úspěch, stej-
ně jako vystavené výrobky a výtvory, což bylo pro všechny 
zapojené krásnou odměnou. Fotografie i díla zdobící pro-
story školy jsou celý týden velmi kladně hodnoceny nad-
šenými rodiči, kteří zde volně prochází. S výsledkem na-
šeho programu tedy můžeme být maximálně spokojení.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Realizaci celého vzdělávacího programu „Dokážeme 
to spolu“ hodnotíme velmi pozitivně. Všechny aktivity 

zdárně a úspěšně proběhly, u dětí se setkaly se zájmem 
a naplnily naše cíle:

Děti se seznámily a vyzkoušely si nové výtvarné tech-
niky a ruční práce, práci s různými materiály i nářadím. 
Při výtvarných aktivitách si posilovaly estetické, hudebně-
-rytmické a umělecké cítění, což se velmi pěkně promítlo 
na závěrečné výstavě a její vernisáži, kde se děti mohly 
pochlubit a pokochat svými krásnými výrobky a výtvory.

Děti si také zahrály nové hry a netradiční sportovní ak-
tivity. Při nich si posílily nejen fyzickou kondici, obratnost 
a postřeh, ale také smysl pro spolupráci a férovou hru.

Při všech aktivitách programu děti musely spolupra-
covat, navzájem si naslouchat, sdílet a diskutovat, mu-
sely být trpělivé samy se sebou i s ostatními a vytrvalé 
v dotažení práce do konce a někdy musely i překročit své 
hranice, aby toho dosáhly.

U všech aktivit programu byla velmi důležitá motivační 
část, na kterou se budeme příště více soustředit – a to je 
také naše doporučení pro ty, kteří by se chtěli inspirovat 
naším příkladem. Děti byly zvyklé na zaběhlý rytmus škol-
ní družiny a do nových aktivit se jim ze začátku příliš ne-
chtělo. Nakonec se však vždy nadchly a aktivně zapojily. 
Přesto jsme se poučili, že motivace dětí do všeho nového 
a jejich včasné a opakované informování o všem, co je 
čeká, je důležitější, než jsme si mysleli.

Velkým přínosem programu je aktivní a tvořivý duch, 
který ve školní družině přetrval, takže bude svým způ-
sobem pokračovat i po svém skončení. Děti mají chuť 
do aktivnějšího trávení času po vyučování a zkusily si, že 
tento druh námahy může být odpočinkem. Není pro ně 
překážkou potřeba spolupracovat se spolužáky, se který-
mi si dříve nechtěly hrát. Všichni jsme se navzájem lépe 
poznali a zjistili, že každý má něco, čím nás může oboha-
tit, a díky tomu si můžeme sebe navzájem více vážit.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program je zaměřen na zlepšení soci-

álního klimatu u skupiny dětí ve školní družině. Rea-
lizátoři volí adekvátní způsob, a to intervenci skrze 
činnostní nabídku pro děti. Aktivity, které volí, jsou 
atraktivní a mají potencialitu k zaujetí dětí. V popisu je 
realizátoři dělí na tři oblasti, dvě z nich jsou z kategorie 
umělecky estetických zájmových aktivit, jedna oblast 
je sportovně tělovýchovná oblast zájmových činností.

Realizátoři neopomínají participativním způsobem 
vytvářet pravidla, a to zejména pravidla fair play při 
sportovních aktivitách. Celý způsob realizace pak má 
prvky programové práce s dětmi, kdy je cyklus zakon-
čen výstavou, na které účastníci prezentují své výtvory. 
Takto poskládaný program školní družiny má vysokou 
potencialitu zaujmout široké spektrum účastníků. Zá-
roveň jsou průběžně vřazovány kooperativní aktivity, 
které vedou k zlepšování soužití a zvyšování kvality kli-
matu v kolektivu.
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tedy měly posloužit k popisu reálného stavu sociálního 
klimatu zařízení, popř. k vzájemnému srovnání sociál-
ního klimatu v jednotlivých kroužcích, oddílech, dále 
pak ke srovnání názorů dětí a vedoucích. Závěr z tako-
vého šetření by měl sloužit jako podklad pro případné 
nápravné opatření, které povede ke zlepšení klimatu 
v zařízení.

Zahájení vzdělávacího programu se uskutečnilo 
dne 10. ledna 2012 za účasti 17 dětí. Tento počet se 
v průběhu programu pohyboval přibližně stejně. Děti 
byly na úvod seznámeny s nastávajícími změnami, kte-
ré by měly vést ke zlepšení a prohlubování vzájemných 
vztahů. „Icebreakové“ hry děti bavily, ale byl vidět pr-
votní ostych z kontaktních her. Ten se však v průbě-
hu několika schůzek vytratil a děti k sobě našly cestu, 
což nám činilo velkou radost. Pravdou je, že někteří 
nemají se sbližováním takový problém jako jiní, kte-
ří se neumějí tolik prosadit. Zvoleny byly tedy takové 
hry, které umožnily každému být „alespoň pět minut 
králem“. Například se každý během celého programu 
stal vedoucím své skupiny, kterou si mohl nejen vybrat, 
ale také organizovat její vnitřní uspořádání. Do našich 
schůzek jsme zařadili pravidelné přivítání, kde jsme 
dětem vždy ve stručnosti představili program. Děti se 
tak lépe soustředily na dané činnosti a nezabývaly se 
tím, co bude poté následovat.

Při prvním setkání jsme na závěr schůzky utkali 
„pavučinu přátelství“. Dětem jsme vysvětlili, že tato 
pavučina z nás dělá rovnocenné partnery bez překá-
žek věku či zručnosti. Každý z nás se stal součástí cel-
ku. Následující schůzky jsme se vždy sesedli v kruhu 
a s „novým talismanem“ v ruce mohl každý vyjádřit 
názor, jak se mu schůzka líbila, případně zda je něco, 
co by se dalo zlepšit. Děti se zprvu ostýchaly říci svůj 
názor, ale kruhové sezení se stalo nedílnou součástí 
setkání a domnívám se, že se jejich vyjadřování zlep-
šilo. Bylo zde vidět, jak některé děti mají problém vyjá-
dřit svůj vlastní názor. Dokonce bylo velice obtížné při-
mět děti, aby zhodnotily svůj výkon nebo se pochválily.

K zahájení programu patřilo dotazníkové šetření. 
Dotazníky měly ukázat momentální situaci v kolekti-
vu a pomoci rozklíčovat případné problémové oblasti, 
na které se bylo třeba zaměřit a případně zlepšit.

Ze všech pěti sledovaných oblastí vyplynulo, že nej-
slabším článkem v rozmezí 76–87% se jeví oblast č. 1 
„Zaujetí dítěte činností“. Při formulaci hypotéz jsme se 
domnívali, že naopak bude toto zaujetí docela velké. 
V průběhu tohoto programu bylo třeba tuto oblast zlep-
šit, jelikož zaujetí je jedním z nejdůležitějších předpo-
kladů fungování kolektivu, a tudíž také zdravého klima-
tu. Zařazením přitažlivých činností a motivací jsme se 
snažili tuto oblast posílit.

Naopak „nejsilnější“ stránkou tohoto různorodého 
kolektivu se jeví bod č. 2 „Vztahy mezi dětmi navzá-
jem“, které u starších dětí dosáhly maxima. Důvo-
dem bude fakt, že se děti mezi sebou dobře znají. Dle 

formulace hypotéz jsme očekávali lepší porozumění 
u mladších dětí (dosažená hodnota 89 %). Zkoumaná 
oblast č. 3 „Orientace vedoucího na vztahy“ se ukáza-
la jako průměrná. Nejvyšší hodnocení dosáhlo u dětí 
do 10 let včetně 92 % a nejmenší komunikační úroveň 
mezi účastníky a vedoucím pociťovali chlapci bez roz-
dílu věku 86 %. Oblast č. 4. „Orientace dětí na cíl čin-
nosti“ se téměř shodovala ve všech skupinách 91 %, 
jen u dětí nad 11 let věku dosáhla 84 %, což opět po-
ukazuje na rozchod se vstupní hypotézou, kde jsme 
předpokládali vyšší míru zaměření u této skupiny než 
u dětí mladších. Oblast č. 5 „Pořádek a organizova-
nost ve skupině“ se pohyboval od 83 % u dívek po 87 % 
u chlapců. Což poukazuje na fakt, že dívky mají větší 
smysl pro organizovanost a pořádek než chlapci, a to 
bez rozdílu věku, neboť zde byly hodnoty shodné 85 %. 
Tato proměnná byla při vstupních hypotézách předpo-
kládána. Oblast č. 6 „Jasnost pravidel“ se projevila 
jako druhá nejsilnější stránka tohoto kolektivu, což je, 
myslím, velice uspokojivé, jelikož jasná pravidla a vy-
mezené hranice dávají dětem jistotu a zajišťují dobrou 
orientaci. Tato proměnná dosáhla 91–95 % u dětí nad 
11 let. Naše hypotéza tento výsledek předpokládala.

Toto dotazníkové šetření poukázalo na silné a slab-
ší stránky kolektivu, což nás přivedlo k přesvědčení, že 
tento program je správným krokem k zajištění příznivé-
ho klimatu.

V rámci programu jsme vytvářeli jednotlivé progra-
my, které formou her motivovaly děti ke vzájemné spo-
lupráci, důvěře a seberealizaci. Vytvořením dvojic, či 
družstev různě starých dětí pro jednotlivé hry, činnosti 
a další aktivity jsme chtěli ukázat na důležitost každé-
ho jedince bez rozdílu věku.

Při pravidelných setkáních jsme vždy zařadili ně-
jaké hry pro podporu kolektivu, rozvoj spolupráce 
a na podporu vzájemných vztahů. Nedílnou součástí 
našich setkání byla také sportovní příprava, v našem 
případě střelba, dále rozvoj síly, vytrvalosti a volních 
vlastností, které děti uplatní nejen při soutěžích, ale 
také v osobnostním rozvoji. Také zde jsme dbali na ko-
operaci, vzájemnou pomoc a podporu dětí. Do našeho 
programu jsme zařadili besedu, která připomněla dě-
tem i rodičům úspěchy, a zavedli jsme diskusi na téma 
zapojení všech věkově rozdílných účastníků do proce-
su zlepšování klimatu v zařízení. Této besedy se bohu-
žel zúčastnilo jen 12 dětí. V rámci této události jsme 
dětem předali nové pomůcky, které si děti s nadšením 
hned vyzkoušely. Následně se staly součástí setkání, 
kde jsme vždy dbali na správné používání.

Třídenní stmelovací akce, které se zúčastnilo 
20 dětí a 5 členů realizačního týmu, ukázala dětem 
formou hry důležitost jedince ve skupině, pomohla 
prolomit ledy mezi dětmi, kterým stále činila důvěra 
a otevřenost problém. Velký důraz byl kladen na věko-
vou rozdílnost a zapojené hry si kladly za cíl ukázat, 
že v každém věku je možné se prosadit a být úspěš-
ný. Docházelo k různým situacím, kde ti mladší ukázali 

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Autoři realizovali pravidelná setkávání skupiny zhru-

ba 20 dětí ve věku 6 až 18 let, proložené jedním tříden-
ním pobytem. Během realizace byl kladen velký důraz 
na diagnostiku a následnou práci s jejími výsledky. Re-
alizátoři cíleně pracovali na zvyšování vzájemného po-
znání dětí mezi sebou navzájem i s dospělými, zaměřili 
se na cílenou podporu vzájemné chuti spolupracovat 
a konečně také na prohlubování důvěry mezi dětmi.

V rámci vzdělávacího programu byly vytvářeny jed-
notlivé programy, které formou her motivovaly děti 
ke vzájemné spolupráci, důvěře a seberealizaci.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Uplatněnými metodami byly v první řadě diagnosti-

ka a diskuse, následně pravidelná činnost, individuální 
přístup, zavádění iniciativních, simulačních a koopera-
tivních her, povzbuzení, pochvala, motivace a vzájem-
ná spolupráce spolu s využitím principů pedagogiky 
zážitku.

V úvodu samotné realizace bylo zapotřebí stanovení 
obsahové stránky programu. Struktura programu byla 
rozdělena na tyto části:

Poznávací – naší snahou bylo děti zbavit ostychu 
a přimět je ke spolupráci. Děti se za pomoci icebrea-
kových her mohly lépe poznat, něco nového se o sobě 
dozvědět, ale také se pobavit. U těchto her jsou děti 
vedeny ke spolupráci a mnohdy je nezbytný těsný kon-
takt, který vede k „prolamování ledů“ mezi jednotlivci. 
Tyto hry by neměly být soutěžního typu a je vhodné za-
řadit je vždy na úvod setkání. Jde především o vzájem-
nou spolupráci.

Stmelovací – smyslem této části bylo v dětech pro-
budit zájem o spolupráci, o společné překonávání pře-
kážek a zlepšení výkonu celé skupiny. Děti by měly mít 
radost ze společně zvládnutého úkolu. V této části se 
mohou vyskytnout konflikty mezi jednotlivci. Je proto 
nezbytná okamžitá reflexe, která pomůže daný pro-
blém vyřešit.

Důvěrné – tedy takové, kde děti posilují vzájemnou 
důvěru. Vzájemná důvěra je základním předpokladem 
dobře fungujícího kolektivu a je nedílnou součástí 
zdravého klimatu ve skupině. O to více, jde-li o kolek-
tiv různorodý a věkově rozdílný. Děti by měly bez obav 
a ostychu prezentovat své názory. Starší i mladší by se 
měly vzájemně respektovat a nebát se prosadit vlastní 
názor či myšlenku. Součástí tohoto bloku byly aktivity, 
kde se jedinci museli spoléhat jeden na druhého, nebo 
na vzájemnou pomoc.

Tyto části se po celou dobu programu vzájemně pro-
línaly a doplňovaly. Na jednotlivé schůzky se vždy volily 
nové hry, do kterých se děti zapojovaly. Do našeho pro-
gramu jsme zařadili víkendovou stmelovací akci, kte-
rá se hlouběji věnovala jednotlivým částem, ale také 
lepšímu poznání vedoucích, kteří byli aktivně zapojeni 
do jednotlivých úkolů.

Před samotným zahájením a na úplný závěr vzdě-
lávacího programu bylo zařazeno dotazníkové šetření, 
které mělo odhalit stav klimatu ve skupině. K tomuto 
zjištění posloužil dotazník, který byl sestrojen a modifi-
kován z původního dotazníku CES od J. Laška, který se 
zaměřuje na měření školního klimatu. Tento dotazník 
byl vybrán záměrně, jelikož splňuje požadavky, které 
jsou výchozí pro přeorientování otázek na zájmové 
a neformální vzdělávání. Původní dotazník CES, upra-
vený doc. Laškem, umožňuje měření školního klimatu 
v těchto proměnných:1

Angažovanost žáka, jeho zaujetí školní prací (otázky  
č. 1, 7, 13, 19)

 – Vztahy mezi žáky ve třídě (otázky č. 2, 8, 14, 20)

 – Učitelova pomoc a podpora (otázky č. 3,9, 15, 21)

 – Orientace žáků na úkoly ( otázky č. 4, 10, 16, 22 )

 – Pořádek a organizovanost (otázky č. 5, 11, 17, 23)

 – Jasnost pravidel (otázky č. 6, 12, 18, 24)

Všech šest proměnných lze využít k potřebám mo-
difikace dotazníku na zjišťování kvality klimatu v zá-
jmovém a neformálním vzdělávání. Pro potřeby tohoto 
zjišťování má dotazník pouze formu aktuální. Na rozdíl 
od Laškova dotazníku, který je rozdělen do dvou forem 
zjišťování: aktuální a preferovaná.

Upravený dotazník CES byl pro tyto účely přejmeno-
ván na LTGES (Leisure time group environment scale), 
Dotazníku LTGES je zachována délka, struktura a způ-
sob vyhodnocování z původního CES dotazníku. Měl 
by umožnit posouzení sociální atmosféry v zájmovém 
zařízení podle šesti proměnných:

O kvalitě klimatu v zařízení vypovídají hodnoty 
u všech sledovaných hledisek. Čím vyšší skóre, tím 
lepší hodnocení klimatu. Nízké hodnoty pak poukazu-
jí na nepříznivé klima. Výsledky z tohoto dotazníku by 

1) LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. 
Str. 74. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-088-4



6564

Zajištění zdravého klimatu v rozrůstajícím se a věkově rozdílném kolektivuZdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání

je skutečně postaveno na dobrovolnosti a mělo by 
přinášet sebeuspokojení. Motivace by měla vyvolávat 
potřeby jedince, ale zároveň mu ukazovat cestu, jak 
tyto potřeby uspokojit. Přeci úspěchy a kladné zkuše-
nosti vedou k další činnosti. Děti si tak mají možnost 
na základě smysluplné činnosti rozvíjet samostatnost, 
podněcují participaci na společenském životě a záro-
veň vytváří návyk zabývat se společensky užitečnou 
činností, čímž předchází sociálně patologickým jevům.

Tato věkově nesourodá skupina ukázala, že při jas-
ných pravidlech, při respektování jednotlivců a při tvůr-
čím vedení, kde má každý svůj prostor pro vyjádření, 
lze děti vést ke kooperaci, participaci, seberealizaci, 
ale hlavně k osobnostnímu rozvoji jedince.

Vzdělávací program nám poskytl nejen finanční pro-
středky na podporu a rozvoj naší činnosti, ale poskytl 
„klíč“ k vytváření příznivého klimatu. Naším cílem je 
i nadále takové klima v našem různorodém kolektivu 
vytvářet a zajišťovat jeho trvalý ráz.

4. Vyjádření supervizora
Uvedený program je velice zajímavým příkladem 

celistvé změny v organizaci. Autoři uplatnili mnoho pří-
stupů vedoucích ke zkvalitnění sociálního klimatu. Jed-
ním z nejzajímavějších bodů je pre- a post- diagnostika 
kolektivu, na kterém se uplatnila intervence. Zajímavě 
využité dotazníkové šetření, které nejde do hloubky so-
ciometrie a přitom přináší zajímavé postřehy. Na zákla-
dě této vstupní diagnostiky byla provedena intervence 
v oblasti činnostní nabídky, způsobu vedení zájmových 
oddílů a v neposlední řadě aplikace zážitkově peda-
gogických přístupů na výjezdním setkání. Autoři na zá-
věr realizace programu udělali druhé kolo diagnostiky 
a komentují zjištěné výsledky. Tento přístup, který je 
až na hranici akademického výzkumného šetření, je 
v rámci realizovaných PDP jedinečný.

Na takto vytvořeném PDP je dobře vidět, že není 
potřeba dělat mnoho změn, ale využít aktuálních po-
znatků (zde v oblasti zážitkové pedagogiky a diagnos-
tických metod) a velice snadno lze posunout kvalitu 
zájmového vzdělávání v tomto případě se zaměřením 
na sociální klima.

5. Přílohy
Použitá literatura:

 – LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních 
tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 
ISBN 80-7041-088-4

větší snahu a odhodlání dojít k cíli než ti starší. Dle 
tabule, na kterou děti formou nakreslených „smajlíků“ 
znázorňovaly své pocity, si troufám říci, že se akce zda-
řila a děti odjížděly s novými zážitky, které pak doma 
barvitě líčily. Na dalších schůzkách byl evidentní hlubší 
zájem jednoho o druhého. Vzájemná pomoc jakoby se 
stala samozřejmostí a již nebylo nutné děti přesvěd-
čovat, aby se vzájemně respektovaly a spolupracovaly.

Na dalších schůzkách jsme pokračovali v činnosti 
za pomoci kolektivních her, které se staly již nedílnou 
součástí. Během programu přišli někteří noví účast-
níci, kteří se za pomoci seznamovacích her přirozeně 
a brzy zapojili do naší činnosti. Děti se na setkání vždy 
těšily a při závěrečném „kolečku“ setkání kladně hod-
notily. Líbily se jim zejména štafetové hry, ale nejlépe 
hodnocenou se stala hra „ Pevnost Boyard“, při které 
byly opět zapojeny všechny věkové kategorie a každý 
zde našel své uplatnění.

Posledním bodem tohoto programu bylo závěreč-
né dotazníkové šetření, které jednoznačně ukázalo 
výsledky naší půlroční práce. Projevily se zde změny 
v názorech dětí oproti původnímu měření.

1. „Zaujetí dítěte činností“ v celkovém souhrnu 
všech dotazovaných se o 1 % zvýšila míra sou-
středění a zlepšil se názor na průběh činností. 
Nejvíce změnu pociťují děvčata, a to o 4 %. Na-
opak u starších dětí nad 11 let jsem zazname-
nala pokles hodnot. Vysvětluji si to tím, jak jsem 
již poznamenala, že starší děti se lépe cítí v roli 
dospívajících. Tento výsledek poukazuje, že je 
potřeba se stále věnovat náplni činnosti tak, aby 
byla pro děti přitažlivá.

2. „Vztahy mezi dětmi navzájem“. Tato proměnná 
se pohybuje ve stejných hodnotách jako při pů-
vodním měření, což naznačuje, že se děti oprav-
du již dobře znají. Vzestup je očividný u menších 
dětí do 10let, což také poukazuje na atraktivnost 
zvolených aktivit, které děti ještě více sblížily.

3. „Orientace vedoucího na vztahy“ tedy komuni-
kační úroveň mezi účastníky a ochota pomoci 
se zvýšila o 5 % v souhrnném sledování. Největ-
ší pokrok pociťují chlapci o 6 % a také děti nad 
11 let. Což je velice pozitivní a překvapující zjiš-
tění.

4. „Orientace dětí na cíl činnosti“ posílila celkem 
o 4 % a opět překvapivě u chlapců a následně 
u starších dětí, což je dáno motivací a přátel-
ským přístupem k jednotlivcům.

5. „Pořádek a organizovanost ve skupině“. Největší 
změnu pociťují děti v prostředí zájmového útva-
ru, a to zejména chlapci, kteří se vyjádřili o 10 % 
pozitivněji než v úvodním měření.

6. V poslední proměnné – „jasnost pravidel“ – byl 
zaznamenán také mírný vzestup o 2 %, přestože 
srozumitelnost pravidel se při úvodním dotazo-

vání jevila vcelku příznivě. Celkově k největším 
změnám došli chlapci v celkovém rozdílu 23 %.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Celkově se program podařilo uskutečnit a naplnit 
tak stanovené cíle. Důležitým bodem bylo dodržování 
pravidel a díky nesourodému kolektivu se děti naučily 
vzájemné spolupráci a toleranci, ale také pomoci. Je-
likož se při aktivitách děti nerozdělovaly do skupin dle 
věku, měly se menší děti možnost prosadit u těch star-
ších a naopak starší děti se naučily věnovat pozornost 
těm mladším a nebrat je jako přítěž.

Mám-li hodnotit přístup dětí, tak musím zkonstato-
vat, že pro většinu těch mladších byla změna a realiza-
ce velkým přínosem. Bylo vidět nadšení a radost z ka-
ždé nové hry. Do všech soutěží se zapojovaly naplno, 
a byť byly některé úkoly těžší a náročnější, téměř vždy 
se dokázaly zapřít a daný úkol splnily. Avšak pro ty star-
ší (15+) byly některé hry nudné, některé se jim zdály 
zbytečné a raději by uvítaly jednotvárné běhací aktivity. 
Na druhou stranu se rády zapojovaly do vysvětlování, 
případně předvádění některých úkonů a při přípravách 
na jednotlivé hry a soutěže byly rády zapojeny do vlast-
ní organizace. To poukazuje na to, že v každém věku 
se potřeby jednotlivců různí a ve věku cca 13 let a více 
se raději podílí na organizování a vedení kolektivu, což 
jsme se snažili podpořit a využili jejich nadšení.

V případě balančních a posilovacích cvičení naopak 
ti starší kladně hodnotili nové metody a způsoby pou-
žívání nových pomůcek, s kterými mladší děti potřebo-
valy více trpělivosti. Také zde se však ukázala dětská 
snaha dosáhnout cíle a musím velice pozitivně ohod-
notit snahu všech.

Dále bych chtěla poukázat na fakt, že si děti sice 
vzájemně pomáhaly, ale při kontaktních hrách se jim 
zpočátku nedařilo překonat ostych z těsného kontaktu. 
Až po prvotním neúspěchu se od svého studu oprostily 
a výsledek byl pro ně samotné překvapením.

Například při hře na „hendikepované“, kde se troji-
ce s postižením (bezruký, slepý a němý) musela nasní-
dat, vyčistit zuby, učesat a ustlat si své postele. Také 
při „souboji Titánů“ byla zapotřebí kooperace, jinak se 
dětem úkol nedařil splnit.

Hodnotím tedy realizaci tohoto vzdělávacího pro-
gramu jako příznivou a jako největší přínos pro ten-
to různorodý kolektiv vidím samotnou podstatu této 
problematiky, kterou je klima ve skupině. Pochopení 
důležitosti jedince, nezaujatost, sounáležitost, spolu-
práce, vzájemný respekt a osobnostní rozvoj, to jsou 
získané kompetence těchto dětí. To že se jedinec může 
svobodně vyjádřit, pochválit, ale také kritizovat, zapo-
jit se do diskuse a podílet se na vytváření programu 
snad vedlo k pochopení faktu, že trávení volného času 
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