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Úvod 

 

 

 

                                       

                                 
1
 

 

Zaujal mě úryvek z Informatoria školy mateřské od Jana Amose Komenského. V tomto 

monumentálním spise vzdělávacího celku, který byl vydán kolem roku 1632, se mimo jiné 

právě hovoří o orientaci dítěte v čase a poukazuje na to, že máme děti vést už 

v předškolním období k pozorování Slunce, Měsíce a hvězd. 

Dnes se v učebnicích psychologie nejčastěji dočteme, že se děti předškolního věku orientují 

v čase na základě opakujících se činností a rituálů. S tímto tvrzením lze souhlasit, ale pod 

slovy „činnosti“ a „rituály“ si většina lidí vybaví pouze to, co je vykonáváno jimi 

samotnými, ale nezahrnují přírodní jevy a cykly, které k těmto rituálům či činnostem 

vedou. 

Jde možná jen o špatný výběr slov. Domnívám se však, že i to může být důvodem, proč se 

od dob, kdy bylo pro lidi zcela běžné učit děti orientovat se v čase podle Slunce a jiných 

přírodních jevů, tato dovednost dnes zúžila na činnosti vykonávané během dne. 

V mateřských školách, které jsem během studia, ale i praxe navštívila, se tato dovednost 

rozvíjela a upevňovala pomocí opakování oslav svátků, tradic a činností, typických pro 

jednotlivá roční období - zamykání zahrady, Mikuláš, Vánoce, karneval, pálení čarodějnic, 

                                                 
1
 Komenský KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské. Praha: Kalich, 1992. ISBN 80-7017-

492-7, s. 94. 
 

„Astronomie začátek v druhém roce vzíti mohou, aneb 

nejdél v třetím, hleděním na oblohu a rozeznáváním, co 

slunce, co měsíc, co hvězda slove: v třetím a čtvrtém 

mohou souditi, že slunce a měsíc vycházejí a zapadají: 

item, že měsíc někdy celý svítí, někdy nesvítí etc. Což se 

jim také ukazovati můž a má. V šestém roce nech se 

soudit učí, že v zimě bývá krátký den, dlouhá noc; v létě 

naproti tomu dlouhý den a krátká noc etc.“  



9 

 

Velikonoce nebo opakováním činností, typických pro jednotlivé části dne. Ve většině 

případů byl dětem k dispozici obrazový materiál, který děti ujišťoval v jejich konání během 

dne a konečným výstupem bylo vyplnění pracovního listu, či poskládání obrázků podle 

posloupnosti. 

Netvrdím, že je to špatně, ale je to dostatečné? Jsou přeci rodiny, které některé svátky 

neslaví, jsou rodiny, které ráno nesnídají. Proč se vzdalujeme od nejpřirozenějších jevů 

poznání kolem nás? Je snad to, co psal J. A. Komenský už překonané? 

Východ Slunce přeci znamená pro všechny ráno, západ Slunce zase večer a Měsíc 

s hvězdami noc. Lze to využít v mateřské škole? Jak už název práce napovídá, budu se 

právě této otázce věnovat. 

V teoretické části se budu věnovat tomu, co vlastně čas v naší kultuře je, jak je tento pojem 

vnímán v některých vědách, ale také tím, co pro nás čas znamená a jak se jeho měření 

(vnímání) změnilo v rámci několika staletí nebo generací. Teprve poté se zaměřím na 

vnímání času z pohledu vývojové psychologie dítěte, a na to, jakým způsobem je dovednost 

orientace v čase podporována, jaký význam má prohlubování této dovednosti pro dítě do 

budoucna. Kromě školního vzdělávání i pro život. 

V praktické části navrhnu a ověřím netradiční aktivity (v ČR) v podobě scénářů, v práci 

s heterogenní skupinou dětí v mateřské škole (dále už jen MŠ). Na základě analýzy 

realizovaných aktivit provedu úpravy ve scénářích tak, aby bylo možné je využít v praxi 

MŠ. 
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1. Teoretická část 

1.1 Čas 

Vysvětlit jednou větou, nebo souvětím co je to čas a zároveň takovým tvrzením uspokojit 

všechny vědce a učence, kteří se tímto tématem zabývají, je asi nemožné. Možná bychom 

ale mohli souhlasit s tvrzením J. Kleczeka,
2
 „že nejobecnější pojmy jako bytí, hmota, 

prostor nebo čas nelze definovat, neboť pro ně není nadřazený (obecnější) pojem.“ Co je to 

čas, čím je čas, jak se měří čas a je-li čas na něčem závislý se pokoušelo zjistit v dávné i 

nedávné historii mnoho osobností z mnoha oborů. Chci zde uvést alespoň ty 

nejvýznamnější, a to z odvětví filozofie a fyziky. Důvodem je rozdílnost těchto oborů, které 

jsou současně navzájem provázány. Filozofie sdílí s vědou její zásadní založení, 

postaveném na zkušenosti a racionálním důkazu, ale na rozdíl od jiných věd nemá předem 

stanoven svůj „předmět“, který je na rozdíl u fyziky přesně vymezen. Přesto může být 

filozofický pohled pro vědu prospěšný tím, že jí pomůže překonávat hranice bádání.
3
 

1.2 Filozofické pojetí času 

Ve filozofických proudech se o čase začali zmiňovat starší sofisté, kteří se zabývali 

převážně fyzikou.
4
  

Platón (427 – 347 př. n. l.) se časem zabývá ve dvou svých dialozích: Timaios, kde se 

zabývá vznikem světa, a také v nedokončeném dialogu Kritiás, který pojednává o bájné 

Atlantidě.
5
  

Jeho žák Aristoteles (384 – 322 př. n. l.) hovoří o čase, jenž je „především pohybem 

a jakousi změnou. Avšak změna a pohyb každé věci je pouze ve věci samé, nebo tam, kde 

právě je sama věc, která se pohybuje a mění; čas však je stejně jak všude, tak při všem. 

                                                 
2
 KLECZEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. Praha: Academaa. ISBN 80-200-0906-X, s. 75. 

3
 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COII, 1996. ISBN 80-901588-4-6. 

4
 MRÁZ, Milan. Smysly a čas v Aristotelově filosofii. Praha: Filozofia, 2001. ISBN 80-7007-142-7. 

5
 Databaze knih: Platón. Databaze knih [online]. Praha: Národní knihovna, 2017 [cit. 2017-07-10]. Dostupné 

z: http://www.databazeknih.cz/dalsi-vydani/timaios-kritias-26159. 
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Mimoto změna jest rychlejší a pomalejší, čas však takový není. Vždyť pomalé a rychlé se 

určuje právě časem.“
6
 

Z této krátké citace by se dalo usoudit, že Aristoteles pohlížel na čas dvojím způsobem, 

statickým a dynamickým. Avšak obě tyto pojetí spojuje pohyb, který souvisí se změnou 

místa či polohy. Aristoteles prohlásil, že nejenže měříme pohyb časem, ale také čas 

pohybem, protože se definují navzájem.
7
 Čas zároveň považuje za jedno z hledisek pohybu, 

neboť uplyne zrovna tolik času, jak dlouho trval pohyb.
8
 To vše souvisí se tzv. časovým 

paradoxem, že vnímáme čas, jen když zaznamenáváme pohyb. Podle Aristotela je tedy čas 

„počet pohybu ve smyslu dříve a později“.
9
 

Stejně jako neexistuje prázdný čas, nemůže existovat prázdný prostor.
10

 Tato myšlenka se 

přisuzuje jednomu ze zakladatelů křesťanské filozofie, Augustinu Aureliovi (354 – 430) 

který tvrdí, že svět a čas vznikly zároveň, neboť „čas nemohl existovat před stvořením 

světa, protože by mu muselo předcházet jiné stvoření, jehož pohybem by se čas měřil“.
11

 

Poukazuje na čas ve spojitosti s materiálním aspektem, kdy čas nemůže existovat bez 

dynamiky změn založených právě na trvání materiálních substancí. 

1.3 Čas jako fyzikální pojem 

Na rozdíl od filozofie je fyzika vědou experimentální, založenou na poznávání objektů a 

odhalováním vztahů mezi nimi, tedy poznáváním skutečnosti.
12

 

                                                 
6
 ARISTOTELÉS. Fyzika. Praha?: P. Rezek, 1996. ISBN 80-86027-03-1, s. 120. 

7
 PLESKOTOVÁ, Petra. Tajemný rozměr čas. Praha: Albatros, 1979. ISBN 13-916-79.

 

8
 ARISTOTELÉS. Fyzika. Praha?: P. Rezek, 1996. ISBN 80-86027-03-1.

 

9
 ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-

25414-4. S. 108.
 

10
 Tamtéž.

 

11
 PLESKOTOVÁ, Petra. Tajemný rozměr čas. Praha: Albatros, 1979. ISBN 13-916-79, s. 107.

 

12
 KRATOCHVÍL, Miloš. Jean Piaget - filosof a psycholog: uvedení do genetické epistemologie. V Praze: 

Triton, 2006. ISBN 80-7248-381-1. 
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1.4 Jak šel čas 

První představy o čase vznikly na základě střídání dne a noci, jelikož střídání světla a tmy 

odpovídalo rytmu přírody a mělo vliv na střídání práce a odpočinku. Už pravěký lid 

shromažďoval zkušenosti z pozorování sledu dní ve spojení s během času. Sledoval 

charakteristické jevy v pohybech nebeských těles, jevy v přírodě a při pracovní činnosti. 

Upoutávalo je měnící se rozložení hvězd na obloze, ale ještě dlouhou dobu neměli jistotu  

o základních časových prvcích, o počtu ročních období a o začátku jednotlivých období.
13

 

Jak jsme se dostali až k dnešnímu měření času? 

1.5 Den a noc 

Den vstoupil do vědomí člověka jako základní prvek času a stal se i jeho první jednotkou, 

která je dána rotací Země kolem vlastní osy, ve starověku. Pro měření času je ale důležitý 

výchozí okamžik, v tomto případě počátek dne, který nebyl u starých kultur jednotný. 

Zatímco v Egyptě a Římě začínali den o půlnoci, Babyloňané, Syřané a Peršané považovali 

za počátek dne východ Slunce, Arabové poledne a Židé s Číňany západ slunce. Jednotnost 

v měření začátku dne nebyla ani v astronomii. Důkazem může být například řecký 

astronom Klaudios Prolemaios (90 – 160 n. l.), který při svých měřeních přisuzoval začátek 

dne na poledne, a řecký učenec Hipparcha, zakladatel vědecké astronomie ve 2. století př. 

n. l., jenž přisuzoval začátek dne půlnoci. První způsob udávání začátku nového dne od 

poledne se ujal na dlouhou dobu a k jeho zastáncům patřil i Mikoláš Koperník.
14

 

Den byl pro starověkou civilizaci příliš hrubým měřítkem. Za dob Homérových se 

v antickém Řecku pokládalo za nutné rozdělit dobu mezi východem a západem Slunce na 

ráno, poledne a večer. Na tři úseky byla rozdělená také noc. Římané byli poněkud 

podrobnější. V 1. st. př. n. l. rozdělili den do sedmi částí a dobu po setmění na čtyři části. 

Jednotlivým dílům dne a noci říkali tzv. vigilia (hlídka), což naznačuje původní záměr 

                                                 
13

 KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998. 

ISBN 80-7198-339-X. 
14

 MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
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onoho dělení, tedy dobu mezi dvěma výměnami stráží. Délka jednotlivých vigilií se lišila 

podle ročního období.
15

 

1.6 Měsíc 

Možná může být překvapením, že si lidé v dřívějších dobách tvořili kalendáře podle Měsíce 

a ne podle Slunce. Bylo to tím, že měsíc svítí převážnou část noci a lidskému zraku 

neunikla ani jeho měnící se podoba.
16

 O Měsíci se už v dávných dobách říkalo, že má až 

mystickou moc a mnoho kultur se k němu klanělo a klaní dodnes, jako například v oblasti 

Patagonie nebo severozápadního Grónska. Pro jiné kultury znamenal východ Měsíce 

dokonalou dobu k zahájení oslav, či porad, jelikož scházení se a konání věcí při novoluní 

bylo vnímáno velice příhodně. Příkladem mohou být Eskymáci, kteří v tento okamžik světí 

pod vedením šamanů svátek, při kterém zhasínají světla a vyměňují si manželky.
17

 

Zajímavostí je samotné nazývání měsíčního tvaru během lunace. Zatím, co my nyní 

nazýváme měsíc ve tvaru „D“ jako dorůstající a měsíc ve tvaru „C“ jako couvající, staří 

Římané přisuzovali tvar měsíce „D“ slovu decrescit (ubývá) a „C“ slovu crescit (roste). 

Měsíc z toho důvodu považovali za lháře.
18

 

Kromě mystické a romantické funkce, je daleko těsněji spjat s historickým měřením času. 

Doba, která uběhne mezi dvěma novoluními, během které proběhnou všechny měsíční fáze, 

trvá 29d 12h 44min a 2,98s středního času. Tento měsíc nazýváme Synodický. Z něj 

vycházeli tvůrci většiny maloasijských a evropských kalendářů. Siderický měsíc, trvající 

27d 7h 43min a 11,4s se moc nevyužíval. Jedná se o dobu, kdy se Měsíc na své dráze po 

obloze dostane opět do blízkosti stejné hvězdy.
19

 

                                                 
15

 J. BOORSTIN, Daniel. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. PROSTOR, Knižní 

klub, 1983. ISBN 80-85190-67-2, 80-7176-683-6. 
16

 KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998. 

ISBN 80-7198-339-X. 
17 

J. BOORSTIN, Daniel. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. PROSTOR, Knižní klub, 

1983. ISBN 80-85190-67-2 ,80-7176-683-6. 
18 

KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998.  

ISBN 80-7198-339-X. 
19 

BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-024-1. 
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1.7 Týden 

Týden je jakousi první umělou jednotkou, která měla ve světě 15 různých variant v délce 

od pěti do deseti dní. Při sčítání dnů v celku, v procesu, z něhož se vyvinul také náš 

sedmidenní týden, vycházel člověk původně z pomůcek, které měl od samého počátku před 

očima, z prstů na rukou. Tak lze odvodit původní pětidenní týden (malý týden), nebo  

i desetidenní týden (velký týden). Náš sedmidenní týden vznikl ve starém Babylonu, odkud 

jej převzali Židé, potom Řekové a Římané, jejichž týden se původně skládal z osmi dnů.
20

 

„Sedmidenní týden byl dlouhý asi jako jedna ze čtyř lunárních fází.“
21

 Z Říma se pak 

rozšířil do celé západní Evropy i do mnohých východo-arabských zemí.
22

  

Číslo sedm mělo pro Babyloňany magický význam, jelikož bylo spojováno s počtem 

planet, které byly v té době viditelné pouhým okem. Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn 

a dále Měsíc a Slunce.
23

 Jména těchto planet byla překlady řeckých Bohů, kteří v příslušný 

den panovali – Merkur, Slunce a Měsíc byly neutrální, Venuše s Jupiterem byly moci dobré 

a Mars se Saturnem považovali za špatné.
24

  

S číslem sedm mělo týden spojeno více národů a teorií o tom, proč právě sedm dní je více. 

Jednou z nich byla myšlenka převzatá od Židů, která je zakotvena v Bibli. Jde o myšlenku 

dodržování odpočinku sedmého dne, tedy šabatu.
25

 

 

                                                 
20 

J. BOORSTIN, Daniel. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. PROSTOR, Knižní klub, 

1983. ISBN 80-85190-67-2 ,80-7176-683-6. 
21

 MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80, s. 11. 
22

 BOORSTIN, Daniel J. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. PROSTOR, Knižní klub, 

1983. ISBN 80-85190-67-2 ,80-7176-683-6. 
23 

MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
24 

KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998. 

ISBN 80-7198-339-X. 
25 

BOORSTIN, Daniel J. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. PROSTOR, Knižní klub, 

1983. ISBN 80-85190-67-2 ,80-7176-683-6. 
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1.8 Rok 

Jako začátek dne, tak i začátek roku byl a je pro různé národy jiný. Zpočátku šlo 

o pozorování opakujícího se rytmu v přírodě. Egypťanům posloužil po celé své délce Nil, 

který určoval i rytmus jejich života. “Každoroční záplavy byly měřítkem času a udávaly 

dobu setí a zrání obilnin rozdělenou do tří fází: záplavy, růst plodin a sklizeň. Zvednutí 

hladiny Nilu bylo stejně pravidelné a důležité pro život, jako pohyb Slunce.“
26

 V místech, 

kde byl hlavní složkou obživy rybolov, začínal nový rok s tahem ryb. Jinde, například na 

některých ostrovech v Indickém oceánu, závisel na vzniku monzunového proudění  

a v antickém Řecku se lidé řídili podle příletu a odletu ptáků. S příletem jestřábů se 

začínalo sít a sázet plodiny a s příletem vlaštovek se končilo s prořezáváním stromů
27

.  

Zpravidla spadal začátek roku do jarního období, jelikož bylo zásadní pro život v zemi 

(pěstování plodin).
28

 Takovému roku říkáme sluneční, nebo také astronomický a jedná se  

o dobu, která uběhne mezi dvěma průchody Slunce a bodem jarní rovnodennosti. Z tohoto 

roku (365d 5h 48min a 45,5 s) vychází většina kalendářů, založených na slunečním roce.
29

 

1.9 Kalendáře 

Běh a obsah lidského života byl vždy závislý na pohybu planet. S nimi byly pozorovány 

změny na zemi a díky astrologům máme dnes kalendáře a tedy i přehled o tom, kdy nás 

čeká jaké roční období, počítáme dny a roky. Za tím vším je ukryto několik set let 

pozorování a práce astrologů, jejichž věda začala rozkvétat už v dávné Babylonii, starém 

Egyptě a i když už v té době se našlo mnoho kritiků, stála se módou i u Řeků a později i 

Římanů.
30

 

                                                 
26

 Tamtéž, s. 26. 
27

 MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
28

 MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
29

 BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-024-1. 
30

 KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998. 

ISBN 80-7198-339-X. 
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Od nejstarších způsobů měření času vzniklo i mnoho různých kalendářních soustav 

vzniklých i za jiným účelem než pouze zemědělským. S názvem kalendář souvisí latinské 

slovo calendarium, tj. dlužní kniha, a calendae, jak se nazývaly první dny každého měsíce, 

kdy Římané odváděli procenta ze svých dluhů. 

K vytvoření kalendářů měli astronomové skromné pomůcky, ale i tak se jim podařilo 

poměrně přesně určit délku jednoho dne. Záhadou jim byla rotace Země po své ose kolem 

Slunce, kterou se jim podařilo rozluštit až ve 20. století. Do té doby věřili, že se Země otáčí 

kolem své osy pravidelně a z toho důvodu byly všechny kalendářní systémy postaveny na 

tomto poznatku.
31

 

K vytvoření kalendáře někdy nestačilo astronomických znalostí své doby, ale tvůrci museli 

respektovat své kulturní prostředí a kulturní zvyklosti a předpisy. Na základě toho vznikly 

tři základní systémy počítání času a stejně tak i typy kalendářů, které zasáhly do vývoje 

evropského.
32 

1.9.1 Sluneční kalendáře 

První sluneční kalendář vznikl pravděpodobně v Egyptě v 5. tisíciletí př. n. l. Jedná se 

o poměrně jednoduchý kalendář, postavený na principu slunečního roku. Podle tohoto 

kalendáře měl rok 360 dnů, rozdělených na tři stejně dlouhá roční období, podle tamních 

zemědělských sezón – záplavy, setí a sklizeň. 

Egyptští kněží však mohli zasahovat do úprav kalendáře a přidali k těmto 360 dnům dalších 

5, takzvaných epagomenálních. Celkem měl tedy rok 365 dnů rozdělených na 3 roční 

období po 4 měsících. Po dvanáctém měsíci následovalo 5 dnů pokání a vzpomínek na 

zesnulé. 
33

 

Dalším z kalendářů, který vznikl, byl Lunární kalendář. 

                                                 
31

 MICHAL, Stanislav. Hodiny: Od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - nakladatelství technické 

literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
32

 BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-024-1. 
33

Tamtéž. 
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1.9.2 Lunární kalendář 

Ani Evropa není bez vzácných kamenných památek s kalendářními údaji. Jednou 

z nepozoruhodnějších jsou zbytky mezikruží monolitů v anglickém hrabství Wiltshire, 

datující se z pozdního neolitu nebo rané doby bronzové. Podkovitě uspořádané 

mnohatunové kamenné sloupy Stonehenge nejsou uspořádány náhodně. V prodloužení 

spojnice prostředního kamene a šest metrů vysokého menhiru, prehistorického monolitu, 

lze spatřit východ slunce za letního slunovratu. Lidé si před více než 4000 lety dali 

obrovskou práci s dopravou a opracováním těchto sloupů. V kruzích jsou uspořádány jámy, 

kameny a průchody. Vnější okruh má 56 označených míst. Z vnitřních kruhů má jeden 30, 

druhý 29 (dní). Největší kámen směřuje k severovýchodu.
34

  

1.10 Nejstarší způsoby měření času 

Ve starověku se sice čas měřil na roky, měsíce i počet dní v týdnu, ale menší časové 

jednotky však zůstaly neurčité. Ke stanovení času a zároveň kalendářních údajů sloužily ve 

starověké Číně a Sýrii pískové, či vodní hodiny. Ty využívali také Egypťané, Řekové  

a Římané,
35

 avšak jak píše Ing. Stanislav Michal ve své knize Hodiny: od gnómonu 

k atomovým hodinám,
36

 mezi nejvýznamnější, nejrozšířenější a zároveň nejstarší 

časoměrný přístroj se považují sluneční hodiny, jejichž původ spadá do doby kolem 2000 

let př. n. l. Nejstarší písemně doložená zmínka se dokonce vztahuje až k roku 732 př. n. l.  

a jejich poslední vývojové fáze končí prvními staletími novověku.  

1.10.1 Sluneční hodiny 

Už primitivní společnost si všímala pohybu stínu, který měnil svou délku v závislosti 

na poloze slunce. Při stoupání slunce se stín krátil a prodlužoval se, když zapadalo. Lidé 

                                                 
34

 KLÍMA, Vladimír. Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí. Olomouc: VOTOBIA, 1998. 

ISBN 80-7198-339-X, s. 13. 
35

 Tamtéž. 
36 

MICHAL, Stanislav. Hodiny: od gnómonu k atomovým hodinám. Praha: SNTL - Státní nakladatelství 

technické literatury, 1980. ISBN 04-319-80. 
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tento poznatek využili při svých prvních pokusech o dělení času na menší úseky a vytvořili 

tak první zařízení na měření času.
37

 

Prvními slunečními hodinami měřícími čas délkou vrženého stínu byl svislý obelisk – 

gnómon se stupnicí na zemi. Tento obelisk sloužil Egypťanům zároveň k uctívání kultu 

boha Slunce, jak se hovoří v záznamech antických spisovatelů Aristofana, Athénea, Eubola 

a dalších. Posvátné obelisky stály převážně před vchody do chrámů, avšak úlohu gnómonů 

plnily na veřejných prostranstvích a tržištích i prosté pylony. Nejstarší obelisky a pylony, 

určené k měření času v Egyptě, pocházejí pravděpodobně ze 14. století př. n. l. „Dodnes se 

zachoval 35,5 metru vysoký obelisk na náměstí sv. Petra v Římě, který tam dal dopravit 

v roce 38 n. l. z Heliopolisu Caligula.“
38

 

Pohyb Slunce pozorovaly i jiné národy, Babyloňané, Řekové, Indové a Inkové, jejichž 

astronomické hodiny měly nejrůznější tvary, či v Evropě již zmíněný Stonehenge. 

Z doby faraona Thutmóse III. (asi 1500 př. n. l.) se dochovaly takzvané Staroegyptské 

sluneční hodiny. Jednalo se o vodorovnou třiceticentimetrovou tyčku, mající na jedné 

straně nástavec ve tvaru „T“, který se ráno namířil směrem na východ a vrhal stín 

na kalibrovanou vodorovnou tyč. V poledne se „T“ zase otočilo směrem na západ.
39

 

Dalším druhem slunečních hodin používaných v Egyptě byly takzvané Schodové 

(stupňové) hodiny „s plochou pro stín rozdělenou na stupně. Při východu Slunce dopadal 

stín na okraj horního schodu, pak postupně klesal, až v poledne zmizel úplně. 

V odpoledních hodinách se pak stín znovu objevil v dolní části západního schodiště, odkud 

stoupal, aby se při západu Slunce dotkl hrany.“
40
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 BOORSTIN, Daniel J. Člověk objevitel: Jak člověk objevoval svět a sebe sama. Praha: Knižní klub; Prost, 
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1997. ISBN 80-85190-67-2; 80-7176-683-6. 
40
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Na těchto dvou zmíněných typech slunečních hodin se čas měří délkou stínu, nikoli 

směrem vrženého stínu. Pro nás nejznámější, které jsou dodnes často k vidění například na 

průčelí domů, jsou hodiny ukazující směr vrženého stínu.
41

 

1.11 Dítě a vnímání času 

Během prvních měsíců života nevnímáme čas jako takový vůbec. Jediné co vnímáme, jsou 

naše základní, intuitivní potřeby. Dítě je soustředěno pouze na sebe a nerozlišuje mezi 

sebou a okolím. Žije pouze přítomností a i tu jedinou vnímá, jelikož neumí odlišit jeden 

okamžik od druhého, nebo rozlišit, kdy jedna událost končí a jiná začíná.   

Fyzický a psychický vývoj spolu navzájem souvisí a nejvíce je to znát právě v prvních 

rocích života. 

Jakmile kojenec začne zvedat hlavičku, nebo se dokáže vzepřít na rukou, má možnost 

pozorovat okolí a je jím fascinován, ale teprve až kolem sedmého měsíce, kdy si přendává 

věci z ruky do ruky, pokouší se sám jíst, umí sám sedět a pravděpodobně se dokáže udržet 

ve stoje, se podle Piageta začínají vyvíjet rozlišovací schopnosti. Dítě si začíná uvědomovat 

samo sebe, vyčleňuje se z okolí a začíná rozlišovat rozdílnost objektů. V souvislosti s tím 

se postupem času učí organizovat svět za pomocí nejrůznějších operací (porovnávání, 

vkládání a měření) a tedy začíná vnímat čas okolo sebe a zároveň si uvědomuje svojí roli 

v čase.
42

 Z toho by se dalo usoudit, že jsou děti schopné od sebe navzájem odlišit jednotlivé 

události a vyvíjí se cit pro časovou posloupnost a tedy povědomí o minulosti a budoucnosti, 

jež je dále podněcováno zdokonalováním mateřského jazyka a slovesnými časy. Podle 

Piagota tento proces probíhá ve čtyřech fázích. Nejprve si začneme uvědomovat příchod 

lidí a s nimi i jakési zahájení událostí, ve druhé fázi registrujeme, že lidé odcházejí  

a události končí (z počátku dítě dává najevo pláčem). 
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Tamtéž. 
42

 SOKOL, Jan. Čas a rytmus. Praha: Oikoymenh, 1996. ISBN 80-86005-15-1. 



20 

 

Ve třetí fázi rozpoznáváme, že lidé a objekty při pohybu urazí určitou vzdálenost a ve čtvrté 

fázi jsme schopni změřit vzdálenost mezi pohybujícími se předměty nebo lidmi – právě 

v této poslední fázi je ukončen vývoj smyslu pro časovou posloupnost.
43

 

Kojenci, ale i batolata, se koncentrují na relativně krátkou dobu a tak není divu, že vnímají 

převážně přítomnost a pouze bezprostřední minulost. Vše kolem nich je nové a zajímavé, 

svou pozornost směřují vždy na jeden objekt. Pokud například míč schováme pod šátek, 

dítě je schopné rozpoznat mezi tím, co právě bylo a co je nyní. S budoucností je to ale 

trochu jiné. Ta nemá přibližně do dvou let zatím žádný větší význam, avšak v průběhu 

druhého roku života si začínají uvědomovat následnost událostí, závislých převážně na 

očekávání dítěte. Piaget zde mluví o praktické inteligenci. Dítě si vybere cíl, například 

jablko ležící na stole. Aby se k němu dostalo, zkouší se nejprve natahovat, možná se pokusí 

vylézt na stůl a nakonec chytne za ruku dospělého a dá verbálně či neverbálně najevo, co 

potřebuje.
44

 

Na konci batolecího období umí už převážně všechny děti rozlišit přítomnost od minulosti  

a to nejen té bezprostřední, ale také té vzdálenější. Můžeme se domnívat, že tomu přispívá  

i jakýsi pravidelný rytmus v činnostech během dne, které si dítě postupně osvojuje a začíná 

si v nich být jisté. Schopnost časování základních činností (čas k jídlu, spánku, aj.) vede 

k chápání pojmu vymezující časovou relativitu různých událostí, tj. „před“ a „po“. 

Budoucnost je v tomto věku vázána převážně na přání dítěte, vzdálenější čas je pro batole 

ale prázdný pojem. 

„Vnímání času se mění nejen v závislosti na zrání dítěte, ale i na kulturních vzorcích 

společnosti, ve které žije.“
45
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1.12 Předškolní věk 

V předchozí kapitole jsme se věnovali dětem do tří let, nyní se zaměříme na děti od tří let 

do přibližně šestého ruku. Jedná se o neuvěřitelně bohaté vývojové období jak po stránce 

tělesné, tak i psychické. Významnou činností pro rozvoj dítěte je hra, která postupně mění 

svůj charakter s rozvojem kognitivních činností, s kterými se pomalu vyvíjí i porozumění 

času.  

Vnímání času u dětí předškolního věku je závislé na událostech, které je každodenně 

obklopují a které se pravidelně opakují. V první řadě se jedná o činnosti, jež jsou typické 

pro jednotlivé části dne (24 hodin) – v noci se spí, ve dne se hraje. Jedná se ale i o kratší 

úseky, jako ráno, poledne, odpoledne, večer. Uvědomování si jednotlivých částí dne je pro 

tříleté děti zatím ale velice subjektivní a závisí na zážitku z dané situace, během 

jednotlivého úseku dne. Pro členění času využívají tedy převážně dny a postupem se 

začínají orientovat v týdnech.  Podle Vágnerové
46

 dokáží určit, co je dříve a později a vědí, 

jaký je rozdíl mezi před a po, a rozlišují rozdílnost délky doby. Silný egocentrismus  

a konkretismus, mají za následek přeceňování délky časového intervalu, stejně jako mají 

sklony přeceňovat vzdálenost v prostoru. Příjemné aktivity plynou totiž rychleji než ty, 

které nejsou zrovna dvakrát zábavné. 

 Delší jednotky, jako jsou měsíce či roční období, dokáží vyjmenovat teprve až čtyřleté děti 

a částečně znají obsah těchto pojmů, ale opět na základě charakteristických znaků daného 

období. Oproti tříletým dětem už čtyřletí vědí, že událost, která proběhla před týdnem je 

blíž přítomnosti než ta, která se stala před čtyřmi týdny. 

Jak píše ve své knize Diagnostika dítěte předškolního věku paní Jiřina Bednářová
47

, děti 

mezi čtvrtým a pátým rokem dokáží uspořádat činnosti na dvou obrázcích podle toho, co 

bylo dříve než, či později než. V pěti letech vnímají děti souvislosti mezi počátkem, 
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koncem a trváním děje a tak dokáží uspořádat obrázky na základě vícero parametrů: co se 

stalo nejdříve, později a naposled (časová posloupnost) a stejně tak rozlišuje pojmy nyní, 

potom a před tím. 

Dalším mezníkem je používání pojmů, o kterých by se dalo říci, že souvisejí s uvědoměním 

si pravidelného střídání dnů a zatím nepřesné představě o pravidelně se střídajících ročních 

obdobích. Jedná se o pojmy včera, dnes a zítra, jež by měly zvládnout děti od 6 let. 

V předškolním věku se rozvíjí také schopnost uvažování a to v různých časových 

dimenzích a to za předpokladu, že si dítě osvojilo potřebné pojmy, jako jsou „před“ a „po“ 

a správně se v nich orientuje. Je důležité si uvědomit, že orientace v minulosti je pro dítě 

snazší, než uvažovat o budoucím dění, jelikož k tomu je zapotřebí zkušeností, a zároveň to 

vyžaduje schopnost si představit, jak může daná činnost, událost probíhat. „Schopnost 

uvažovat o minulých a budoucích událostech se rozvíjí mezi 4. a 5. rokem. McColgan  

a MCCormacková mluví v této souvislosti o časové decentraci, což znamená schopnost 

odpoutat se ve svém uvažování od přítomnosti a uvažovat o různých událostech z jiné 

perspektivy než z pohledu tady a teď, i když je to pevný bod, od něhož se dětské úvahy 

většinou odvíjejí. 

Starší předškolní děti jsou schopné ve svých úvahách koordinovat všechny tři základní 

časové body: co bylo, co je nyní a co bude potom. Vývoj schopnosti uvažovat o minulosti  

a budoucnosti se odrazí i v dětském jazyku, v používání minulého a budoucího času.“
48

 

Že se děti orientují v čase na základě rutinních činností, je přesvědčeno více psychologů. 

Jedním z nich je i H. B. Green, který tvrdí, že se člověk musí vyrovnat od počátku života 

s několika časovými problémy, konkrétně s 11, jež charakterizují 11 fází dospívání ve 

vztahu k času. Uvedu však jen ty, které se týkají předškolního věku: V prvním roce života 

je potřeba se vyrovnat s trvalostí předmětů a osob, do tří let by mělo dítě zvládnout 

časování základních lidských činností, jako je čas k jídlu, čas ke spánku a čas pro 
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vyměšování. Do pěti let by měly zvládnout časová omezení (čekání, vymezené chvíle 

volna…) a od jedenácti let by měly chápat příčinnost a její řetězce.
49

  

Vázanost na jednu dimenzi ovšem často vede k tomu, že ignorují význam počátku a všímají 

si jen konce určité vzdálenosti. Potom si ovšem myslí, že vlak, který dojel později, musel 

jet déle – Piagetův experiment s vlakem. 

Předškolní věk je výhledovým obdobím, vymezující dlouhodobé a střednědobé cíle v práci 

v mateřské škole v rámci přípravy dítěte na školní docházku, ale orientace dítěte v čase není 

podmínkou pro vstup do základní školy a nezmiňují se o něm ani vývojoví psychologové, 

jako je Marie Vágnerová, Dana Krejčířová s Josefem Langmaierem ve Vývojové 

psychologii, Lidmila Pekařová, Zuzana Kolláriková s Branislavem Pupalou a Howard 

Gardner. 

1.13 Mladší školní věk 

V mateřské škole se vyskytují děti, které svou zralostí spadají již do základní školy.  

„Chápání času je závislé na způsobu uvažování mladších školáků. Pro dítě raného školního 

věku má čas stále především konkrétní význam, posuzuje jej ve vztahu k určitému dění  

a k sobě samému jako subjektu, který v dané době něco dělá nebo prožívá. Ke konci 

mladšího školního věku, přibližně v 8 letech, se pojem času zpřesňuje. Děti jsou schopné 

integrovat dílčí úvahy o čase do jednoho celku, a proto mohou této dimenzi lépe 

porozumět.“
50
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1.14 RVP 

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady k rozvoji dítěte 

pro život, ale i další vzdělávání. „Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě 

po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního 

období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, 

způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny  

a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.“
51

 

Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání dítěte v mateřské 

škole. V RVP PV je vymezen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů  

a dosahování vzdělávacích cílů. Stejně jako na dalších vzdělávacích úrovních je vzdělávací 

obsah v RVP PV formulován v podobě „učiva“ a „očekávaných výstupů“, a to pouze 

obecně, rámcově. Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. 

pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let a je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto 

oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě  

a společnost 5. Dítě a svět 

V RVP PV z roku 2004 ani v upravovaném RVP PV, platnému k září 2017, není zmínka  

o rozvoji předmatematických představ. Pouze v jednotlivých vzdělávacích oblastech se dají 

najít očekávané výstupy, o kterých by se dalo tvrdit, že jsou jejich podkapitolou. Jedním 

z důvodů může být skutečnost, že předmatematické představy bývají rozvíjeny integrovaně 

s hudebními, výtvarnými, dramatickými, pohybovými a dalšími aktivitami běžnými pro 

život.  

                                                 
51

 SPLAVCOVÁ, Hana, ŠMELOVÁ, Eva, KROPÁČKOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání. [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2016. 47 s. [cit. 2017-02-

22]. Dostupné z:< http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP_PV-2004.pdf> s. 10. 



25 

 

Pokud se jedná o orientaci v čase, dá se mluvit o samostatné oblasti předmatematických 

představ a jak se píše právě v Rámcově vzdělávacím programu, dítě na konci předškolního 

vzdělávání zpravidla dokáže „chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 

uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, 

zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, 

částečně se orientovat v čase.“
52

 

Pochopení plynutí času je už pro předškolní děti důležité nejen proto, že souvisí 

s vnímáním časové posloupnosti, časového sledu a později i pro uvědomování si příčiny  

a následku, začátku a konce
53

, pro pochopení historických souvislostí v následném 

vzdělávání (prvouka, vlastivěda, český jazyk, matematika – slovní úlohy, nauky, dějepis) 

ale také pro samotné poznávání světa a jeho řádu, vžít se a existovat v něm a najít v něm 

své místo a naučit se zacházet se sebou i s okolím. Nejde tedy o pouhé předkládání pojmů 

k zapamatování - vyjmenuj dny v týdnu, ad., aniž by děti pochopily vztah soustavnosti  

a následnosti. Od těchto dogmatických metod učení se naštěstí snažíme oprostit a k 

podpoření vnímání plynutí času se využívají nejrůznější didaktické pomůcky, rituály  

a činnosti. 

Z hlediska rozvíjení tzv. klíčových kompetencí pro osobní rozvoj dítěte podle RVP PV, je 

souvislost viditelná pro rozvíjení předmatematické gramotnosti ve dvou kompetencích: 1) 

v kompetenci k učení: „Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů,“
54

 a 2) v kompetenci 

k řešení problémů: „Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 
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matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh  

a situací a využívá je v dalších situacích.“
55

 

V jednotlivých vzdělávacích oblastech není sice explicitně zmíněná orientace v čase, ale 

přesto se dá najít souvislost. Přitom v ČR plánované pozorování Slunce/Měsíce 

v programech chybí, i když děti eminentně zajímá. 

Orientace v čase je součástí tzv. předmatematické gramotnosti. Kaslová definuje, že 

předmatematická výchova je cesta ke školní matematice, tedy cesta „ze světa dítěte do světa 

školy i dospělých.“
56

  

V současnosti není terminologie jednotná, setkáváme se se synonymy předmatematická 

gramotnost, předmatematika, rozvoj předmatematických představ, ale také 

předmatematickou výchovu jako počáteční matematické dovednosti. 

„V matematice hraje čas významnou roli. Čas identifikujeme v různých rolích: orientační 

bod, předěl dvou úseků, dvojice orientačních bodů, jejich vzdálenost, uspořádání 

orientačních bodů, časový úsek a jeho hranice, jeho délka, hodnota, porovnávání délek 

úseků, jejich návaznost apod. Analýza učebních materiálů ukazuje rozdíly v pojetí času  

i rezervy v návaznosti mateřské školy a ZŠ“.
57

 

 

Na základě zjištěných nedostatků v kurikulu, ale také v běžné praxi, se organizují 

nejrůznější projekty na podporu rozvoje pregramotnosti, v našem případě matematické 

pregramotnosti. 

Karlova univerzita má nyní projekt Rozvoj pregramotností, jehož cílem “je zvýšení kvality 

předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím 
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společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů 

ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního 

vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik 

předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli 

RVP PV.”
58

 

Jedná se o tříletý projekt, který začal v lednu 2017 a bude pokračovat do roku 2019. 

Při této příležitosti vzniká nový časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání.  

V rámci projektu si budou učitelky vytvářet vlastní portfolia. Do projektu se zapojí 

75 mateřských škol a 100 pedagogů. (Wildová, Konference Aktuální otázky předškolního 

vzdělávání, leden 2017) 

Konkrétně k našemu tématu se jedná o rozvoj matematické pregramotnosti. 

 

„Matematická pregramotnost se týká předmatematických představ v předškolním 

vzdělávání. Ty prolínají téměř všemi aktivitami a činnostmi v životě dítěte, váže se jak na 

běžný život dítěte i na jeho činnosti v MŠ. Pedagogové by měli vědět, co by mělo dítě v 

mateřské škole zvládat, které přirozené schopnosti by bylo potřeba s dětmi rozvíjet a jakým 

způsobem. Důležité je 

 cvičení ruky, ale i cvičení oka,  

 rozvoj schopnosti porovnávat, rozkládat a kompletovat,  

 procvičovat hledání a vytváření shod a rozdílů jako významného nástroje rozvoje 

specifických schopností dětí  

 seznamovat se s pohybovými a manipulativními hrami a dělat si diagnostiku dítěte z 

jeho chování při „matematických“ hrách.  

Mezi základní předmatematické představy lze zařadit tři základní oblasti – Představy 

o kvantitě, geometrické představy a množinové představy (třídění, uspořádání, řešení 

problémů). 
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Tyto oblasti jsme pokryli volbou 7 témat. 

Seznam tematických okruhů zaměřených na podporu rozvoje pregramotnosti v předškolním 

vzdělávání (Učitel si vybírá 3 z nabízených témat): 

1. Orientace v prostoru a v rovině  

2. Vnímání a organizace prostoru  

3. Míra  

4. Představy o kvantitě  

5. Práce s daty  

6. Rytmus  

7. Logika „
59

 

Bohužel opět postrádám bod, v kterém bychom se zaměřili na orientaci v čase. Naštěstí je 

RVP PV rozdělené právě do již zmíněných pěti oblastí, což poukazuje na to, „že školní 

vzdělávací programy mají vycházet z dítěte a nikoli z akademického členění oborů.“
60

 

Záleží tedy na neustálém sebevzdělávání a vzdělávání učitelů a na jejich kreativitě  

a inovaci. 

1.14.1 Slunce a měsíc v pracovních sešitech a učebnicích 

Po nahlédnutí do některých pracovních listů pro předškolní děti a následně učebnic pro 

první stupeň základní školy zjišťuji, že seznamování dětí s orientací v čase je v rozporu 

s pedagogickými zásadami, konkrétněji zásadou od nejjednoduššího ke složitějšímu a od 

nejpřirozenějšího k abstraktnímu. Jak už jsem víše zmínila, v mateřských školách se 

orientace v čase rozvíjí převážně na základě opakujících se činností a dějové posloupnosti. 

Když se ale podíváme do učebnic a pracovních sešitů pro děti v prvním ročníku základní 

školy, vše co je vázáno s časem se vztahuje na hodiny a ciferník, který jak víme, je pro děti 
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složitý. S orientací v čase podle slunce se děti seznamují až kolem čtvrtého ročníku 

základní školy. 

1.15 Čas a prostor 

Mluvíme-li o rozvoji orientace v čase se zaměřením na Slunce a Měsíc, je zapotřebí si 

uvědomit závislost a propojitelnost času s prostorem. 

Jako učitelé v předškolním vzdělávání nejčastěji mluvíme o dvojrozměrném, 

trojrozměrném a čtyřrozměrném prostoru, ve spojitosti s tvarem. „Rozměrem je jakýkoli 

měřitelný prostorový rozsah, jako je délka, šířka, výška, hloubka, tloušťka atd.“
61

 

Nicoletta Lanciano se ale ve své doktorské práci L’analisi delle concezioni e l’osservazione 

in classe: strumenti per la definizione degli obiettivi educativi e delle strategie pedagogiche 

per l’insegnamento dell’Astronomia nella scuola elementare in Italia. 

Analýza koncepcí a pozorování ve třídě: nástroje pro definici vzdělávacích cílů  

a pedagogických strategií pro výuku astronomie na základní škole v Itálii (překlad Jana 

Havlíková), zmiňuje o třech druzích prostoru, jakožto vzdálenosti a nadále je vysvětluje.  

Prvním z nich je Mikro prostor - objekty v něm jsou přístupné k manipulaci a vidění, 

předměty lze soustředěně vnímat i v jiné perspektivě a je v něm silnější informační hustota 

o předměty. Dalším zmiňovaným druhem prostoru je Mezo prostor - dostupný 

k probíhajícímu a obecnému pohledu, pevné objekty fungují jako referenční body vnímané 

pouze v určitých perspektivách. Vnímání tohoto prostoru je náročnější na inteligenci  

a koordinaci představ. Poslední, Macro prostor, je obecný pohled, vázaný na lokální vizi  

a je intelektuálně zakotven. Objekty jsou pevné a slouží jako referenční body, ale pouze jen 

ta část, která je viděna.
62
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Z těchto vyhledaných informací můžeme při vymýšlení a vytváření aktivit pro děti 

předškolního věku vycházet. 

Velice zajímavě pojal rozvoj orientace v prostoru a čase například Franco Lorenzoni, který 

pro své svěřence vymyslel aktivitu Obzor a okno, ze kterých pozorujeme vesmír (překlad 

vlastní). Děti ve dvojici nakreslily vždy kus viděného horizontu, poté se dvojice setkaly  

a společně se snažily shromáždit a dát dohromady všechny karty obzoru tak, aby vytvořily 

tvar vzájemného kruhu obzoru.
63

 

Jedná se o aktivitu velice inspirativní, jelikož rozvíjí nejen rozvoj orientace v čase 

a prostoru, ale také schopnost spolupráce a rozvoj komunikačních dovedností. 

2 Metodologická část 

Cíl  

Zjistit, jak dalece jsou děti předškolního věku schopny orientovat se v čase a prostoru na 

základě slunečního světla a polohy slunce na obloze.  

Dílčí cíle 

 Vymyslet jednotlivé aktivity vhodné pro rozvoj orientace v čase se zaměřením na 

Slunce a Měsíc. 

 Sestavit jednotlivé aktivity do scénářů. 

 Diskutovat o scénářích. 

 Zrealizovat aktivity a okomentovat průběh aktivit. 

 Vyhodnotit jejich vliv a přínos pro děti v podobně laděných aktivitách a v běžných 

denních aktivitách. 
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Úkoly 

 vymyslet vhodné aktivity pro děti předškolního věku a stanovit pořadí jednotlivých 

aktivit na základě obtížnosti 

 sestavit scénáře jednotlivých aktivit 

 stanovit podmínky akčního výzkumu 

 stanovit počet řešitelů: skupina/individuální práce 

 určit časové rozmezí 

 realizace akčního výzkumu: - ráno při ranních hrách 

- dopoledne při pobytu venku (zahrada) 

- odpoledne při pobytu venku (zahrada) 

 vyhodnocení akčního výzkumu 

Dílčí úkoly 

 pořídit fotografie s posloupností pohybu stínu - ráno, dopoledne, poledne, 

odpoledne, večer, noc 

 pořídit alobalový papír, obrázky znázorňující roční období, fáze Měsíce a žlutý 

lampion s baterkou 

 domluvit na březen nocování v mateřské škole 

 vytvořit vhodné podmínky pro akční výzkum 

 vytvořit tabulky, do kterých budu zaznamenávat odpovědi 

2.1 Metodika výzkumu 

Ne všichni autoři vymezují akční výzkum zcela stejně. Z obecného hlediska vymezuje  

J. Handel akční výzkum jako metodu výzkumu, která usiluje o změnu a jedná se o  formu 

aplikovaného výzkumu nejen v pedagogice, ale také v dalších společenských vědách
64

  

a to vše na základě systematické reflexe. V pedagogickém výzkumu si akční výzkum klade 

za cíl zlepšovat výchovu a vzdělávání,
65

 ale i to lze chápat v několika úrovních – na úrovni 
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vzdělávací politiky, na úrovni školy a úrovni výuky.
66

  Pro naše potřeby se budeme držet 

vymezením akčního výzkumu z pohledu T. Janíka, který je zastáncem toho, že cílem není 

„produkovat obecně platné poznání, naopak, v akčním výzkumu jde o to získat konkrétní 

poznatky o určitém konkrétním problému a na jejich základě tento problém řešit;“
67

 

v našem případě na úrovni výuky. 

Podmínky akčního výzkumu 

Akční výzkum bude probíhat za následujících podmínek: 

 Období 

- v měsíci červnu z důvodu silnějšího slunečního svitu (skupina dětí A) 

- v měsíci březnu z důvodu využití končícího zimního období a zároveň 

prodlužování dne a zkracování noci; jasnější rozdělení dne a noci při cestování dětí 

do a z mateřské školy (skupina dětí B), v období, kdy v době sledování slunce není 

současně na obloze měsíc 

 Doba 

a) řízené dopolední činnosti 

b) dopoledne při pobytu venku 

c) odpoledne při pobytu venku 

d) ve večerních hodinách – spojeno s akcí spaní v MŠ 

 Prostředí - známé prostředí dítěte 

- třída mateřské školy, v které pracuji 

- zahrada mateřské školy 

- Letenská pláň; přibližně 200 m od mateřské školy 

 Forma práce 

- kolektivní, frontální 

 Organizace práce 

- učitelka 1: výzkumník 
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- učitelka 2: fotograf 

 Pomůcky 

- všechny pomůcky jsou běžně dostupné a snadno získatelné 

 

Charakteristika mateřské školy 

Fakultní mateřská škola při pedagogické fakultě UK se nachází v prostorách ve vlastnictví 

městské části Praha 7. V budově je celkem 7 tříd a mateřské centrum: děti v této MŠ jsou 

v šesti věkově homogenních třídách a v jedné věkově heterogenní třídě. 

Budova MŠ se nachází mezi bytovými domy, které odhlučňují rušnou silnici na Letné, 

a může být tedy pohodlně a bezpečně využívána nově zrekonstruovaná zahrada, která je 

kolem mateřské školy. Na školní zahradě jsou nejrůznější herní prvky, záhonky, úly pro 

zatoulané včely, vodní nádrž, tabule na kreslení a horolezecká stěna. Díky brance, která 

umožňuje volný přístup na dopravní hřiště, může být zahrada z větší části zatravněná. 

Mateřská škola disponuje sklepem a prostory s vlastní kuchyní a prádelnou, které jsou 

oddělené od tříd prostorným atriem, umožňujícím vystavování dětských prací a umístění 

Společné knihovny. 

Třídy jsou světlé, prostorné a rozdělené na tři části: stolovací, herní s kobercem  

a pohybovou. Každá třída je vybavena televizí, menší elektronikou, knihovnou, 

didaktickými pomůckami a hračkami vhodnými pro danou věkovou skupinu. Dvě třídy, 

nacházející se v přízemí budovy, mají přístup na zahradu. 

Děti jsou v souladu s programem MŠ vedeny ke zdravému životnímu stylu, pozitivnímu 

vztahu k živé i neživé přírodě a učitelé vedou děti k samostatnosti, toleranci a 

zodpovědnosti nejen za sebe, ale i s ohledem na druhé. Děti jsou zde připravovány na vstup 

do základní školy po všech stránkách, a to způsobem odpovídajícímu úrovni jejich rozvoje. 

Pedagogové vedou děti jak k rozvoji intelektuálnímu, fyzickému, emočnímu, sociálnímu, 

tak i k praktickým věcem potřebným pro život. 
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Vybrané děti 

Sledovaný vzorek tvoří děti z mé, věkově heterogenní třídy. Z důvodu závislosti výzkumu 

na konkrétních ročních obdobích, došlo k obměně dětí ve třídě. Skupina dětí, se kterou byly 

prováděny činnosti v červnu, je označená jako „A“. Skupina dětí, se kterou byly 

realizovány činnosti v říjnu, je označena jako „B“. 

 

 Složení třídy ve skupině A 

3 – 4 roky 3 děti 2 dívky, 3 chlapci  

4 – 5 let 18 dětí 4 dívky, 4 dívky 1 dívka z bilingvní rodiny 

5 – 6 let 6 dětí 2 dívky, 2 chlapci 1 dívka 

1 chlapec pocházející z bilingvní rodiny 

6 - 7 let 1 dítě dívka 1 odklad školní docházky 

 

 Složení třídy ve skupině B 

3 – 4 roky 4 děti 2 dívky, 1 chlapec  

4 – 5 roky 4 děti 2 dívky, 2 chlapci  

5 - 6 let 5 dětí 2 dívky, 3 chlapci 1 dívka z bilingvní rodiny 

6 -7 let 11 dětí 5 dívky, 6 chlapců  
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3 Praktická část 

Z informací získaných při zpracování teoretické části jsme zjistili, že orientace v čase je 

z hlediska vývojové psychologie a předškolní pedagogicky (v ČR) velice často omezena na 

konkrétní činnosti bez širších souvislostí a posloupných návazností na další vzdělávání. 

Z historického a do jisté míry i evolučního hlediska je ale zřejmé, že vývojově 

nejpřirozenější je orientace v čase s návazností na střídání světla a tmy, tepla 

a chladu. 

V praktické části prezentuji sestavené aktivity zaměřené na rozvoj orientace v čase 

prostřednictvím sledování slunce a měsíce. Aktivity respektují charakterové vlastnosti dané 

věkové skupiny. 

Aktivity tvoří 2 skupiny 

 aktivity pro pobyt ve venku 

 aktivity pro pobyt ve třídě 

 

3.1 Aktivity pro pobyt venku 

Východisko akčního výzkumu: Námět týdne před zahájením akčního výzkumu, bude 

věnován činnostem, typickým pro jednotlivé části dne a noci. 

Námětem pro následující týdny budou: Námořníci putující za sluncem. Toto téma pomůže 

k motivaci dětí k jednotlivým činnostem. 

Činnosti jsou řazeny do dvou celků, přičemž jsou v rámci tématu seřazeny 

od nejjednoduššího po náročnější do čtrnácti dnů. 

Aktivity budou realizovány se „skupinou A“. 

1. Slunce a jeho pohyb (S1) 

2. Slunce a stín (S2) 
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Pro lepší orientaci v následujícím textu a představu přikládám plánek okolí mateřské školy, 

v kterém probíhaly některé činnosti. 

 

Obrázek 1 - Orientační plánek 
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Scénáře akčního výzkumu k tématu Slunce a jeho pohyb S1 

S1a – pomůcky: fotografii bez slunce (Fotogravie č. 1), magnetická tabule. 

První den bude probíhat soubor aktivit s celou třídou, heterogenně uspořádanou během 

řízených dopoledních činností. Děti budou sedět na podlaze v tzv. sálovém uspořádání, 

zády k oknům, směřujícím na školní zahradu a budou slovně motivovány: „Děti, chtěla 

jsem si ráno vyfotografovat východ slunce, ale bohužel se mi to moc nepodařilo. Podívejte, 

na fotografii není slunce vidět. Dokázal by někdo na fotce ukázat, kde je slunce, když je 

ráno?“ (viz. Fotografie č. 1) 

Děti si budu vyvolávat a odpovědi budu dokumentovat fotografií a audiozáznamem. 

Děti dostanou za úkol, aby se druhý den ráno cestou do mateřské školy podívaly, kde se 

nachází slunce, a zkusily si ono místo popsat a zapamatovat. Důležité je, aby se rozhlížely 

z křižovatky na Letné u Sparty (přesné místo není důležité). 

Každému dítěti onen úkol připomenu při odchodu domů a slovně požádám i jejich rodiče. 

Nepředpokládám však, že všichni úkol splní. 

Cíle: a) Motivovat děti pro pozorování slunce v kontextu města. 

 b) Vytvořit podmínky, aby dítě získalo základní přehled pro pozorování. 

c) Stimulovat schopnosti, přenést zkušenosti z orientace v prostoru na orientaci na 

fotografii. 

Poznámka: Vzhledem k věkové heterogennosti kolektivu nelze předpokládat, že všechny 

cíle budou 100% naplněny u všech dětí sledovaného vzorku. 

S1b – pomůcky: fotografii bez slunce (Fotografie č. 1), dětské sluneční brýle. 

Druhý den bude probíhat akční výzkum opět v rámci dopoledních řízených činností, za 

stejných organizačních podmínek jako předchozí den (S1a) poté i při pobytu venku. Děti 

budou postupně říkat a ukazovat na fotografii (viz. Fotografie č. 1), kde ráno slunce viděly. 

Na základě této diskuse půjdeme s dětmi ven do Letenských sadů a se slunečními brýlemi 

na očích budeme pozorovat slunce z místa, odkud byla fotografie pořízena. Děti budou mít 

za úkol na sluce ukázat prstem (určit směr, ve kterém se slunce z daného místa nachází), 
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aby poznatek byl spojen i s pohybem. Společně rozvedeme debatu o tom, nad kterým 

domem, popřípadě mezi kterými orientačními body budov se asi slunce nachází. To samé 

budeme opakovat po návratu z vycházky. 

Aktivity budou zaznamenávány fotografiemi a audiozáznamem. 

Děti dostanou za úkol podívat se kde je slunce, ale tentokrát při odchodu z mateřské školy. 

Vše dětem připomenu při odchodu z mateřské školy a slovně poprosím i rodiče. 

Nepředpokládám však, že všichni úkol splní. 

Cíl: Určit směr k vybranému orientačnímu bodu. 

S1c – pomůcky: fotografii bez slunce (Fotografie č. 1), fotografie se sluncem pořízené 

ráno, poledne a odpoledne (Fotografie č. 2, 3 a 4). 

Třetí den bude probíhat akční výzkum za stejných organizačních podmínek jako 

v předchozích dnech (S1a, S1b). Opět budou děti říkat a ukazovat na fotografii (viz. 

Fotografie č. 1), kde slunce po odchodu z mateřské školy viděly. Poté zavedu rozhovor 

o tom, že se slunce během dne na obloze pohybuje. Na základě rozhovoru ukážu dětem 

postupně tři fotografie (viz. Fotografie č. 2, Fotografie č. 3 a Fotografie č. 4) a děti budou 

mít za úkol říci, v jaké části dne byla fotografie pořízena. 

Během aktivity bude pořizována fotodokumentace a audiozáznam. 

Cíl: Porovnání představ z 3D s vjemy  2D (foto). 

S1d – pomůcky: žádné. 

Čtvrtý den bude akční výzkum probíhat během pobytu venku a to jak v dopoledních tak 

odpoledních hodinách na školní zahradě, kam se s dětmi vypravíme už kolem deváté 

hodiny ranní. Během pobytu venku budeme s dětmi pozorovat (přes sluneční brýle), jak se 

mění poloha slunce a to pokaždé ze stejného místa. Důležité je, aby si děti na slunce 

pokaždé ukázaly. Vnímaly tak, že s pohybem slunce se mění i poloha jejich ruky právě ve 

vztahu k slunci. 

Aktivitu zaznamenáváme pomocí fotodokumentace a audionahrávkou. 
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Cíl: Určení rozdílu mezi úhly při určování poloh Slunce. 

S1e – pomůcky: žádné. 

V případě špatného počasí nechávám jeden den jako rezervu. 

Scénáře akčního výzkumu k tématu Slunce a stín S2 

S2a – pomůcky: křídy, sluneční brýle, umělohmotné stopy. 

Výzkum bude probíhat s celou třídou, tentokrát za ne zcela běžných podmínek. Budeme 

s dětmi na školní zahradě od deváté hodiny ranní. Ze začátku si znovu ukážeme rukou na 

slunce a pojmenujeme si, o jakou část dne se jedná – tentokrát z jiného místa, než je na 

fotografiích č. 1-4. Poté dostanou děti za úkol, obkreslit stín jednoho z dětí (určí učitelka). 

Otázka: „Myslíte si, děti, že stín mění svou polohu, stejně jako slunce na obloze?“ 

Na stejné místo si stoupnu v 10 hodin, 11 hodin, 12 hodin. 

Otázka: „Děti, kde myslíte, že bude můj stín odpoledne?“ 

Prostor pro diskusi rozhovor.  

Aktivitu zaznamenám pomocí fotodokumentace a audionahrávky. 

Cíl: Spojit předchozí zkušenost a poznatky s novým jevem – usuzování, uvažování. 

Uvědomění si závislosti polohy slunce na poloze stínu. 

  

S2b – pomůcky: lano. 

Aktivita bude probíhat během školního výletu. Při příjezdu do Soběhrd si s dětmi ukážeme 

na slunce a já položím otázku: „Děti, jak teď poznáme, jestli je ráno nebo odpoledne, když 

nevíme, jakým směrem je Strossmayrovo náměstí, nebo Sparta?“ Na základě otázky zavedu 

děti narativním rozhovorem ke stínu a jeho délku. 

Ukážeme si jednou rukou na slunce a ukazováčkem druhé ruky na konec našeho stínu. 

Důležité je slovně upozornit na polohu ruky. To samé zopakujeme před nástupem do 

autobusu (je důležitý dostatečný časový rozestup, aby děti lépe vnímaly rozdíl mezi prvním 

a druhým nastavením paže při ukazování na slunce). 
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Otázka: „Děti, co se stalo s naším stínem?“ Navedu děti formou narativního rozhovoru 

k tomu, že se náš stín zkracuje a to znamená, že je dopoledne. 

Aktivitu zaznamenávám pomocí fotografie a audio nahrávky. 

Cíl: Uvědomění si závislosti polohy slunce na délce stínu. Porovnání délky stínů. 

S2c – pomůcky: obkreslené stíny z předchozích dnů (S2a), umělohmotné stopy, křídy, 

sluneční brýle, ráno požádat rodiče o vyzvednutí dětí až kolem 17. hodiny. 

Činnost bude probíhat za běžných odpoledních podmínek při pobytu na zahradě. 

1. Nejprve si s dětmi zopakujeme, co jsme zjistili na školním výletě, že se stín dopoledne 

zkracuje a znovu se přesvědčíme, zda je tomu opravdu tak. Tentokrát porovnáváním 

obkreslených stínu z předchozího dne (S2a) 

2. Poprosíme samé dítě, jako jsme obkreslovali předchozí den (S2a), zda by si stouplo na 

stejné místo jako předtím (místo, směr) a obkreslíme opět jeho stín. 

Takto opakujeme v 15:30 a 16:30. 

Ve zbývající půl hodině, než se zavře MŠ, se přesvědčíme porovnáváním obkreslených 

stínů, že se odpoledne stín zase prodlužuje. 

Cíl: Uvědomění si rozdílu mezi dopolednem a odpolednem – zkracování a prodlužování 

stínu. 

S2d – pomůcky: žádné. 

Činnost bude probíhat v rámci řízené činnosti na školní zahradě, opět s celou třídou, od 

deváté hodiny. Děti budou stát jeden vedle druhého tak, aby všichni viděli na obrysy stínu 

na betonu. Já si stoupnu na místo, společného základu obrysů v době, kdy můj stín bude 

přibližně ukazovat stejným směrem, jako tomu bylo v předchozí aktivitě (S2a). Budu se 

dětí ptát, jak je možné, že stín směřuje právě tímto směrem. Formou narativního rozhovoru 

navedu děti opět k tomu, že je to dáno polohou Slunce na obloze. Opět ukážeme na Slunce. 

Poté ukážu na obrys stínu, pořízeného v odpoledních hodinách a děti budou mít za úkol 

ukázat, kde slunce bylo v době, kdy jsme obkreslovaly onen stín.  
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Důležité je pojmenovat o jakou část dne se jedná. Tím poukážu na dva protiklady 

(dopoledne x odpoledne).  

Úkol: „Děti, dokázal by mi někdo z vás ukázat, kde je pravé poledne? Ráno? Odpoledne? 

Večer?“ 

Úkol: „Děti, kdy začíná noc? Můžeme si v noci obkreslit svůj stín?“ 

Aktivitu budu zaznamenávat fotografiemi a audio záznam. 

Cíl: Zvládnout pojmenovat části dne podle obkreslených siluet stínu a polohy Slunce na 

obloze. 

S2e – pomůcky: žádné. 

Činnost bude probíhat v rámci řízené činnosti na školní zahradě, opět s celou třídou, od 

deváté hodiny. Vybarvíme si obrys stínu křídou na chodníku, který jsme pořídili v  

10 hodin (čas na svačinu) v předchozí dny. Děti si můžou hrát na zahradě podle vlastního 

zájmu, ale během hry si musí chodit kontrolovat, zda je jejich stín a vybarvené ploše. 

Pokud ano, začneme uklízet a půjdeme na svačinu. Stejným způsobem budeme pokračovat 

i ve 12 hodin, kdy půjdeme na oběd. 

Aktivita bude zaznamenána fotoaparátem a vlastním pozorováním.  

Cíl: Propojení orientace dítěte v čase a režimu dne pomocí pozorování a porovnáváním 

vlastního stínu s obrysem stínu pořízeného v předchozí dny. 

 



42 

 

3.2 Aktivity pro pobyt ve třídě 

Východisko akčního výzkumu: Námět celého týdne S kosmonautem do vesmíru. Toto 

téma pomůže k motivaci dětí k jednotlivým činnostem. 

Činnosti jsou rozděleny do dvou témat podle náročnosti a budou realizovány se „skupinou 

B“. Prvního tématu se zúčastní všechny děti heterogenní skupiny během dopoledních 

činností, druhého tématu se zúčastní pouze předškolní děti během spaní v mateřské škole. 

Důvodem k separování dětí z druhého tématu jsou organizační podmínky. 

1. Střídání dne a noci 

2. Střídání ročních období 

Scénář akčního výzkumu k tématu Střídání dne s nocí a ročních období S3 

S3a Pomůcky - Kniha Vesmír, obrázek slunce, Merkuru, Venuše, Země, Marsu, Jupiteru, 

Saturnu, Uranu, Neptunu, Pluta a Měsíce, malé kousky papíru jako hvězdy, vystřižený kruh 

z alobalového papíru. 

První den budou činnosti probíhat během dopolední řízených aktivit. Děti budou sedět 

v kruhu na podlaze společně s paní učitelkou. Učitelka: „Děti, dneska vám chci povídat o 

tom, jak jsem si prohlížela knihu, která se jmenuje Vesmír,“ ukazuje. „Je to kniha, v které 

se píše o tom, co všechno v takovém vesmíru je. Věděl by někdo, co je například součástí 

vesmíru?“ Formou narativního rozhovoru a za pomoci názorných ukázek z knihy společně 

vyjmenujeme nejznámější objekty ve vesmíru. „Děti, já tady mám vystřižený kus alobalu, 

kolem kterého si sedneme,“ rozprostřu alobalový papír na podlahu. Poté, co se děti usadí, 

vezme si učitelka do ruky připravené obrázky. „Tento kruh bude představovat vesmír a my 

si do něj dáme vše, o čem jsme si povídali, že tam patří. Děti, věděl by někdo, co je ve 

středu vesmíru?“ Formou narativního rozhovoru navedu děti na správnou odpověď  

a položím obrázek slunce do středu našeho vesmíru. „Abychom měli všechno správně, 

vezmu si k ruce knihu a vy budete děti dávat planety a hvězdy kam patří.“ Budu děti 
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postupně vyvolávat a slovně je navigovat, kam mají položit jaký obrázek (blíž než, dál než, 

nejblíž od, nejdál od…). 

Po dokončení modelu se učitelka zeptá: „Náš model vesmíru má tvar kruhu a končí touto 

hranou,“ ukazuje, „myslíte, že má i vesmír nějaký konec?“ Necháme děti odpovědět  

a následně si zkusíme představit a názorně ukázat, co vlastně nekonečno je.  

Sedíme v kruhu tak, aby každý viděl na záda svého kamaráda, a posíláme si pohlazení. 

Když tě někdo pohladí, pohladíš kamaráda před sebou. Necháme pohlazení proběhnout 

alespoň tři krát dokola. Poté se společně s dětmi domluvíme na slově, které až řekneme, 

skončí hlazení (nekonečno). 

Cíl: Vytvořit u dětí představu o vesmíru. 

 Vytvořit povědomí o megaprostoru, nekonečnu. 

S3b Pomůcky - model vesmíru, žlutý lampion s lampičkou, overball s nalepeným obrysem 

České republiky 28x. 

Druhý den bude aktivita opět probíhat během dopoledních řízených aktivit. Učitelka bude 

stát spolu s dětmi kolem vytvořeného modelu vesmíru z předchozího den. Společně si 

zopakujeme, co jsme se předchozí den dozvěděli. „Myslíte si, děti, že ve vesmíru všechno 

takto stojí a nehýbe se?“ Formou narativního rozhovoru děti navedu na správnou odpověď. 

Na chvilku dáme stranou model vesmíru a do středu kruhu se postaví učitelka.  „Děti, vy 

jste nyní planety, které se kolem mě budou pohybovat. Až řeknu štronzo, všichni se 

zastavíte.“ 

Následovat bude rozhovor o tom, že se každý pohyboval jinou rychlostí a každý měl svou 

cestu, na které se nesměl srazit s nikým jiným. Vrátíme zpátky model vesmíru a posadíme 

se kolem něj. 

„Jak je možné, že se střídá den a noc?“ Necháme dětem prostor pro odpovědi, poté 

vyměníme obrázek slunce za žlutý lampion s lampičkou a dáme každému dítěti do ruky 

model Zeměkoule. „Děti, nastavte zeměkouli tak, aby obrys České republiky směřoval 

k vašemu hrudníku.“ Poté zatemním okna žaluziemi, rozsvítím žlutý lampion (slunce)  

a vrátím se mezi děti. „Budeme všichni pomalu otáčet zeměkoulí tak, aby obrázek směřoval 
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ke slunci.“ Upozorníme děti, aby si všímaly, jak se pohybuje stín. Necháme děti, aby si 

chvilku otáčely zeměkoulí a pozorovaly, jak se na ni pohybuje stín. Poté zrušíme zatemnění 

a pojmenujeme si, co jsme si s dětmi ověřili. Formou narativního rozhovoru navedu děti 

k tomu, že se Zeměkoule otáčí kolem své osy a zeptáme se dětí, zda se takto otáčí pouze 

Zeměkoule. 

Cíl: Uvědomění si těles ve vesmíru. 

Vytvoření u dětí představu o střídání dne a noci. 

S3c Pomůcky – model zeměkoule, model vesmíru, model slunce s lampičkou. 

Třetí den bude probíhat za stejných podmínek jako předchozí den. Sedíme společně kolem 

modelu vesmíru, na kterém je ve středu postaven model Slunce. Připomeneme si, co jsme si 

ověřili předchozí den – jak se střídá den a noc. „Děti, přišel by někdo na to, proč je v noci 

vidět na obloze Měsíc?“ Necháme děti odpovědět a poté formou narativního rozhovoru  

a názorné ukázky ukážeme dětem, jak se pohybuje Měsíc kolem Zeměkoule.  

„Přišel by někdo na to, proč se Měsíci říká právě Měsíc?“ Opět formou narativního 

rozhovoru navedu děti na správnou odpověď a poté názorně ukážu, tentokrát za pomoci 

modelu Zeměkoule a sevřené dlaně v pěst. Následně dám dětem prostor pro vlastním 

vyzkoušení. Zatemníme okna a rozsvítíme slunce.  

Na konci činnosti se půjdeme s dětmi podívat z okna: „Proč, když se teď podíváme na 

oblohu, nevidíme Měsíc?“ „Kdy ho můžeme vidět?“ – je zapotřebí děti upozornit na to, že 

někdy nemusí být měsíc vidět z důvodu špatného počasí. 

„Jaký je rozdíl na obloze mezi dnem a nocí?“ 

Cíl:  Seznámení s pojmem Měsíc jako přirozenou družicí Země.  

 Navození představy o významu Měsíce pro naši časovou orientaci na Zemi. 

 Uvědomění souvislostí Měsícem a měsícem. 
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S3d Pomůcky - temný kout (komora), model Slunce s lampičkou, papírová izolepa, 

obrázky ročních období, model Měsíce, obrázky s fázemi Měsíce 

Čtvrtý den budou činnosti probíhat během ranní spontánní hry a dopoledních řízených 

činností. V pozdních odpoledních hodinách v rámci aktivit před spaním v mateřské škole 

budou aktivity probíhat pouze s předškolními dětmi. 

Během spontánních ranních činností budou mít děti možnost samostatně, nebo ve 

skupinách po třech, navštěvovat temnou komoru, v které si mohou pohrát s modelem 

vesmíru a pozorněji vnímat střídání světla a tmy při otáčení modelu Zeměkoule nebo 

Měsíce. Dále jim budou nabídnuty encyklopedie, v kterých jsou informace o našem tématu. 

V dopoledních řízených činnostech budou děti stát v kruhu a já uprostřed. Společně si 

zopakujeme, že Zeměkoule se otáčí kolem své osy (děti napodobují) „Díky tomu se střídá 

co, děti?“. Kolem Zeměkoule se otáčí Měsíc – děti se dále otáčí kolem své osy a kolem své 

hlavy si krouží rukou se sevřenou dlaní v pěst „Podle toho, jak je Měsíc nastavený slunci 

vidíme buď celý, úplněk, nebo jenom jeho část.“.  Zastavíme se. 

„Otáčí se Zeměkoule i jinak než kolem své osy?“ Předpokládám, že děti dokáží odpovědět. 

Pomocí papírové izolepy vytvořím na podlaze elipsu. „Zeměkoule obíhá kolem Slunce po 

takové elipse, ne po kruhu a než Slunce oběhne, trvá to celý rok.“ Do středu postavím 

model Slunce. Pomocí názorné ukázky, chůze po elipse, a narativního rozhovoru navedu 

děti na důvod střídání ročního období.  

Přiřadíme obrázky znázorňující jednotlivá roční období k odpovídajícím částem elipsy  

a necháme děti chvilku chodit po elipse s tím, že musí u přiřazeného obrázku a části elipsy 

říci, v jakém ročním období se nachází. 

Poznámka: Nejde o přesné znázornění důvodu střídání ročního období, pouze o vytvoření 

základní představy.  

V pozdních odpoledních hodinách, v rámci programu před nocováním v mateřské škole, 

půjdou děti stezku odvahy, v rámci které budou plnit úkoly a jeden z nich bude zjistit  
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a nakreslit, jaký tvar má Měsíc. Poté si všichni sedneme do kruhu a ukážeme, kdo co 

nakreslil. 

„Děti, připomíná vám tvar osvíceného Měsíce některé písmeno?“ Formou narativního 

rozhovoru děti navedu na správnou odpověď, tedy, že nám připomíná písmeno Dé. „Dé, 

jakože dorůstá. Věděl by někdo, co to znamená?“ Zavedu rozhovor o tom, do čeho Měsíc 

dorůstá a následně couvá. Po rozhovoru zhasnu světla a dám doprostřed kruhu utvořeného 

dětmi rozsvícený model Slunce. Vedle Slunce položím model Zeměkoule natočený 

nalepeným obrysem České republiky od něj a do ruky si vezmu model Měsíce, s kterým 

budu kroužit kolem zeměkoule. 

„Děti, pozorujte světlo na měsíci, až si budete myslet, že je úplněk, řekněte STOP.“ 

„Myslíte, že je úplněk každý měsíc?“ 

„Teď vidíme, že nám Měsíc dorůstá, to znamená, že nám za chvilku skončí měsíc Březen  

a začne další měsíc, který se jmenuje…věděl by někdo?“ 

Za pomoci obrázků fáze Měsíce si zrekapitulujeme poznatek o tom, jak poznat, zda se blíží 

konec měsíce. 

Poznámka: Důležité točit modelem Měsíce od východu na západ, tedy zleva doprava. 

Cíl: Vytvořit u dětí představu o důvodu střídání ročního období. 

 Vytvořit u dětí představu o plynutí času, proč máme roky a měsíce. 

S3e Pomůcky - model vesmíru, temná komora s rozsvíceným modelem Slunce, model 

Zeměkoule, Měsíce, elipsa z papírové izolepy s modelem Slunce, encyklopedie, černá 

čtvrtka A5, bílé čtvrtky, nůžky, voskovky, žlutá tempera, staré zubní kartáčky 

Pátý den budou aktivity probíhat od spontánně herních činností, podobně jako předchozí 

den. Děti budou mít možnost navštěvovat temnou komoru, v které bude rozsvícený model 

Slunce a k dispozici modely Zeměkoule a Měsíce. Na podlaze budou mít děti elipsu 

vytvořenou z předchozího dne, s modelem Slunce uprostřed, po které se budou moci 

procházet a upevňovat si získané poznatky. 

U stolečků budou mít děti připravené knížky s tématy o vesmíru. 
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Další činnost, která bude nabídnuta, je výtvarná. 

Postup: Děti si na černou čtvrtku velikosti A5 nacákají za pomoci zubního kartáčku, nebo 

štětce žlutou temperovou barvu. Mezitím, než barva uschne, namalují na bílou čtvrtku 

Slunce, Zeměkouli a další planety. Poté je vystřihnou a nalepí černou čtvrtku se žlutými 

cákanci, připomínajícími hvězdy. 

Cíl:  Utřídění a upevnění si zkušeností a informací z celého týdne a jejich rozšíření podle 

vlastního zájmu. 

Upevnění představy pomocí výtvarného ztvárnění.  
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3.3 Průběh akčního výzkumu 

Průběh jednotlivých aktivit sestavených do scénářů, byl zaznamenán pomocí audiozáznamu 

a fotografií. Pro lepší přehled a snazší vyhodnocení byli jednotlivé rozhovory 

z audiozáznamu přepsány a následně glosovány. Pod každým rozhovorem je doplněn 

komentář, jakožto vlastní poznámky s postřehy pro vylepšení aktivit a jejich další realizaci.  

 

Průběh scénáře S1a 

Děti sedí na polštářkách na podlaze, v tzv. sálovém 

uspořádání, zády k Letenské pláni a čelem k učitelce. 

U: „Dobré ráno, děti.“ 

D: „Dobré ráno.“ 

U: „Doufám, že se každý z vás v noci dobře vyspal a 

budete mít hezký den. Nebo je tady snad někdo, kdo 

by se vyspal špatně a chtěl by se ještě povalovat 

v posteli?  

D: „Neee.“ 

D: „Jooo“ 

U: „Jak je to možné, že jste se, Emile s Benem, špatně 

vyspali?“ 

D: „Protože jsem musel brzo vstávat.“ 

U: „A ty Bene?“ 

D: „Protože… (smích s pohledem na kamaráda).“ 

U: „Proč se Ben špatně vyspal, se už asi nedozvíme, 

ale budeme doufat, že se vyspí zítra lépe. Emile, a 

když si vstával, bylo už venku světlo, nebo byla ještě 

tma?“ 

Z důvodu lepší prostorové 

a levo-pravé orientace. 

 

 

Úvod, navození. 
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D: „No… nevím… jo, vlastně bylo světlo… nebo 

tma?“ 

U: „A už bylo ráno, nebo byla ještě noc, Emile?“ 

D: „No… ráno.“ 

U: „Mě teď totiž něco napadá, děti. Jak my vlastně 

poznáme, že je už ráno?“ (viz příloha Tabulka 1) 

D: „Podle sluníčka.“  

U: „Dobře, děti.“ 

D: „A podle ptáčků.“ 

U: „Dobře, Naomi.“ 

D: „Podle květin.“ 

U: „Dobře, Gaio. A jak to poznáme na květinách?“ 

D: „No… že se dívají dolů.“ 

U: „Aha… dobře, Gaio.“ 

D: „Protože není noc.“ 

D: „Protože já vidím, když mám zavřený oči a pak 

otevřu oči, až když vidím, že už je docela rozsvíceno, 

tak už jenom odpočívám.“ 

U: „Dobře, Zuzko.“ 

D: „Poznám to podle toho, že mě maminka probudí.“ 

U: „Dobře, Leo.“ 

D: „A mě když probudí táta.“ 

D: „A mě taky.“ 

U: „Dobře, děti, můžeme to zjistit i podle toho, že nás 

probudí jeden z rodičů. Ještě někdo nám chce říci, 

podle čeho se dá poznat, že je ráno?“ 

D: „Podle sluníčka, že svítí.“ 

D: „Já to poznám podle budíku třeba ještě.“ 

D: „Jo, já taky, protože zvoní taťkovi mobil.“ 

 

Z reakce chlapce se dá usoudit, 

že doposud nevěnoval 

pozornost východu slunce. 

 

Položená přímá otázka bez 

předchozí motivace básní, 

abychom neovlivňovali 

odpověď dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnímání světla a tmy, vnímání 

vlastního biorytmu. 

 

 

 

 

Práce s možnostmi. 
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D: „A mojemu taky.“ 

D: „A můj má teď nový telefon.“ 

U: „Dobře, děti. Jak vás slyším, možností, jak poznat 

takové ráno je opravdu hodně a možná, že jich je i 

víc, ale o nich zatím nevíme. Když bychom byli ale 

jako opravdoví námořníci, kteří se plaví po moři, bez 

svých rodičů, museli bychom poznat takové ráno 

hlavně podle slunce. A já jsem si říkala, že bychom si 

na takové námořníky mohli zahrát.“ 

D: „Hezky.“ 

D: „Jo!“ 

D: „A já budu pirát.“ 

D: „Ne, já budu… jo já budu kapitán.“ 

U: „Každý z nás bude námořníkem na naší lodi, 

v kterou se promění naše třída. A to až do letních 

prázdnin. Ale pozor! Dříve než se každý z vás vydá 

na prázdniny, musí složit kapitánské zkoušky.“ 

D: „Hezky.“ 

D: „Jo.“ 

U: „Námořníci, podívejte se na tuhle fotku. 

Poznáváte, kde to je?“ (Vyndávám z tubusu fotografii 

/Fotografie č. 1/ a připevňuji na magnetickou tabuli, 

která je před dětmi.) 

D: „Školka.“ 

D: „Letná.“ 

D: „Sparta.“ 

(S dětmi jsme si prohlídli fotografii a společně jsme 

se v ní zorientovali) 

 

 

 

Pouhá slovní motivace se 

slíbenou hrou na námořníky, 

bez doplňující básně, písně či 

dětských obrázků. Důvodem je 

snaha přiblížit se co 

nejpřirozenějšímu zájmu dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti jsou nasměrovány tak, aby 

měly stejný úhel pohledu, jako 

je zachycený na fotografiích. 

 

 

Orientace v prostoru, přenesení 

představy z 2D (fotografie) do 

3D (realita). 
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U: „Pořádně si ji prohlídněte a zkuste mi ukázat, kde 

je ráno slunce.“ (viz příloha Tabulka 2) 

Převážná většina dětí ukazovala na světlý levý horní 

roh s argumentem, že je to tam světlé. Méně než 

polovina tipovala a pouze 1 dítě ukázalo na správné 

místo přibližného východu slunce s argumentem: 

„Vím to.“ 

Děti dostaly za úkol zjistit, kde se slunce nachází, 

když jdou ráno do mateřské školy a to 

z křižovatky, odkud byla pořízena fotografie. 

Tento úkol jsem dětem připomněla při procházce na 

Letenskou pláň z místa, kde jsem pořizovala 

fotografii. 

Rukou jsme si ukázali a pojmenovali místa 

nacházející se tímto směrem – nejsou vidět, ale děti 

přes ně často jezdí (Strossmayerovo náměstí, 

Hradčanská, Stromovka)  a budovy, místa - na které 

vidíme (roh paneláku, vodárenská věž, budova 

Ministerstva vnitra, stadion Sparty, Hrad, lampa u 

stromu). (viz příloha Obrázek 6) 

Znovu jsem úkol připomněla dětem při jejich 

odchodu domů a požádala rodiče o jejich spolupráci.  

  

 

Orientace v čase, přenesení 

představ do 4D. 

 

 

 

Vhled do situace. 

 

 

 

 

 

Pozorovat Slunce z místa 

pořízení fotografie je důležité 

pro snazší orientaci v prostoru 

(2D fotografie x 3D realita) 

 

 

 

 

Zvětšení úhlu pohledu, 

perspektivy a jasné 

pojmenování důležitých bodů. 

Pohyb rukou - kinetická paměť. 

 

 

Po připomenutí úkolu dětem 

před jejich rodiči jsem se 

setkala s pozitivními reakcemi a 

u některých rodičů byl projeven 

i hlubší zájem. 
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Komentář: Posadit děti stejným směrem, jako stál fotograf pořizující fotografii, je klíčové 

pro správnou a snazší orientaci dětí. Dalším důležitým krokem je popsání fotografie, tedy 

společné pojmenování hlavních a pro děti nejvýraznějších objektů. Zpětně doporučuji 

roztáhnout žaluzie, aby se děti mohly podívat ven. Ukázat dětem barevnou fotografii s pro 

ně známým pohledem, bylo pro děti fascinující.  

Při pozorování slunce venku je nezbytné, aby děti stáli přibližně na stejném místě, jako stál 

fotograf pořizující fotografie. 

Požádání rodičů jednotlivě při odchodu dětí se osvědčilo. Důležité spolupracovat 

s kolegyní. 

Průběh scénáře S1b 

Druhý den ráno za mnou děti chodily a samy od sebe 

mi hlásily, kde ráno slunce viděly. Poprosila jsem 

děti, aby si to zapamatovaly a ukázaly nám to, až se 

ve školce sejdeme všichni.  

Děti leží, sedí na polštářcích v tzv. sálovém 

uspořádání, zády k Letenské pláni a čelem ke mně 

a já naproti nim. (viz příloha Obrázek 7) 

U: „Jak už jsem ráno slyšela, hodně z vás se cestou 

do školky podívalo, kde je Sluníčko a já bych teď 

byla ráda, kdy jste nám to teď šli jeden po druhém 

říci a ukázat na fotografii.“ (viz příloha Tabulka 3) 

Děti se hlásí o slovo a začínají se překřikovat. 

U: „Jako první přišla do školky Gaia, tak poprosím, 

aby začala. Ostatní děti počkají.“ 

 

To znamená, že děti téma 

zaujalo a samotné pozorování 

oživilo cestu do mateřské školy. 

Děti se dokázaly spojit prostor 

a čas. 

Děti popřely aktuální potřebu 

sdělení ve prospěch ostatních. 

Překonání krize, počkat, 

budování volných vlastností - 

trpělivost. 
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D: „Já jsem viděla tady Slunce.“ (ukazuje) 

U: „A dokázala by si popsat, kde to Slunce bylo?“ 

(Po chvilce přemýšlení) 

D: „Nad naší školkou.“ 

U: „Dobře, děkuju, Gaio. Same, pojď, kde jsi viděl 

Slunce ty?“ 

(Po chvilce přemýšlení a prohlížení fotografie) 

U: „Zkus si vzpomenout.“ 

D: „Tady. Nad tím. Nad tím, jak tam bydlí Emil.“ 

U: „Nad Strossmayrákem?“ 

D: „Jo, to je ono. Strossmayerákem.“ 

U: „Dobře, Same, děkuji. Emile, pojď teď ty.“ 

D: „Jak vidím, tak tohle auto je hodně rozmazaný.“ 

(Ukazuje na fotografii) 

U: „To máš pravdu. Auto jelo rychle a já ho nestačila 

vyfotit. Vzpomeneš si ale, kde bylo slunce, když jsi 

šel do školky? Vzpomeň si.“ 

D: „Tady takhle, kdyby si šla rovně a takhle dolů, tak 

u mojeho domova.“ (Ukazuje na Spartu) 

U: „Aha, ale ty ukazuješ na stadion Sparta a ne tam 

kde bydlíš.“ 

Děti pokřikují na Emila, že bydlí na Strossmayeráku a 

ne na Spartě a snaží se mu napovědět, kam ukázat. 

Emil se ale soustředí. Přemýšlí a kouká se na 

fotografii. 

D: „No, ale já myslím rovně tramvají, jednu zastávku 

osmičkou a potom hned dolů. No vlastně je to jako 

asi tam jak říkala Gaia, ale když na to tak koukám, 

 

Není ukotven název 

konkrétního místa - slovní 

zásoba, znalost okolí. 

 

 

 

 

 

 

Usuzování – ví, kde bydlí Emil, 

ale nemá zvnitřněný místopisný 

název. 

 

 

Vnímání nepodstatných detailů. 

 

 

 

 

 

Špatná prostorová orientace, ve 

spojení 2D a 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá slovní zásoba. 

Špatné propojení orientace 2D a 

3D. 
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moc mi to nesedí. Jano, kde je můj domov tady na 

fotce?“ 

Děti se snaží poradit, ale Emil si nenechá. 

U: „Emilku, ukaž mi na fotografii, kde je školka.“ 

Emil správně ukazuje. 

U: „Teď mi ukaž, kde je stadion Sparta.“ 

Emil správně ukazuje. 

U: „A kde je ministerstvo.“ 

Emil přemýšlí, ale nakonec ukáže správně. Děti jsou 

netrpělivé a snaží se pomoci. 

U: „Když jedeš domů ze školky, jedeš tramvají kolem 

Sparty, nebo kolem ministerstva?“ 

D: „Už vím, tady bylo ráno sluníčko. Já to hned 

nepoznal, protože když jedu z domova, vidím to 

jinak.“  

U: „Tak teď už víš, že je slunce ráno nad 

Strossmayerákem a ne nad Hradčanskou, když se 

koukáš od školky.“ 

D: „Jo. Super.“ 

U: „Emile, děkuju. Bene, pojď.“ 

D: „Tady, jak ukazoval Sam.“ 

U: „Dobře, děkuji. Zuzko, tak pojď. Kde jsi viděla 

slunce ráno ty?“ 

(Po chvilce přemýšlení) 

D: „Tady, nad Strossmayerákem, ale neviděla jsem to 

z křižovatky, ale z tramvaje, když jsem jela 

z Hradčanský.“ 

U: „Dobře, Zuzi, děkuji. Jonatán. Pojď.“ 

D: „Tady.“ (Ukazuje nad Strossmayerák.) 

 

Snaha se zorientovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřeba více času pro 

zorientování na fotografii a 

s představou 3D + slovní 

podpora v názvech budov a 

míst. 

 

 

 

 

 

Pouze zopakoval, co řekl 

kamarád? Věděl, o čem je řeč? 

 

 

 

Dobrá orientace 3D a 2D, 

dynamická prostorová paměť 

a představivost. 
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U: „Také nad Strossmayerákem.“ 

Ostatní děti na mě volají, že sluníčko také viděly nad 

Strossmayerákem. 

U: „A je tady někdo, kdo ho viděl někde jinde než 

nad Strossmayerákem?“ 

Děti povídají jeden přes druhého. 

D: „Ne, není, Janičko. Teda kapitánko.“ 

D: „Já jsem se nekoukal.“ 

D: „Já jsem se také nekoukala.“ 

D: „Já jsem se koukal a viděl jsem ho také nad 

Strossmayeráke, kapitánko.“ 

D: „Já taky, kapitánko.“ 

U: „Dobře, námořníci. Jsem ráda, že jste splnili váš 

první námořnický úkol. A ti z vás, kteří tu včera 

nebyli, nemusí být smutní, protože nás čekají další 

námořnické úkoly.“ 

Děti dostaly za úkol, aby se podívaly, kde je Slunce, 

když jdou ze školky domů. Každému zvlášť jsem to 

připomněla při odchodu a požádala jsem o pomoc i 

rodiče. Zmínila jsem také, aby se na Slunce podívali 

z místa křižovatky a pokud můžou, aby si na Slunce i 

ukázali a pojmenovali si společně bod, nad kterým 

Slunce vidí. 

Komentář: Pozorovat Slunce ze stále stejného místa, je pro orientaci na fotografii snazší. 

Je vhodné vybrat místo, které je pro většinu dětí přímo při cestě do mateřské školy. 

Počítat s tím, že se děti budou chtít podělit o zkušenost hned po příchodu do třídy. Jedním 

z řešení může být využití kopií Fotografie 1 a nechat děti slunce nakreslit. 

 

 

 

Otázka navádí pro další varianty 

odpovědí. 

 

 

Nabízí se otázka, z jakého 

důvodu Slunce nepozorovali. 

Nezájem dětí X rodičů? 

Zapomněli se podívat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lépe viditelný rozdíl v poloze 

Slunce ráno a odpoledne. 

Reakce rodičů byly nejprve 

rozpačité, překvapení. Po 

vysvětlení většina rodičů úkol 

kvitovala.  

Spolupráce s rodiči. 
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Průběh scénáře S1c 

Děti sedí na polštářcích na podlaze, v tzv. sálovém uspořádání, zády k Letenské pláni  

a čelem k učitelce. 

U: „Námořníci, vy jste včera dostaly úkol, podívat se, 

kde je sluníčko, když jdete…“ 

D: „Do školky.“ 

U: „To jsme už zjistili a možná byste dokázali říci, kde 

je sluníčko ráno, když jdete do školky.“ 

(viz příloha Tabulka 4) 

D: „To je jednoduché, to je nad Strossmayeráke, 

támhle.“ 

(Někdo ukazuje směrem ke Spartě, někdo směrem ke 

Strossmayerově náměstí. Děti se navzájem opravují.) 

D: „Ne, Gaio, Jakube, tam ne, to je Sparta, vždyť se 

podívejte z okna, dřív než začnete ukazovat a navíc 

tam je sluníčko když se jde ze školky. Tímhle směrem 

je Hradčanská přece.“ 

(Po Samuelově upozornění se některé děti zamyslely a 

nakonec ukázaly správným směrem. Někdo se 

poohlédl po ostatních kamarádech a ukázal stejným 

směrem jako ostatní. Jeden chlapec se ale 

s argumentem Samuela nesmířil.) 

D: „To přece není pravda, já když jedu do školky, tak 

vidím Slunce jakoby nad Hradčanskou přece.“ 

U: „A koukal si se Emí, kde je sluníčko z toho místa, 

jak jsme si říkali?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentace. Dobrá slovní 

zásoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravdivý, nepravdivý výrok. 
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D: „Jo, to jo a… no… takže… jasně, já jsem trubka. 

To je jasný, to bylo Slunce tam (ukazuje směrem ke 

Strossmayerově náměstí)… jak bydlím.“ 

U: „Naše školka je naše loď a proto musíme 

pozorovat Slunce pouze z místa, kde naše školka je. 

Slunce vychází všude, i když odjedete na hory, nebo 

na chalupu, že ano, Naomi (napomínám). Tam ale 

Slunce vidíte vycházet nad nějakým kopcem, nebo 

víte, že tím směrem je koupaliště, kam se chodíte 

koupat. Ale jestli je tím směrem Strossmayerovo 

náměstí nebo Hradčanská, se dá už hůře představit. 

Proto my pozorujeme sluce z naší námořnické lodi a 

pouze z míst, které jsme si domluvili.“ 

D: „No, hlavně na moři třeba vidíme jenom východ 

Slunce a domy tam žádné nejsou. Ani kopce. Takže 

to máme vlastně o to jednodušší.“ 

U: „Možná ano, Josífku, to nevím, ale jisté je, že 

námořníci pozorují Slunce pořád jenom z lodi a že 

tam kde vychází Slunce, je?“ 

D: „Ráno.“ 

D: „Východ.“ 

U: „Ano děti. Teď ale zpátky k našemu dalšímu 

úkolu. Podívejte se na naší fotografii a vzpomeňte si, 

kde bylo Slunce, když jste šly ze školky.“ 

(Děti překřikují jeden přes druhého, nakonec je 

vyvolávám jednoho po druhém.) 

Děti ve většině případů ukázaly nad stadion Sparty 

a ukázání doplnily slůvkem „tady“.  

 

Špatná prostorová a časová 

orientace. 

 

 

Navedla jsem děti zpátky 

k výchozímu bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snaha o zjednodušení opřená o 

vlastní zkušenost - redukce. 

 

 

 

 

 

Východ spojený s časem. 

Východ spojený s prostorem 

a se směrem, určení světových 

stran. Východ – slovo  

mnohoznačné. 
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Komentář: Počítat s tím, že některé děti nebudou pozorovat Slunce z určeného místa, ale 

při jízdě autem, či jiným dopravním prostředkem ve chvíli, kdy jsou od místa vzdálení i 

více než kilometr. V tom případě si propojí polohu Slunce na obloze s jiným orientačním 

bodem. 

Průběh scénáře S1d 

S dětmi jsme vyšli kolem půl desáté z mateřské školy, 

směr Letná. Na místě, odkud byly pořízené fotografie 

(fotografie 1, 2, 3) jsme se zastavili a podívali se na 

to, kde se nachází Slunce. Zároveň jsme si na Slunce 

ukázali a společně jsme si řekli, kde Slunce je ve 

vztahu k okolním budovám. 

Hned po odchodu z budovy mateřské školy se děti 

poohlížely za sluníčkem, které bylo schované za 

mrakem. (viz příloha Obrázek 8) 

D: „Jé, kde je?“ 

D: „Támhle, koukej.“ 

D: „No jo, támhle,“ ukazují děti. 

D: „Protože tam je Štrosmajerák.“ 

Některé děti koukají a poslouchají ostatní, předškolní 

děti se mezi sebou chvilku handrkují o tom, kdo to 

řekl první.  

Během pobytu na Letenské pláni se děti několikrát 

samy od sebe zastavily a podívaly se, kde Slunce je.  

D: „Hele, koukej, teď je to sluníčko zase jinde. To je 

divný, že jo?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti využily předchozí 

zkušenost s pozorováním 

Slunce 

Využití orientačního bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

AHA efekt! Některým dětem se 

Slunce a čas spojil s pohybem. 
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D: „Ty vago, hele, Bene, Bene, koukej se. To 

sluníčko je teď jinde.“ 

D: „Emile, nech mě, já to kecnu.“ 

D: „Ty vago, já se snad zblázním. Já jsem ti chtěl 

jenom ukázat kde je to sluníčko, tak se neurážej, jinak 

nepatříš na loď, Bene.“ 

D: „To teda patřím.“ 

D: „Tak se koukej.“ 

D: „Hele, před tím bylo… jo, počkej, ono je pořád 

nad tím mistranstvem.“ 

D: „No vždyť, Emile, protože před tím jsme se na něj 

koukali támhle odtud a teď se koukáme zase odtud. 

Vždyť to Jana říkala, že se na něj máme koukat pořád 

z jednoho místa. Teď jsme přece na průzkumu okolí a 

na naší lodi teď nikdo není, ne?“ 

D: „Same, kecáš.“ 

D: „To teda nekecám, tak se koukni.“ (Otočí 

kamaráda zády k mateřské škole) „Tak, kde je 

Slunce?“ (Otočí kamaráda čelem k mateřské škole) 

„No a teď?“ 

D: „Ty jo, no jo. Hezky!“ 

Komentář: Pobyt venku jsem mohla využít pro názornou ukázku, proč je důležité 

pozorovat Slunce z jednoho místa a popojet tramvají na Strossmayerovo náměstí, či na 

Hradčasnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentace. 
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Průběh scénáře S1e 

V pátek, během dopoledních činností, jsem usadila 

děti na polštářky na podlahu, do tzv. sálového 

uspořádání. Děti seděly zády k Letenské pláni, čelem 

k magnetické tabuli s fotografiemi. Vytáhla jsem 

žaluzie, aby měly děti možnost vidět ven, na okolní 

budovy, zahrady, nebe, Slunce. 

U: „Námořníci, celý týden jsme cestovali a 

pozorovali Slunce. Zjistili jsme…“ 

D: „ ... že Slunce mění svoje místo na obloze.“ 

D: „ …a je ráno nízko a odpoledne vysoko.“ 

U. „No správně, námořníci, to mě těší, že to tak dobře 

znáte. Zjistili něco i malé děti?“ 

Malé děti váhají, ale nakonec se jedno z dětí odváží. 

D: „Že je sluníčko ráno támhle,“ ukazuje na fotografii 

č. 2. 

U: „Dokázala bys říci, kde?“ 

D: „Ne… nad Štrosmajerákem.“ 

U: „To mám radost, to mám radost. Teď se ale 

koukněte ještě jednou na fotky, které mám tady na 

tabuli.“ 

D: „Jo, to je lehký.“ 

U: „Námořníku, pojď tedy sem a ukaž mi, která fotka 

byla vyfocena odpoledne.“ 

D: „Tady, to je jasné.“ 

U: „Správně a teď mi ukaž na této fotografii 

(fotografie č. 1), kde je odpoledne.“ 

 

 

 

Argumentace. Uvažování, 

vybavování představ. 

 

 

 

 

Logická úvaha. 

 

Provokace učitele k aktivitě. 

 

 

 

Vzbuzení zájmu. 
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D: Po chvilce přemýšlení, „tady, protože tady je 

stadion.“ 

U: „Zdá se, že je to pro tebe opravdu snadné. 

Přesto… můžu mít ještě jednu otázku?“ 

D: „No.“ 

U: „Teď už nebudeš ukazovat, ale řekni mi, v jakou 

denní dobu byla pořízena tahle fotka (fotografie č. 

3).“ 

D: „Ráno,“ přemýšlí, „ne to ne, dopoledne, jakože 

před jídlem, protože už je nad barákama.“ 

U: „Kdo?“ 

D: „Sluníčko přeci.“ 

U: „Děkuji, Josífku, zdá se, že to opravdu umíš. Chtěl 

by se někdo z vás také přesvědčit, že to opravdu 

umí?“ 

Děti se překřikují jeden přes druhého a projevují 

zájem. 

Komentář: Den zaměřen spíše na zjištění toho, co si děti pamatují. Možná více propojit 

s hrou. 

Argumentace. Spojení 

s představou 3D. 

 

 

 

 

 

Autoregulační řeč. 

 

Provokace učitelky k přesnění 

odpovědi. 
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Průběh scénáře S2a 

S dětmi jsem vyšla kolem deváté hodiny ranní na 

zahradu, kde jsme se v kruhu společně pozdravili.  

U: „Dobrý den, námořníci. Vítám vás po víkendu 

zpátky na palubě.“ 

Děti volají jeden přes druhého: „Dobrý den, 

kapitánko.“, „Dobrý den, Janičko.“ 

U: „Doufám, že jste se vrátili všichni z vaší 

víkendové plavby v pořádku. Byl někdo z vás na 

nějakém zajímavém místě, nebo snad poznal někdo 

něco nového?“ 

Několik dětí se podělilo o své zážitky získané o 

víkendu. 

U: „Námořníci, zajímalo by mě, zda si vzpomenete, o 

čem jsme se balili minulý týden.“ 

Děti volají jeden přes druhého: „O sluníčku.“ 

D: „A o námořnících.“ 

D: „A jak se sluníčko pohybuje.“ 

U: „Správně námořníci, to jsem ráda, že si to 

vybavujete. A vzpomenete si také, kde bylo sluníčky 

ráno?“ 

Některé děti volají: „Nad Strossmayerákem“, jiné děti 

ukazují a říkají: „Nad Strossmayerákem“, a pár dětí 

kouká po ostatních, ukazuje správným směrem a říká: 

„Tam.“ 

U: „A kde je Slunce, když je poledne a jdeme 

obědvat?“ 

 

 

 

Navození atmosféry. Navázání 

na předchozí týden. Učitel v roli 

stimulátora. 

Předchozí týden zanechal 

v dětech silné prožitky, nadále 

někteří oslovují učitelku 

kapitánkou. 

 

 

 

 

 

 

Opakování poznatků 

z předchozího týdne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různá zralost myšlenkových 

procesů v heterogenní skupině. 

 

 

 

Učitel v roli facilitátora. 
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Děti váhají a přemýšlí. Některé děti stojí a koukají po 

ostatních dětech. 

D: „Počkej, já myslím, že to bude tam“, ukazuje směr 

Letenská pláň, která není vidět. 

Většina dětí se hned přidá a některé z nich volají. 

D: „Joo, na Letnou.“ 

D: „To jsme si ukazovali, když jsme šli z Hrocha.“ 

(hřiště na Letné) 

U: „Ano, je to tak. Kde je Slunce, když je odpoledne 

a jdete ze školky?“ 

D: „To je lehký. Támhle nad Spartou.“ 

D: „Anebo nad Hradčanskou jakoby.“ 

U: „Teda námořníci, to jsem překvapená, jak jste se 

to hezky naučili. Teď ale dávejte pozor, protože mám 

pro vás další úkol. Už umíme na naší lodi poznat 

podle Slunce, kdy je ráno, poledne a odpoledne.“ 

D: „Jano a taky východ a západ.“ 

U: „Správně! Koukám, že tu mám opravdu schopné 

námořníky. Tentokrát bych vás chtěla seznámit 

s něčím novým. Poslouchej a přemýšlej! Díky slunci 

nejsi sám, chodí s tebou sem a tam, šedý mužík bez 

tváře, bez peřiny, polštáře.“ 

Děti se překřikují. 

D: „Stín je to.“ 

D: „Pirát“ 

D: „Stín“ 

D: „Postel“ 

D: „Gaio, jak to může být postel.“ 

 

 

 

Ze třídy není vidět Letenská 

pláň, přesto se chlapec dokázal 

zorientovat. 

 

Dokazuje tvrzení, rozpomínání.  

 

 

Podněcování ze strany učitelky. 

 

Uvědomění si vzdálenosti, 

směru a trvalosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumění obsahu termínu 

světových stran. 

 

Hádanka. 

 

 

 

 

 

 

Dedukce, uvažování, tipování, 

hádání. 
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D: „Stín je to, stín.“ 

Děti se koukají na zem a všichni ukazují 

s překvapením na svůj stín. Během toho vzniknou 

mezi dětmi dialogy, jejichž hlavní náplní je 

přesvědčit svého kamaráda, že jeho stín je menší než 

jeho vlastní. U tříletých dětí a čerstvě čtyřletých se 

jedná o vymezení dostatečného prostoru pro jejich 

vlastní stín tak, aby jim na něj někdo nešlapal. 

(viz příloha Obrázek 9) 

U: „Námořníci správně! Je to stín. Stoupněte si ale 

ještě chvilku k sobě, Jakube a Lily, a dobře koukejte. 

Zuzko, pojď ke mně, prosím.“ 

Poprosila jsem Zuzku, aby si stoupla patami k čáře, 

kterou jsem nakreslila křídou na beton tak, aby měla 

Slunce za zády. (viz příloha Obrázek 10) 

U: „Ukažte mi směr, kterým míří stín.“ 

Většina dětí ukazuje na hlavu (část nejdál od těla) 

stínu, některé starší děti ukazují do dálky. 

U: „Ano, Zuzky stín míří tímto směrem,“ ukazuji do 

dálky. „A je stín před Zuzkou, nebo za Zuzkou?“ 

D: „Před Zuzkou,“ volají převážně starší děti, mladší 

děti koukají kolem sebe a opakují, co říkají ostatní.  

U: „Správně, stín je před Zuzkou a Slunce je kde?“ 

D: „Za Zuzkou.“ 

D: „Támhle,“ ukazují. 

D: „Tam.“ 

 

 

 

Sociální aspekty – kooperace, 

shoda, rozhovory. Porovnávání 

délky.  

Vymezení prostoru.  

 

 

 

 

 

 

Důležitá koncentrace všech dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří předškoláci se dokáží 

odpoutat od vlastního těla a 

ukázat do dálky. Mladší děti 

ukazují na stín svého těla. 

 

Užití předložek, rovinná 

orientace - před, za. Ostré 

lineární uspořádání. 

 

3D, prostorové uspořádání. 

 

 

Kinetická paměť. 

Časoprostorová orientace. 
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U: „Ano, za Zuzkou,“ ukazuji rukou na Slunce a 

ohlížím se za ní. „Víte co? Obkreslím Zuzky stín a 

uvidíme, jestli se bude pohybovat stejně jako 

sluníčko.“ 

D: „No to jsem teda zvědavý.“ 

D: „Tak to já teda taky.“ 

D: „Já myslím, že bude, protože ten stín dělá 

sluníčko.“ 

Děti se začínají houfovat u Zuzky a snaží se dostat na 

její místo. 

U: „Děti, nestrkejte se.“ 

D: „Já chci taky obkreslit.“ 

D: „Já tam byl první.“ 

D: „Já tam chci taky jít.“ 

U: „Však si stoupněte zády ke slunci a koukněte se na 

váš stín, námořníci.“ 

Pomáhám děti štelovat tak, aby každý viděl svůj stín. 

U: „Ukazuje váš stín stejným směrem jako Zuzky?“ 

D: „Joo.“ 

Většina dětí kouká kolem sebe a působí dojmem, že 

neví. 

U: „Dobře. Zuzi, stůj pořád tam, kde jsi a vy ostatní si 

za ní stoupněte do zástupu. Do mašinky.“ 

Děti se řadí. 

U: „Kdo z vás si zkusí, jestli je jeho stín tam jako 

Zuzky, půjde k pískovišti nebo ke zdi.“ 

Děti netrpělivě stojí ve frontě a těší se, až si budou 

moci vyzkoušet, zda jejich stín bude tam, kde je nyní 

už jen obkreslená silueta Zuzky.  

 

Transformace. 

 

 

 

 

Vzbuzení zájmu. 

Sounáležitost. 

Logické uvažování. 

 

Rivalita. 

 

 

 

 

Ostré lineární uspořádání. 

Pořadí. 

 

 

 

 

Porovnávání. 

 

 

 

 

 

 

 

Uspořádání. 
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D: „Jéé, hele, je tam taky. Ale je menší než Zuzky.“ 

D: „Pusť mě tam, já chci taky… a můj je taky menší.“ 

Děti se střídají a poměřují svou délku stínu 

s obkreslenou siluetou na zemi. 

Zadala jsem tedy čekajícím dětem úkol, aby mi 

ukázaly, o kolik je stín kamarádů menší nebo větší, 

než byl stín Zuzky. 

Po vystřídání všech dětí jsem se vrátila zpátky 

k mému naplánovanému scénáři a zeptala se: „Děti, 

když už víme, že Slunce na obloze mění svou polohu, 

myslíte, že změní svou polohu i stín?“  

Odpovědi (viz příloha Tabulka 5). 

U: „Tak se přesvědčíme. Teď si můžete jít hrát, ale 

hlídejte si mě. Až mě uvidíte stát u balkonových 

dveří, musíte za mnou přijít.“ 

D: „Super!“ 

V 10:00 jsme se s dětmi shromáždili u našeho 

pozorovacího místa a opět jsme obkreslili Zuzky stín. 

Stála na stejném místě jako před tím. 

D: „Hele, no jo, koukej, je menší.“ 

D: „Ty vago, hele.“ 

D: „To bylo jasné, že se to stane.“ 

D: „No jo, protože se posunulo sluníčko, koukej.“ 

D: „Můžu si to také zkusit?“ 

 

 

 

Uspořádání. 

Tvar, porovnávání (menší než, 

větší než, delší než, kratší než) 

 

 

 

 

 

Provokace k zamyšlení dětí  

a k pozorování Slunce a stínů. 

 

 

 

 

Práce s podmínkou. 

 

 

 

 

 

 

Nepřesná formulace. 

 

Předpoklad. 

Práce s podmínkou. 
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U: „Ano, ale ukažte si kde je Slunce a jakým směrem 

ukazuje Zuzky stín.“ 

Děti tentokrát už moc nereagovaly a rovnou si 

vytvořily frontu na to, aby se každý sám přesvědčil 

jak je to s jeho vlastním stínem. Více než směr je ale 

zajímala délka. 

D: „Jsi malej, Bene.“ 

D: „A co ty?“ 

D: „Já jsem velkej.“ 

D: „Velký asi jsi, ale když se podíváš, tak tvůj stín je 

kratší než Zuzky.“ 

D: „Tak vidíš (smích).“ 

D: „Já jsem taky menší než Zuzka.“ 

Po vystřídání všech dětí. 

D: „Tady není nikdo větší než Zuzka.“ 

U: „Já tu jsem s vámi také, koukněte.“ 

D: „Ty jo, Jana je veliká.“ 

U: „Předškoláci, o jaký kus jsem větší než Zuzka?“ 

Dva chlapci neváhali a rovnou přiložili ruce na dva 

nejvzdálenější body a už ukazovali, o jaký kus je můj 

stín delší než Zuzky a volali: „O tolik, kapitánko.“ 

(viz příloha Obrázek 11) 

Takto se to opakovalo i v 11 a 12 hodin. Pokaždé 

jsem po dětech chtěla, aby si ukázaly na Slunce a 

směr stínu. 

 

Kinetická paměť. 

 

Z hlediska vývoje přiměřené. 

 

 

 

 

 

Přesná formulace, porovnávání. 

Propojení s emocí, humor, vede 

k lepšímu zapamatování situace. 

Správná formulace. Přiřazení do 

skupiny dětí „menší než“. 

Konstatování. Pravdivý výrok. 

 

 

 

 

Poměřování délek pomocí 

rukou. 

 

Kinetická paměť. 
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Ve 12 hodin. (viz příloha Obrázek 12)  

U: „Děti, před tím byl Zuzky stín před ní, teď je stín 

kde?“ 

Předškoláci a někteří čtyř až pětileté děti volají. 

D: „Vedle.“ 

D: „Teď je jako z boku.“ 

D: „A je malý.“ 

D: „Jo, je kratší, než byl.“ 

Pomalu se přidávají ostatní děti. 

U: „Aha. No… a věděl by někdo, čím to je, že je teď 

kratší, než když byl ráno?“ 

Dva předškoláci a jeden čtyřletý chlapec volají: 

„Protože je sluníčko výš, než bylo ráno.“ 

D: „Ne, to jsem chtěl říct já. Protože je sluníčko výš, 

než bylo ráno a proto je stín teď krátký.“ 

D: „Protože je sluníčko vysoko.“ 

U: „Je to tak. Dobře kluci. A teď tedy ještě otázky pro 

všechny moje námořníky. Když byl stín ráno před 

Zuzkou, v pravé poledne, tedy teď spíše vedle Zuzky, 

kde myslíte, že bude stín odpoledne?“ 

D: „Ach jo, já mám hlad.“ 

D: „Já taky.“ 

Ostatní děti přemýšlí. 

Většina dětí ukazuje na poslední obkreslenou siluetu. 

Dvě děti kolem čtyř a půl let ukázaly vedle poslední 

obkreslené siluety. 

D: „Tady, vedle toho oranžového.“ 

 

 

 

 

 

 

Poměřování délek je pro děti 

přitažlivější. 

 

 

 

Odhad opřený o předchozí 

zkušenost. 

Odůvodnění. 

Shoda. 

 

 

 

 

Po vynaloženém úsilí 

fyziologická potřeba. 

Vyčerpávající úloha. 

 

Posloupnost, následnost. 

 

 

Popis. 
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D: „Taky si myslí, že tady.“ 

Tři předškoláci volají. 

D: „Tady, jakože za.“ 

D: „Na druhý straně.“ 

D: „No, tady jako,“ ukazuje na zem, „no, jako za 

Zuzkou.“ 

D: „Janičko, už půjdeme na oběd?“ 

D: „Já už chci také jít do školky.“ 

U: „Dobře námořníci. To tedy zjistíme příště. Pro 

dnešek vás všechny chválím, splnili jste další úkol 

pro kapitánkou zkoušku.“ 

D: „Jupí.“ 

D: „Hurá.“ 

Komentář: Děti pozorování stínu velice nadchlo, během volné hry na zahradě za mnou 

chodily a upozorňovaly mě na to, co všechno má stín -  během pobytu se objevila 

experimentace (vyhledávání stínů) 

Více než směr je spíše zajímala délka stínu, proto bych doporučila zaměřit první den na 

pozorování změny délky. 

 

 

Snaha vystihnout a vyjádřit co 

nejpřesněji a zároveň 

nejrychleji, z důvodu hladu. 

 

Opakovaně se projevuje ztráta 

koncentrace. 

 

Ukončení činnosti: ocenění 

snahy dětí a reakce na aktuální 

potřeby některých z nich. 

 

 



70 

 

Průběh scénáře S2b 

Aktivity připravené ke scénáři S2b byly uskutečněny 

během školního výletu, mimo objekt a okolí mateřské 

školy. 

Ráno, při odjezdu od mateřské školy, jsme se 

z autobusu podívali, kde je Slunce. 

Kolem desáté hodiny jsme s dětmi vystoupili 

v Soběhrdech z autobusu a na betonovém placu se 

děti postavily vedle sebe tak, aby nikdo nestál na 

stínu svého souseda. 

U: „Námořníci, dnes jsme se vydali na dlouhou cestu, 

mimo naší mateřskou školu. Věděl by někdo z vás, 

jak teď poznáme, jestli je ráno nebo odpoledne, když 

nevíme jakým směrem je Strossmayerovo náměstí 

nebo Sparta?“ 

D: „Podle sluníčka.“ 

D: „Podle stínu.“ 

U: „A jak podle stínu?“ 

D: „Nevím.“ 

U: „Víte co? Všichni se teď podívejte na svůj stín a 

ukažte si rukou na jeho konec.“ 

Některé děti ukazují na své nohy, proto ukáži u 

jednoho z dětí na to, kde konec stínu je. 

U: „Prohlídněte si, jak se váš stín dlouhý a jak máte 

ruku daleko od těla.“ 

D: „Ano, to je jasný, kapitánko. Podle délky.“ 

 

Změna prostředí. 

Učitelka vede děti k zobecnění - 

gradace. 

 

 

 

 

 

 

Vymezení prostoru. 

 

 

 

Motivace. 

 

 

 

 

Zkoumání zrakem, pozorování. 

 

Dedukce. 

 

 

Co je konec a co začátek stínu? 

Upřesnění. 

 

 

 

Opakování, kinetická paměť. 

Rozpomínání. 
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U: „Je to tak, podle délky se dá poznat, jestli je ráno 

nebo odpoledne. My se o tom ale přesvědčíme, 

námořníci. Tak hezky narovnat, pozor! (úsměv) a 

ještě jednou se každý podívá, jak je jeho stín dlouhý a 

ukažte si na konec svého stínu. Správně. Teď se 

podívejte, kde je sluníčko.“ 

D: „No, je vlastně támhle nad kopcem.“ 

D: „Jojo, támhle nad kopce. No jo, tak tím směrem 

asi bude i Strossmayerák.“ 

U: „Správně, námořníci.“ 

D: „No a asi taky západ.“ 

D: „Nene, východ.“ 

D: „Vlastně východ, jsem to poplet.“ 

Ostatní děti pozorují rozhovor dvou chlapců a někteří 

z nich stále ukazují na sluníčko. 

U: „Dobře, námořníci, Slunce je kousek nad kopcem, 

a jelikož je ráno, je na východě. Správně. Koukněte 

se ještě jednou na váš stín, jak je dlouhý. Kdo z vás se 

podíval, může jít za Míšou.“ 

Mezi dětmi vznikly debaty. Některé z nich jsem si 

zapamatovala. 

Debata u 3-4 letých dětí. 

D: „Moje maminka mě taky ráno budí a můžu se 

podívat na sluníčko, když chci.“ 

D: „Ale já mám zatazený zaluzie a maminta mě budí 

podle budítu.“ 

D: „Kubó, nešlapej mi na stín.“ 

D: „Dyž on je moc velkej.“ 

Spojení aktivit s kladnými 

emocemi. 

 

Pokyn. 

 

 

Logické uvažování. 

 

 

 

Spojení se světovými stranami. 

 

 

 

 

 

Shrnutí poznatků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnávání situací. Ujištění, že 

téma zaujalo i nejmladší děti.  

 

Všímání si stínu. Vymezení 

prostoru na základě 

egocentrismu. 

 

Argumentace. 

 

 

 

 

 



72 

 

Debata u 4-5 letých dětí. 

D: „Hele, to je hustý, viď. To vlastně když jdeš za 

sluníčkem, tak vždycky dojdeš domů, chápeš to?“ 

D: „No to asi těžko, Emile. Slunce je ve vesmíru a my 

se kolem něj točíme, takže blbost.“ 

D: „To teda ne, zeptej se Jany. To se kecne.“ 

D: „Jano, teda kapitánko, Emil tvrdí, že když 

půjdeme pořád za Sluncem, že dojde domů, ale já 

říkám, že je to hloupost, protože je Slunce ve vesmíru 

a takhle to prostě nefunguje.“ 

U: „Kluci, pojďte oba ke mně. Máte svým způsobem 

pravdu oba. Opravdu se naše Země točí kolem 

Slunce, ale právě poroto, že se točí, nemůžeme jít 

pořád za Sluncem, jinak bychom chodili pořád 

dokolečka. Ale pokud víš, že je Praha na sever od 

nás, sluníčko ti napoví, směr.“ 

D: „Vidíš, já ti to říkal.“ 

U: „No a teď už taky víš, že každý měl trochu 

pravdu.“ 

D: „Ale kde je tedy teď Praha?“ 

U: „Praha je od nás na sever, to je tamtím směrem,“ 

ukazuji, „ale to si povíme třeba zase příště. Sama teď 

nevím, jak bych vám to vysvětlila.“ 

D: „Tak dobře, Jano, tak příště.“ 

Během dopoledne jsem rozdělila děti do několika 

skupinek po pěti. V každé z nich byl jeden předškolák 

(5-6 let), který měl za úkol uspořádat stíny dětí od 

nejmenšího po největší na základě porovnávání stínů. 

Vyplnění mezer ve vědění 

vlastními představami. 

 

 

Konstatování zkušenějšího.  

 

Důvěra v učitelku jako pravdivý 

zdroj informací. 

Potřeba ujištění. 

 

 

 

 

Učitelka neshazuje názor ani 

jednoho z chlapců, podává 

srozumitelné vysvětlení. 

 

 

 

 

 

 

Uvažování. Potřeba návaznosti 

a vysvětlení. 

Učitelka bere dotaz v potaz jako 

námět pro další rozvíjející 

činnosti. 

 

Akceptování a očekávání. 

 

Práce ve skupinách, role vůdce. 

Uspořádání, porovnávání. 
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Čtveřice dětí stála patami na rozhraní cesty a trávníku, 

v co nejvzpřímenější poloze. (viz příloha Obrázek 13) 

U: „Námořníci, vy, kteří stojíte podél trávníku, musíte 

být narovnaní, nezapomeňte na to.“ 

Někteří předškoláci chvíli nevěděli, co mají dělat a 

někteří začali porovnávat děti podle fyzické velikosti 

místo délky stínu. Pro tři předškoláky byl tento úkol 

těžký, dva další předškoláci úkol dokázali splnit, ale 

až po mém zopakování úkolu a připomenutí, jak 

mohou porovnávat. 

Před odjezdem ze školního výletu jsme si opět stoupli 

do řady jako při příjezdu do Soběhrd. 

U: „Námořníci, podívejte se, pod sebe, kde máte 

stín.“ 

Děti volají jeden přes druhého. 

D: „Jé, hele, on je jinde. To bylo jasné, protože se 

hýbe i sluníčko.“ 

D: „Jé, Jano, on se posunul.“ 

D: „A je menší, než byl.“ 

U: „Je to tak děti, stín se nejen posunul, ale také se 

zmenšil. Ukažte si všichni na hlavu vašeho stínu,“ 

ukazuji s dětmi, „před tím byla naše ruka dál od těla a 

teď…“ 

D: „Teď je u těla,“ doplňují děti. 

U: „Je to tak. Takže ráno byl stín delší než odpoledne. 

Teď už tedy víme, že stín je ráno…“ 

D: „Velký.“ 

D: „Dlouhý.“ 

 

 

 

Potřeba dovysvětleni. 

 

 

 

Pro předškolní děti příliš těžký 

úkol. Spojení porovnávání, 

uspořádání a transformace stín 

X postava. 

 

 

 

Podnícení zájmu. 

 

Konstatování na základě 

zkušenosti. 

 

 

Překvapení. 

 

Porovnávání představy 

s realitou. 

Utřídění poznatků 

Zjednodušení formulace úkolu 

pro děti ze strany učitelky.  

 

 

 

 

 

 

Využití synonym. 
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D: „No jasně, ráno je velký a teď krátký a to kvůli 

sluníčku.“ 

U: „Správně! Ano. Námořníci, paráda. Jste skvělí. 

Tak koukněte se na svůj stín a doplňte, co říkám. 

Dopoledne je stín…“ 

D: „Dlouhý.“ 

D: „Nee, krátký.“ 

U: „Dopoledne je stín krátký a ráno je stín…“ 

D: „Dlouhý.“ 

U: „Jste úžasní. Děkuji vám.“ 

D: „No ale třeba Lily má menší stín než já… protože 

je menší než já.“ 

D: „No jo, Jatub má taky menší než já… protože je 

mladší.“ 

U: „Každý má svůj stín. Někdo delší než je tvůj, jiný 

menší než ten tvůj. Ale to neovlivní pohyb sluníčka 

po obloze, ale velikost… člověka, věci. Podívej, tvé 

pití je menší než ty a jeho stín je tedy kratší než tvůj 

stín.“ 

D: „To je jasné.“ 

D: „Hm, tatínet by ho měl větší než já.“ 

U: „Ano. Můj stín byl ráno delší než je teď, také se 

zkrátil jako ten tvůj. Ale bude přeci jen pořád o kus 

delší, než ten tvůj, protože jsem vyšší než ty. Až mě 

jednoho dne přerosteš, bude tvůj stín delší než můj.“ 

D: „Jo, protože budu vyšší. Tatínet je vyšší i než 

maminta, tatínek má delší stín.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivní hodnocení 

Porovnávání základní + 

odůvodnění. 

Závislost délky na věku. 

 

 

 

Gradace. Přenesení z výšky 

postavy na výšku jiného 

objektu. 

 

 

 

Ujasnění a přenesení na jiný 

sociálně známý objekt. 

 

 

 

 

 

Utvrzení, ujasnění. Vybavení  

a porovnávání představ. 
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U: „Ano, ale bude se jí během dopoledne také 

zkracovat, protože sluníčko stoupá během dopoledne…“ 

D: „Víš.“ 

U: „Správně.“ 

Poté jsme se šli s dětmi připravit na cestu. Během 

uklízení flašek si někteří kluci porovnávali jejich stíny a 

zjišťovali, podle stínu, která z nich je největší a která 

nejmenší. 

Po příjezdu z výletu jsem požádala rodiče, zda by mohli 

zítra vyzvednout své děti až kolem půl páté z MŠ. 

Komentář: Během školního výletu bylo zapotřebí nejrůznějších přesunů a děti měly kolem 

sebe hodně lákavých atrakcí. Některé plánované aktivity bylo zapotřebí tedy vynechat. 

Spíše porovnávání délek stínů mohla být zařazená Stínová honička. 

 

 

 

 

Aplikace porovnávání představ. 

 

 

 

Spolupráce s rodiči. 
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Průběh scénáře S2c 

Při příchodu do práce mi kolegyně oznámila, že děti 

od rána mluví o stínu a slunci a že mi samy od sebe 

nakreslily jejich stíny a skupina dětí stála u okna 

a pozorovala Slunce a jejich stín na koberci. 

(viz příloha Obrázek 14) 

Děti za mnou přiběhly a žádaly mě, abych jim dala 

další úkol. 

U: „Námořníci, další úkol mám pro vás přichystaný, 

ale až odpoledne. Ten, kdo tu dneska nespí, dostane 

úkol domů.“ 

Po odpoledním odpočinku, kolem druhé hodiny, 

svítilo Slunce skrz zatažené žaluzie do třídy. Děti 

toho okamžitě využily a začaly pokládat plyšáky na 

prosvícený kus na podlaze. 

Pětiletá holčička povídá: „Janičko, podívej, můj 

plyšák má stín. A má ho tady, takže sluníčko musí být 

tam.“ (viz příloha Obrázek 15) 

Děti se strkají a chtějí se přesvědčit, že je tomu tak i u 

jejich plyšáků.  

U: „Máte pravdu, opravdu. Víte co? Roztáhnu žaluzie 

a podíváme se, jestli je sluníčko opravdu tam, kde 

říkáte.“ 

D: „Jo, je nad Spartou.“ 

U: „Víte co, pojďte se rychle nasvačit a půjdeme ven 

udělat další úkol.“ 

 

 

Zde je vidět, že tyto činnosti 

jsou pro tento věk dětí vhodné, 

zajímavé a lákavé. 

 

 

 

Touha po poznání. 

 

 

 

Od učitelky trochu zklamání. 

Vzbuzení těšení. Spolupráce 

s rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 

Přenesení pozorování slunce 

z člověka na hračku. 

 

Gradace a transformace aktivity 

ze strany dětí. Vybavení 

poznatků z předchozího týdne. 

 

Demonstrace, ověření. 
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Na zahradě kolem půl třetí. 

Děti stojí v půlkruhu zády k budově mateřské školy, 

aby viděli na obkreslené siluety stínu. 

(viz příloha Obrázek 16) 

U: „Námořníci, vzpomenete si, co jsme se včera na 

výletě dozvěděli?“ 

Mladší děti stojí a poslouchají, děti od 4,5 let volají. 

D: „Že je ráno stín dlouhý a odpoledne krátký.“ 

D: „Že je ráno dlouhý…stín.“ 

D: „A že když je sluníčko nahoře je náš stín malý a 

když dole, tak se prodlužuje.“ 

D: „Taky, že když je někdo vysoký, tak má dlouhý 

stín a když je někdo malý tak má malý stín.“  

U: „Ano, hezky, dobře. Tedy... tak… Ráno je stín 

kratší, nebo delší než dopoledne?“ 

D: „Delší.“ 

D: „A taky že mění svůj směr, protože se sluníčko 

pohybuje po obloze.“ 

U: „Správně, Josífku. A když se teď podíváte na 

obkreslený stíny Zuzanky. Řeknete mi, kdy jsme je 

obkreslovali?“ 

D: „Včera.“ 

D: „Předevčírem.“ 

U: „Ano, ano, předevčírem. Špatně jsem se zeptala. 

Chtěla jsem vědět, jestli jsme je obkreslovali ráno, 

dopoledne, odpoledne nebo večer?“ 

D: „Ráno a dopoledne.“ 

D: „Jo, ráno.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavování. 

Snaha zapojit se do aktivity  

a vyrovnat se starším dětem. 

 

 

 

 

 

Porovnávání. 

 

 

 

 

 

Špatně položená otázka. 

 

 

 

 

Přílišná konkretizace, lépe se 

zeptat: „Kdy během den…?“ 

 

Nejistota, neznalost… 
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D: „No, ale taky v poledne myslím…“ 

U: „Ano, ráno a dopoledne. A teď je jaká část dne 

námořníci? Jakube, nech toho!“ 

D: „Odpoledne.“ 

U: „Správně. Zuzi, pojď si stoupnout sem, prosím.“ 

Ukazuji na místo, odkud jsme obkreslovali dopolední 

stín. „Já opět obkreslím Zuzky stín, koukejte se.“ 

D: „No jo, on je tady… to je jasné, protože je 

sluníčko támhle.“ 

D: „A je malý.“ 

U: „Ano, ale je malý jako ten, který jsme kreslili 

v poledne před obědem?“ 

Děti volají jeden přes druhého. 

D: „No, skoro.“ 

D: „Není.“ 

U: „Podívejte. Zuzi, jdi k ostatním dětem.“ Pomocí 

rukou přenesu délku poledního stínu na délku stínu 

odpoledního. „Tak co, jsou stíny stejně dlouhé, nebo 

je některý z nich delší?“ 

D: „On se prodloužil, koukej.“ 

D: „Tenhle je delší.“ 

D: „Ty vago, no jo.“ 

D: „No, protože je sluníčko zase níž, než bylo.“ 

D: „A protože bude zapadat.“ 

U: „Správně, námořníci!“ 

D: „Já si tam chci taky stoupnout.“ 

Děti se chtěly přesvědčit, zda je i jejich stín tam kde 

je poslední obkreslená silueta. 

(viz příloha Obrázek 17) 

 

 

Odvaha, váhání. 

 

 

 

Spojení závislosti Slunce  

a stínu, ale také pohybu a 

prostoru. 

 

Nabádání k porovnávání. 

 

 

 

Zraková diferenciace. Váhání. 

 

 

Ověření. 

 

 

 

Uvědomění si změny, pohybuje 

Nepřesná formulace: Delší 

než… 

 

Správné porovnání a formulace. 

Uvědomění si následku. 

 

Potřeba přesvědčení na vlastním 

těle. 

 

 

 

 

. 
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Během střídání dětí jsem dětem řekla, že si můžou 

hrát, ale až mě uvidí stát u balkonových dveří, musí 

ke mně přijít. 

Další obkreslení nastalo v 15:30 a 16:30. Po každém 

obkreslení si děti z vlastního zájmu chodily stoupnout 

na místo obkreslované dívky a pokaždé jsem po 

dětech chtěla, aby si ukázali na Slunce. 

Po posledním obkreslení jsem položila dětem otázku 

a při tom jsem ukazovala na obkreslené siluety. 

U: „Podívejte se. Dopoledne se stín zkracoval a 

odpoledne se zase prodlužoval. A kde myslíte, že 

bude večer?“ 

D: „Večer bude dlouhý a bude tam, jak stojíš.“ 

D: „Nene, večer bude hned vedle, tam.“ 

D: „Vždyť to říkám, Adame.“ 

D: „To není pravda, …“ 

U: „Kluci, není třeba se dohadovat. Máte pravdu oba 

dva… i večer se bude stín pohybovat a bude tedy tady 

i tady,“ ukazuji na zem. „Řekněte mi ale… když je 

tady stín ráno“, ukazuji na jednotlivé obkreslené 

siluety, „tady, dopoledne, poledne, odpoledne a večer, 

co bude tady?“ Ukazuji na místo mezi večerem a 

ránem na zemi. 

Kromě nejmladších dětí v naší skupině se ostatní děti 

začaly překřikovat. 

D: „Tma.“ 

D: „Noc.“ 

Nabádání dětí k pozorování 

okolí. 

 

 

Díky výborné domluvě, ochotě 

rodičů a pochopení mohly 

všechny děti zůstat v tuto dobu 

v mateřské škole a společně 

pozorovat, co se děje 

odpoledne. Někteří rodiče se 

zapojili do dění.  

 

Rekapitulace. 

 

Odhad. 

Spor argumentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ztráta koncentrace, zájem o 

vlastní hru. 

Chápání dne a noci ve smyslu 

střídání světla a tmy X dne  

a noci. 
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U: „Dobře námořníci, děkuji vám všem a gratuluji ke 

splnění dalšího úkolu. Už víme, že se stín dopoledne 

zkracuje a odpoledne prodlužuje a…“ 

D: „že mění i směr.“ 

U: „Je to tak, že mění i svůj směr. Děkuji, děti.“ 

 

Komentář: Velice důležité je předem informovat rodiče o našem záměru a není na škodu 

přizvat rodiče právě k samotné aktivitě a tím otevřít možnost dítěti vést rozhovory  

a získávat další informace o tématu mimo mateřskou školu. 

Rekapitulace. 

 

 

Uvědomění si pohybu, 

návaznost na světové strany. 
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Průběh scénáře S2d 

Kolem deváté hodiny dopoledne s celou třídou na školní zahradě. Děti opět stojí v půlkruhu 

zády k budově mateřské školy, aby všechny viděly jak na obkreslené siluety stínu na zemi, 

tak na Slunce na obloze. 

U: „Dobrý den, námořníci. K pasování na kapitána 

už zbývají pouhé dva úkoly. Podívejte se na sluníčko 

a na oblohu, podívejte se na obkreslené stíny a 

vzpomeňte si, co jsme se doposud dozvěděli o stínu 

a slunci.“ 

D: „To je snadný.“ 

D: „To je lehký, že jo.“ 

D: „Jo, to je jasný.“ 

U: „Možná ano, možná ne, uvidíme. Budu vám 

dávat hádanky a vy mi na ně musíte správně 

odpovědět.“ 

D: „Jo, jo hezky.“ 

D: „Ááá.“ 

D: „Ty jo, jo.“ 

U: „Čím to je, že můj stín směřuje právě tímto 

směrem?“ 

Některé děti stojí a pozorují ostatní. Jiní stojí 

a přemýšlí, předškolní děti a pár dětí mezi čtvrtým a 

pátým rokem volají. (viz příloha Obrázek 18) 

D: „Protože je sluníčko nad Strossmayerákem.“ 

D: „Protože je sluníčko támhle.“ 

D: „Protože je ráno.“ 

 

 

 

 

Činnost je pro děti půvabná  

a přiměřená. 

 

 

Identifikace. 

 

Přetrvávající nadšení.  

 

Vzbuzení napětí, provokace, 

opakování. Aktivizace dětí. 

Analýza a syntéza 

myšlenkových operací. 
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D: „Protože je sluníčko támhle.“ 

U: „A co ostatní námořníci, co myslíte?“ 

D: „Já myslím, že je to taky sluníčkem, že je támhle.“ 

D: „Já taky.“ 

D: „Já taky, já taky.“ 

U: „Je to tak zodpověděli jste první otázku správně. 

Teď mi řekněte, na jaké části dělíme den.“ 

D: „Na jaro, …“ 

D: „Ne, na ráno, odpoledne, večer.“ 

D: „Ne, ne Bene, ještě dopoledne a poledne.“ 

D: „Jo no.“ 

D: „Ráno, dopoledne, poledne, odpoledne a večer.“ 

D: „Ráno, dopoledne, odpoledne, večer.“ 

D: „Ráno, dopoledne, poledne, večer.“ 

U: „Tak si to pojďme říci společně.“ 

U a D: „Ráno, dopoledne, poledne, odpoledne a 

večer.“ 

U: „Kdy jsme kreslili první stín?“ Prstem obtahuji 

první obkreslovaný stín. 

Všechny děti volají. 

D: „Ráno.“ 

U: „Kdy jsme kreslili tyto stíny?“ Ukazuji na další 

siluety stínu obkreslené dopoledne. 

Některé děti už váhají, ale většina dětí ze všech 

věkových kategorií volají. 

 

Více variant správných 

odpovědí. Žádná špatná 

odpověď. 

Neznámý důvod absence 

odpovědi. 

Součinnost s ostatními. 

 

 

 

 

 

 

 

Záměna roku se dnem (chybí 

představa a informace). 

 

Analýza, představa, gradace 

a doplnění. 

 

 

 

 

 

Utřídění. 

 

Opakování a shrnutí, zpětná 

vazba pro učitelku. 

 

Děti dávaly pozor, pamatují si, 

silný zážitek. 
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D: „Dopoledne.“ 

U: „Teď pozor, tento stín jsme obkreslovali kdy? 

Vzpomenete si? To je těžké.“ 

Pouze jeden čtyřletý chlapec a předškoláci. 

D: „Poledne.“ 

D: „Pravé poledne.“  

U: „Ano, řekněte si to všichni.“ 

D: „Poledne.“ 

D: „Pravé poledne.“ 

U: „Kdy jsme kreslili tyto stíny?“ Prstem obkresluji 

stíny obkreslené odpoledne. 

Kromě nejmladších dětí, ostatní děti volají: 

„Odpoledne.“ 

D: „A pak bude večer a noc.“ 

U: „Dobře námořníci, hezky si to pamatujete. A ano, 

tady se už stín zvětší natolik, že nás obklopí tma a 

je?“ 

D: „Noc.“ 

U: „A věděl by někdo čím to je, že je tady tma?“ 

Děti po sobě pokukují, ale jeden 4,5 letý chlapec 

s předškolákem odpoví. 

D: „Protože Slunce zapadne a vyjde zase támhle,“ 

ukazuje směr Strossmayerovo náměstí. 

D: „Protože jak zapadne tak sem nemůže svítit.“ 

U: „Máte pravdu, je to přesně tak jak říkáte.“ Beru do 

ruky míč a pomocí ruky a míče naznačuji, jak se 

Země točí. „Naše Země se otáčí kolem Slunce a než 

se zase objeví sluníčko nad Strossmayerákem, je u 

nás noc a na druhé straně Zeměkoule den.“ 

Správné pojmenování i méně 

výrazných částí dne. 

 

Koncentrace upadá. 

 

Doplnění přívlastku. 

Aktivizace. 

 

 

 

Opadlá koncentrace nejmladších 

dětí ve skupině. 

 

 

 

Uvědomění si opakování 

střídání dne a noci. 

 

 

 

 

 

Otázka směřující spíše pro 

konkrétní děti ve skupině. 

 

Pochopení a uvědomění střídání 

dne a noci. Následnost. 

Argumentace, spojení se 

světlem a tmou. 

Demonstrace.  
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D: „To je jasné, to vím.“ 

D: „Já to také vím.“ 

D: „Jo, v Americe pak začne ráno, když je u nás noc.“ 

D: „Když můj taťka letí do Ameriky, tak s ním 

voláme v noci a on má ráno. Ale když je v Norsku, 

tak si voláme oba večer.“ 

D: „Můj tatínek taky lítá do Ameriky.“ 

D: „A mě maminka.“ 

D: „Můj bráška má doma taky globus a ukazoval mi 

taky sluníčko baterkou.“ 

D: „Jo, Jano, my to doma taky zkoušeli.“ 

U: „To mě těší děti, že vás to tolik baví. Teď vám 

budu ukazovat siluety jednotlivých stínů a vy mi 

řeknete, kdy jsme jaký stín obkreslovali. Jestli ráno, 

dopoledne, v poledne nebo odpoledne.“ 

Nejprve ukazuji na stíny postupně od rána až do 

dopoledne. Některé děti stojí a koukají, ostatní 

odpovídají a to převážně správně. 

 

Komentář: Tato činnost byla více statická a důsledkem toho byla rychleji upadající 

soustředěnost dětí. 

V případě obkreslení stínů na balicí papír, je možné tuto aktivitu provádět i ve třídě 

v případě špatného počasí, ale také se nabízí práce s menší skupinou dětí během celého dne. 

Potvrzení znalostí a utvrzení se 

v nich. 

Navázání na vlastní zkušenost. 

Uvědomění si trvanlivosti  

a zobecnění. 

Přenesení zkušeností 

s pozorováním Slunce do 

životní reality. 

 

Známka toho, že dítě nadchlo 

pozorování Slunce a stínu  

i mimo MŠ. Vlastní zájem  

o proniknutí do tématu. 

 

 

 

 

Nadšení dětí se projevilo  

i v jejich znalostech. 
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Průběh scénáře S2e 

V 9 hodin ráno jsme s dětmi vyšli na zahradu. Děti se 

opět postavily do půlkruhu čelem k obkresleným 

siluetám. Siluetu obkreslenou v 10 hodin jsem 

vybarvila. 

U: „Námořníci, až písknu, můžete si jít hrát na 

pískoviště, jít si zahrát stínovou honičku, kreslit si 

támhle u stolečku nebo si prohlížet knížky, které jsem 

vám vyndala.“ 

D: „Hustě, jo.“ 

D: „Jupí.“ 

D: „Jo, budeš si prohlížet se mnou knížku?“ 

U: „Tentokrát to bude ale trochu jiné, děti. Domluvila 

jsem se s paní kuchařkou, že si svačinu dáme dneska 

venku, ale tentokrát nás nebude ke svačině volat. Vy 

si čas na svačinu budete hlídat samy. Během hry 

budete chodit sem (ukazuji na obkreslení siluety) a až 

bude váš stín na zelené siluetě, uklidíte hračky a 

sednete si támhle na lavičku.“ 

D: „Zelená Zuzanka.“ 

D: „Jo, až si stoupnete na mě, tak zezelenám.“ 

D: „Nebo můžeš třeba zerůžovat, Zuzi.“ 

D: „To by bylo dobrý.“ 

U: „Holky, prosím. Myslíte, námořníci, že to 

zvládnete?“ 

D: „Jó.“ 

U: „A mám vám to zopakovat?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakce na signál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzbuzování. 
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D: „Ne, budeme se prostě chodit a až budeme mít stín 

tam kde je zelená Zuzka, tak půjdeme jíst.“ 

Děti utíkají za hrou. 

Po patnácti minutách přišel jeden z předškoláků a 

stoupl si na místo pozorování: „Ach jo, ještě 

kousíček.“ 

Děti hrající si na pískovišti uslyšely kamaráda a čtyři 

z nich se šly přesvědčit, zda říká pravdu. 

D: „Hele, já už tam mám hlavu, koukej.“ 

D: „Jo, už je svačina.“ 

U: „Kdepak, námořníci. Vždyť se koukněte, jak u 

toho stojíte. Musíte být narovnaní, jinak to 

nefunguje,“ poupravuji děti. 

D: „Aha.“ 

Za okamžik byly u stínu i ostatní děti střídaly se 

v pozorování stínu. 

D: „Ale už jen kousek, koukejte.“ 

D: „No jo, hele, koukej, už jen takový kousek,“ 

poměřuje rukama mezeru mezi stínem a siluetou. 

D: „Pojď, jdeme si hrát s míčem.“ 

D: „Jo, pojď taky, Bene.“ 

Děti si kopají s míčem, staví z písku hrady, hrají si na 

školu a někteří se prochází po zahradě a hledají 

 

 

Jistá známka toho, že téma bylo 

už vyčerpáno. 

 

Netrpělivost? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s podmínkou a zároveň 

důležité upozornění pro přesné 

pozorování. 

 

Připomenutí. 

 

Přetrvávající zájem dětí  

o pozorování svého stínu  

a porovnávání ho s jiným – jistá 

známka přirozené rivality. 

 

Porovnávání. 

 

Jistá známka přirozeného 

chápání plynutí času. 
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pavouky. Přibližně v 9:37nechali kluci hry a přiběhli 

k obkresleným siluetám zjistit, zda už bude svačina. 

D: „Hele, už můj stín je.“ 

D: „Jupí.“ 

D: „Ještě chvilku Same, hele. Ještě tam není úplně, 

koukej.“ 

D: „Jano, koukej.“ 

U: „Ano?“ 

D: „Už je tam Sama stín, ale ještě ne úplně.“ 

D: „Možná kdyby tu stála Zuzka.“ 

D: „Zuzko, pojď sem.“  

D: „Co je?“ 

D: „Stoupni si sem.“ 

D: „Zuzky stín tam taky ještě není.“ 

D: „No protože ještě není svačina. Tak si jdeme ještě 

hrát.“ 

D: „Tak jo, ale musíme to kontrolovat, už je to jen 

kousek.“ 

D: „Janičko, já chci taky.“ 

U: „Však si tam stopni a podívej se.“ 

D: „Hm.“ 

Další kontrola pohybu stínu ze strany dětí proběhla za 

necelých 9 minut. 

D: „Svačina. Halo. Jano, koukej.“ 

U: „Myslím si, že už na svačinu jít můžeme.“ 

Děti odhazují hračky a utíkají k venkovnímu stolu. 

 

 

 

 

Pozitivní emoce. 

 

Porovnávání zrakem. 

 

 

 

 

 

Hledání souvislostí.  

 

 

 

 

AHA efekt. 

Argumentace a propojení času 

s denními činnostmi. 

 

Zodpovědnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úleva, známka pečlivosti, 

trpělivosti a dokončení činnosti 

na úkor vlastních potřeb (hlad, 

chuť). 

Nedodržení pravidla – uklidíme 

hračky. Benevolence ze strany 

učitelky. 
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Po svačině jsem vybarvila obrys odpovídající 

dvanácté hodině a dala dětem stejný úkol jako pře 

tím. 

Ze začátku děti chodily kontrolovat stín v kratších 

časových intervalech než před tím, ale zhruba po 

půl hodině se intervaly prodlužovaly. V 11:30 jsem 

musela děti sama upozornit na to, aby se došly 

podívat na stín. V 11:45 přišli tři chlapci. 

D: „Ještě to úplně není, ale už mám hlad.“ 

D: „Já taky. Jano, už půjdeme?“ 

U: „Pokud je váš stín už tam kde má být, tak ano.“ 

D: „Jo, už je, to už je jen kousíček. Oběd.“ 

Kluci volají: „Oběd, uklízejte.“ 

Po obědě dostal každý svou vlastní námořnickou 

čepici. Odměnu za snahu a splnění všech úkolů. 

Tím byl každý jmenován na kapitána. 

 

Komentář: Důležité naplánovat vše dopředu, aby byla možnost být celý den venku. 

V případě heterogenní skupiny počítat s kratší koncentrací pozornosti u mladších dětí. 

Předem domluvit podmínky s provozním personálem, ale také s kolegyněmi z ostatních 

tříd. 

Dopoledne trávené na zahradě bylo pro děti atraktivní, a čím déle jsme byli venku, tím 

upadal zájem o pozorování stínu, z důvodu zabrání do hry. 

 

 

 

 

 

Ztráta nadšení, zabrání do hry – 

ztráta pojmu o čase. 

 

 

 

 

 

Ztráta trpělivosti z důvodu 

biologické potřeby.  

Práce s podmínkou. Učitelka se 

snaží dodržet domluvená 

pravidla. 

Gradace, propojení pozorování 

slunce s denními činnostmi. 

Rozlišení poledne jako času 

oběda podle stínu.   
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Průběh scénáře S3a 

Po ranním přivítání a povídání o tom, kdo co dělal, 

sedíme v kruhu na podlaze. 

U: „Dneska jsem vám, děti, přinesla ukázat knížku, 

kterou jsem objevila při úklidu v knihovně a říkala 

jsem si, že by se vám možná mohla také líbit,“ 

ukazuji, „jmenuje se… 

D: „Vesmír, jo, to znám.“ 

D: „Já taky.“ 

D: „Tak to mě hodně zajímá, Jano.“ 

D: „Já mám taky doma knížku o vesmíru a na tu 

když… na tu knížku když jako sáhneš, tak jako… 

jakoby ti říká, co se dělá anebo co je na té planetě.“ 

U: „Dobře, já se v této knížce dozvěděla, že kdysi 

letěla posádka Apolla 11“, ukazuji na obrázek 

v knížce, „do vesmíru a vypravila se…“ 

D: „Na Měsíc, to vím.“ 

U: „…a na ten Měsíc doletěl jako první Neil 

Armstrong a Buzz Aldrin.“ 

D: „Co je to Buss Aldrin:“ 

D: „No jeden z těch kosmonautů, přeci.“ 

U: „Ano, je to tak. A oba tito kosmonauti doletěli na 

Měsíc…“ 

D: „Jako první.“ 

U: „Víte, co všechno v takovém vesmíru vlastně je?“ 

D: „Mars.“ 

D: „Neptun.“ 

D: „Uran.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z reakcí dětí můžeme usoudit, 

že některé děti mají s tématem 

vesmír zkušenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjištění dosavadních znalostí. 
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D: „Saturn.“ 

D: „A Jani, můj taťka s bráchou pojedou do 

vesmíru…“ 

D: „Uran.“ 

D: „…protože dostali k Vánocům lístek do rakety.“ 

D: „A moje babička taky.“ 

U: „Madlí a Fany, ráda si to pak poslechnu, ale teď 

prosím ne.“ 

D: „Prach.“ 

D: „Hvězdný a planetární prach.“ 

D: „Kometa.“ 

D: „Souhvězdí.“ 

D: „Měsíc.“ 

U: „Ano, ano…,“ překvapivě poslouchám děti. 

D: „Černá díra.“ 

D: „Ale ta může být i ve vodě.“ 

U: „Ve vodě, Ádo?“ 

D: „No, protože… ono… no… mám to v knížce.“ 

U: „Aha.“ 

D: „Zěmekoule.“ 

D: „A je šedá.“ 

U: „Kdo je šedý?“ 

D: „No, ta planeta… ten měsíc.“ 

U: „Ano.“ 

D: „Hvězdy.“ 

D: „A je tam tma, ve vesmíru.“ 

U: „A myslíte, že vesmír někde končí?“ 

Děti jednohlasně volají: „Né.“ 

D: „Né, to si ani nedovedeme představit.“ 

 

 

 

Z reakcí dětí můžeme usoudit, 

že s tématem vesmír se setkala 

většina dětí ve třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnívám se, že došlo ke 

zkreslení představy, 

zjednodušení na základě 

ilustrace? 

 

 

 

Přesné vyjadřování. 

 

 

 

Představa o neznámém spjata 

s tmou. Noc je temná, vesmír je 

temný. 
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D: „Vesmír je nekonečný.“ 

U: „Aha… ano… nekonečný… a dokážete si děti 

představit, co to vlastně je to nekonečno?“ 

D: „Nekonečno je nula.“ 

D: „Ne.“ 

D: „Nekonečno je ležatá osmička.“ 

D: „Nekonečno je když je sluníčko a pak se 

vzbudíme.“ 

U: „Víte co? Zůstaňte děti sedět, jak sedíte, jenom se 

otočte tak, ať se koukáte na záda svého kamaráda.“ 

Sedíme v kruhu a koukáme se na záda kamaráda 

sedícího naproti nám. 

U: „Já teď pošlu pohlazení. Kdo ucítí pohlazení na 

svých zádech, pošle ho dál, tedy kamarádovi před 

sebou.“ 

D: „My si ho ale nemůžeme ani představit.“ 

U: „Možná ne, ale můžeme si zkusit na nekonečno 

zahrát… protože sedíme v kruhu a já když pohladím 

Františku, Františka pohladí Brunna, Brunno Lily, a 

tak dál. Teď už potichoučku, posílám.“ 

Děti potichu sedí a posílají si pohlazení. Po pohlazení 

mých zad posílám pohlazení dál, nezastavuji hru. 

D: „Ale Jano, ty…“ 

D: „Aha…“ 

D: „Ale ty jsi už posílala.“ 

U: „Posílala… domluvilo se, že kdo ucítí pohlazení 

na svých zádech, pošle ho dál.“ 

D: „To tu ale budeme do večera.“ 

 

Děti mají předchozí informace o 

nekonečnu, ale domnívám se, že 

jejich představa není 

konkretizovaná, pouze 

znázorněna symbolem. 

 

 

 

 

 

Pokus o konkretizaci představy 

nekonečna. 
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D: „Ne, to tu budeme do nekonečna.“ 

D: „Jano, my jsme vytvořily nekonečno.“ 

Děti se po chvilce údivu začínají smát: „To tu ale 

budeme sedět takhle už pořád.“ 

D: „Až do babiček.“ 

D: „A ty budeš děda.“ 

D: „A Jana bude umřetá.“ 

D: „Néé.“ 

D: „Jani, jak to zastavíme?“ 

Uběhl druhý kruh hlazení a začínáme třetí. 

U: „Možná bychom mohli naše nekonečno zastavit 

tím, že ho omezíme a můžeme se domluvit na tom, že 

až bude každý z nás pohlazený tři krát, přestaneme?“ 

D: „Já už byla ale třikrát.“ 

U: „Tak zůstaň sedět a počkej.“ 

D: „Já jen dvakrát.“ 

U: „Musíš vydržet, já také čekám.“ 

D: „Jo, musíme je z toho nekonečna vysvobodit.“ 

Po uplynutí třetího kola. 

D: „Jooo.“ 

U: „Má nekonečno nějaký konec?“ 

D: „Nemá, to prostě nemá.“ 

D: „Ne.“ 

U: „Takže naše hra na nekonečno byla jen tehdy, 

když jsme si neřekli, jak hra končí. Jakmile jsme si 

řekli, kdy bude konec…“ 

D: „Nebylo nekonečno.“ 

U: „Už to byl jen vymezený prostor.“ 

 

 

 

 

 

Promítnutí nekonečna 

s životním cyklem života 

jedince. 

 

Uvažování… lze nekonečno 

zastavit?  

 

 

 

 

 

 

 

Použití ve slovním projevu 

násobných číslovek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace, dání do kontrastu 

hry na nekonečno a hry se 

stanoveným začátkem  

a koncem. 
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D: „Hezky hladíš, Adámku.“ 

D: „Díky.“ 

U: „Teď, když už si dokážeme lépe představit, co to 

je nekonečno a jak může být nekonečný vesmír, vás 

poprosím… otočte se zpátky čelem do středu kruhu.“ 

Děti se chvilku vrtí a přemýšlejí, co mají dělat, ale po 

chvilce sedí všichni, jak mají. Mezi tím jsem si došla 

pro srolovaný model vesmíru z alobalu. 

U: „Děti, zavřete na chvilku oči.“ 

Dávám do středu kruhu, mezi děti model vesmíru 

(alobalový papír). 

U: „Tak, děti… pomalu můžete otevřít oči.“ 

Děti udiveně koukají. 

D: „Tohle je měsíc.“ 

D: „Uran.“ 

U: „Děti, tohle si představíme, že je vesmír.“ 

D: „A ten je nekonečnej.“ 

U: „Správně… tohle je vlastně takový kus vesmíru, 

jelikož celý vesmír najednou nemůžeme vidět.“ 

D: „No, to by bylo bláznivé.“ 

U: „Donesla jsem ho sem, abychom si společně 

vytvořily model vesmíru tady u nás ve třídě.“ 

D: „Je nekonečný, ale tenhle je menší než tahle 

školka.“ 

U: „Tento ano. Děti… máme tady kus vesmíru a já 

mám v ruce i obrázky planet a hvězd. Můžeme si je 

položit do našeho vesmíru, jak se nám chce?“ 

D: „Ne.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Klid ve třídě naznačuje zájem 

dětí o činnost. 

 

 

 Moment překvapení. 

 

 

 

 

 

Představa o Měsíci 

projektována na tvar a barvu 

modelu vesmíru. 

 

 

 

 

 

 

 

Představa o prostoru sahá pouze 

tam, kde se dítě nachází a jeho 

blízké okolí. Je to jeho vesmír – 

dětský egocentrismus.  
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D: „Ne, to by to bylo všechno popletený.“ 

D: „To by se mohly některý planety srazit.“ 

U: „Přesně tak! A proto každý z vás dostane do ruky 

nějakou planetu nebo hvězdu,“ rozdávám, „a já si 

vezmu knihu a budu vám říkat, kam co nalepit. 

Koukněte se, na jedné straně planety nebo hvězdy 

máte lepící žvýkačku.“ 

D: „No, jo. To bude dobrý. Říkej Jani.“ 

U: „Já mám v ruce obrázek Slunce. Kam ho mám asi 

dát?“ 

D: „Doprostředka.“ 

D: „Střed vesmíru je.“ 

U: „Správně, takže…sem?“ Pokládám Slunce na 

vesmír. 

D: „Jo, jo… a teď?“ 

Koukám do knihy a nahlas přemýšlím, studuji 

obrázek. Poté následuje navigování dětí, kam má kdo 

jakou planetu nebo hvězdu položit. 

U: „Nejblíž ke slunci je Merkur… ten vypadá takto,“ 

ukazuji obrázek, „kdo ho má?“ 

D: „Já…“ 

U: „Fany, Merkur je planeta, která je ke slunci 

nejblíž… kam ji dáš?“ 

D: „Sem?“ 

U: „Ano, správně. Nejdál od Slunce je planeta 

Neptun,“ ukazuji jeho obrázek. 

D: „Já.“ 

D: „Ne, ne já ho mám.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunce je středem Sluneční 

soustavy, ale to není v tento 

okamžik pro naše potřeby 

důležité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujištění. 

 

 

Porovnávání tří objektů (vzor  

a 2 planety) 
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U: „Ozvali jste se oba správně. Neptun je opravdu 

modrá planeta, ale není jedinou modrou planetou naší 

Sluneční soustavy. Podle toho, jak jsem to rozdávala 

má v ruce Neptun Áda. Poprosím tedy Adama… 

Neptun je planeta, která je od Slunce nejdál ze všech 

planet Sluneční soustavy.“ 

D: „To je snadný, to je tady.“ 

U: „Správně. Teď poprosím toho, kdo má v ruce 

planetu Uran,“ ukazuji na obrázek. 

D: „Já.“ 

U: „Ano a jak vidíte, je hodně podobný Neptunu.“ 

D: „No to teda jo.“ 

U: „Emilku, dávej pozor. Uran je druhá 

nejvzdálenější planeta od Slunce. To znamená…“ 

D: „Aha… tady?“ Pokládá obrázek Uranu na správné 

místo. 

U: „Ano, správně. A je tedy blíž k Neptunu nebo 

k Merkuru?“ 

D: „Blíž je k téhle,“ ukazuje na Neptun. 

U: „Ano, Uran je blíž k Neptunu než k Merkuru. Kdo 

z vás má děti Mars?“  

D: „Já.“ 

D: „Ach jo, já už chci taky.“ 

D: „A já taky.“ 

U: „Musíme postupně, abychom dali planety, a 

hvězdy kam patří. Kubí, teď dávej pozor, teď to bude 

těžké.“ 

D: „Já to zvládnu, Janičko.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnávání, přiřazování. 

 

 

 

Náročný úkol, dítě se musí 

soustředit na tři faktory pro 

správné přiřazení (řada, směr, 

pořadí). 

 

 

Nejsou ukotvené názvy planet 

s jejich vzhledem. (Není 

důležité) 

 

Mladší děti ve skupině mají 

zájem o zapojení do aktivity. 
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U: „Tak schválně, Helenko. Dávej pozor. Mars leží 

přesně mezi Merkurem a Uranem.“ 

D: „Tak to je těžký, to je těžký.“ 

D: „To ne, ne.“ 

H: „To je snadný, to je uprostřed.“ 

U: „Správně. Teď tu máme planetu, která se jmenuje 

Venuše a vypadá takto.“ 

D: „To jsi ty, Lily.“ 

D: „Ach jo, já už chci být taky.“ 

U: „Kubíku, ty máš v ruce hvězdu?“ 

K: „Jo.“ 

U: „Ta se nám bude hodit. Vydrž ještě chvilku, 

prosím. Lily, Venuše má být u Merkuru,“ navádím 

postupně, jelikož se jedná o jednu z mladších dívek 

ve skupině. 

L: „Tady?“ Ukazuje správně. 

U: „Ano, Lily. To jsi udělal správně, ale není to ještě 

všechno. Venuše je sice hned vedle Merkuru, ale je 

od Slunce dál než on.“ 

L: „Já nevím.“ 

U: „Můžu ti pomoci?“ 

D: „Já vím, Lily, já ti pomůžu. To bude tady.“ 

U: „Ano, správně. A děkuji Madle, že pomohla 

Lilince. Lilinka svůj úkol splnila také správně a jsem 

ráda, že si řekla o pomoc, když si nebyla úplně jistá. 

Další planeta… kdo má děti Jupiter?“ Ukazuji na 

obrázek. 

D: „Madla.“ 

M: „Já.“ 

 

 

 

Spojení pojmu uprostřed s jeho 

dalším pojmenováním 

(synonymum). 

 

Malé děti ztrácely pomalu 

koncentraci.  

 

 

 

 

 

Nejistota. 

 

 

 

 

 

Příliš bodů na soustředění pro 

správní umístění obrázku 

planety. Pro mladší děti těžký 

úkol. 
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U: „Madluš, Jupiter se nachází mezi Marsem a 

Uranem… a to tak, že blíž k Marsu než k Uranu.“ 

M: „Tady, Jani?“ Ukazuje mezi Venuši a Mars. 

U: „Už tu máme hodně planet, moje chyba. Madlenko, 

tohle je Venuše. Mars je tohle a Uran je …“ 

M: „Jo, Uran je modrý…“ 

U: „Správně. Tak to zkusíš ještě jednou? Jupiter leží 

mezi Marsem a Uranem, ale je blíž k Marsu než 

k Uranu.“ 

M: „Tady?“ Ukazuje správně. 

U: „Ano, správně Madlo. Kubí, teď pojď ty a dej svou 

hvězdu vedle Jupiteru a Marsu.“ 

K: „Jupí…hm, hm, hm…tohle je Jupiter a tohle 

Mars?“ 

U: „Ano.“ 

K: „Sem?“ 

U: „Správně.“ 

K: „Jupí.“ 

U: „Už víš, proč jsi musel chvilku počkat? 

Kdybychom tam neměli Jupiter a Mars, nevím, jak 

bych ti řekla, kam máš dát hvězdu.“ 

K: „Protože vesmír je moc velký.“ 

U: „Ano, Kubíku.“ 

K: „Tak jdeme dál.“ 

U: „Země… děti, kdo má Zemi?“ 

D: „On.“ 

U: „Bene, Země je od Slunce dál než Venuše, ale blíž 

než Mars.“ 

Po chvilce přemýšlení. 

 

 

 

Nejistota, ujištění. 

 

Přemýšlení, použití nově 

získaných informací. Spojení 

názvu planety s vizuální 

podobou. 
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U: „Víš, co je Venuše a co Mars?“ 

B: „Ne.“ 

U: „Nic se neděje. Bení, Venuše je tady a Mars tady.“ 

B: „Venuši jsem věděl.“ 

U: „A když už víš, že Venuše je tady a Mars tady. 

Kde bude Země? Když je Od Slunce dál než Venuše a 

blíž než Mars?“ 

Po chvilce přemýšlení přikládá obrázek Země na 

správní místo. 

U: „Správně, Bene. Nebylo to vůbec snadné, ale 

zvládl jsi to. Tak, máme tu,“ ukazuji na jednotlivé 

planety, „Merkut, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter, Uran 

a Neptun. Hvězdu… z planet už zbývá jenom 

Saturn.“ 

D: „Ten mám já.“ 

U: „Jonáš, tak pojď, Jonášku. Saturn je od Slunce dál 

než Jupiter,“ ukazuji na Jupiter, „ale blíž než Uran.“ 

J: „Jo, to je tahle modrá.“ 

U: „Ano.“ 

Po chvilce přemýšlení. 

J: „Takže je mezi Jupiterem a Saturnem…teda 

Uranuem.“  

U: „Správně, mezi Saturnem a Uranem.“ 

D: „Já chci taky.“ 

D: „A já taky.“ 

U: „Už na vás přišla řada.“ 

Jmenovitě vyvolávám děti, které mají v ruce hvězdu a 

naviguju je, kam mají kterou dát. Hvězdy měly děti 

 

Nepropojení názvu s obrazem. 
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umístit vedle konkrétních planet, nebo blíž či dál od 

Slunce než byla položená poslední hvězda. 

D: „Ještě nám tam chybí měsíc.“ 

D: „Ten musí být u Zeměkoule.“ 

U: „No ano, dobře, dobře. Vidíte, mám ho tady 

položený u sebe. Tak já ho tam položím… kam?“ 

D: „K Zemi, tady.“ 

U: „Proč k Zeměkouli?“ 

D: „Protože je to náš měsíc.“ 

U: „Je to tak, správně. Ale o tom si povíme zase 

příště, první úkol jsme splnili. Vytvořili jsme vlastní 

model vesmíru… Sluneční soustavy.“ 

Po dokončení modelu jsme si zopakovali názvy 

planet a jako poslední planetu, kterou jsme položili, 

byla Pluto, z důvodu jejího nejasného zařazení do 

Sluneční soustavy. (viz příloha Obrázek 19) 

Komentář: 

Důležité použít knihu s obrázky jednotlivých planet, nebo rozdat dětem obrázky planet po 

kruhu a ve stejném pořadí i děti vyvolávat. 

Doporučuji předem naplánovat zadání pro umístění jednotlivých obrázků planet a hvězd. 

Dobré počítat s tím, že některé děti mají s tématem předchozí zkušenost. 

 

 

Jeden z chlapců má dobré 

znalosti. 
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Průběh scénáře S3b 

Druhý den sedíme s dětmi v rámci dopoledních 

řízených činností kolem vytvořeného modelu 

Sluneční soustavy. 

U: „Milé děti. Vzpomínáte si, o čem jsme se včera 

bavili?“ 

D: „O tom, co všechno je ve vesmíru.“ 

D: „A že je nekonečný.“ 

D: „O Sluneční soustavě.“ 

D: „Že je, bylo ve vesmíru… jakože… tam s ním 

letěli… Apollo.“ 

D: „A vyrobily jsme si svůj vlastní vesmír.“ 

D: „A že jsou tam hvězdy.“ 

U: „Koukám, že si toho všichni pamatujete opravdu 

dost. Vytvořili jsme si společně tento model naší 

Sluneční soustavy, v jejímž středu je?“ 

D: „Sluníčko.“ 

D: „Slunce.“ 

D: „A pak jsou tam planety.“ 

U: „Správně. A víte které planety?“ 

Děti volají jeden přes druhého názvy planet. 

U: „Ano, ano… je to tak, ale… kosmonauti, 

poslouchejte a přes sebe nevolejte. Ve vesmíru vládne 

síla, kterou musíš respektovat. Chceš-li letět na 

Měsíc, musíš toho vědět víc.“ 

 

 

 

 

 

Nejsem si vědoma, že bych 

použila toto slovní spojení. 

Možná děti o tématu hovořily  

i s rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natěšení. 
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Děti pozorně sedí a naslouchají. 

U: „Teď už všichni víme, která planeta je slunci 

nejblíže… jmenuje se,“ ukazuji na ni. 

D: „Merkur.“ 

U: „Ano, hezky, správně. Druhou nejblíže položenou 

planetou je Venuše.“ 

D: „Jo, to víme. A Zeměkoule je třetí.“ 

U: „Ano, ano, je to tak. Merkur, Venuše, Země, Mars, 

Jupiter, Saturn,…“ 

D: „Uran a Neptun. Obě modré.“ 

U: „Ano a mini planetka…“ 

D: „Pluto, tady,“ ukazují děti. 

U: „ Ano… koukám, že si někteří z vás pamatují 

mnohem víc, než jsem si myslela. To se může jednou 

hodit, kosmonauti.“ 

D: „Mě to totiž moc zajímá.“ 

U: „Je to znát, Adámku.“ 

D: „Ale mě taky to zajímá.“ 

U: „A právě proto si o tom budeme povídat celý 

týden.“ 

D: „Jupí.“ 

U: „Koukněte se na náš model Sluneční soustavy. 

Myslíte si, že se to ve vesmíru všechno také takto 

nehybně stojí?“ 

D: „Ne, tam se to všechno hýbe.“ 

D: „A otáčí se to kolem Slunce.“ 

D: „A planety se točí kolem Slunce.“ 

 

 

 

Pojmenování objektu na 

modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z reakce dětí se můžeme 

domnívat, že je téma neomrzelo 

a chtějí vědět víc. 

 

 

Děti chápou pohyb ve smíru, ale 

mají ho spojený i se střídáním 

dne a noci? 
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D: „To si ani nedokážeme představit, jak se tam 

všechno hýbe.“ 

U: „Je to přesně tak, jak říkáte. Jak je ale pak možné, 

že se střídá den a noc?“ 

Děti přemýšlejí. 

D: „No… protože…“ 

D: „Protože se to tam hýbe.“ 

D: „No protože se otáčíme kolem Slunce.“ 

U: „Přesně tak, to je ono.“ 

Vstávám a jdu si stoupnout do prostoru. 

U: „Představte si, děti, že já jsem Slunce a vy jste 

planety, které obíhají kolem mě. Pojďte.“ 

Děti obíhají kolem mě. 

D: „Já jsem Venuše.“ 

D: „A já Pluto.“ 

D: „Ne, ne, to jsem já.“ 

D: „A já jsem Měsíc.“ 

U: „Vidím, že každá planeta kolem mě obíhá jinou 

rychlostí a jinak daleko. Hlavě se žádná nesmí srazit 

s jinou.“ 

Po chvilce pobíhání jsem děti zastavila známým 

signálem. 

U: „Štronzo! Srazily se některé planety?“ 

D: „Ne.“ 

D: „Obíhaly všechny planety kolem Slunce stejně 

rychle?“ 

D: „Ne.“ 

 

 

Pohyb pro většinu dětí 

nepředstavuje důsledek něčeho 

(střídání dne a noci). 

 

 

Hledání souvislostí. 

 

 

 

 

 

Demonstrace. 

 

 

 

Preference výběru podle vlastní 

úvahy.  

 

 

 

 

Upozornění na různé 

vzdálenosti planet od Slunce  

a jejich dráhy. 
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U: „Byla každá planeta od Slunce jinak daleko?“ 

D: „Ano.“ 

U: „V tom případě jste planty hrály moc dobře. Teď 

ale pozor. Teď už nejste jen tak nějakou planetou. 

Teď jste zeměkoulí. Já jsem stále Slunce, které 

vydává světlo. Otočte se tak, ať na mě všichni 

vidíte… a teď se ke mně otočte zády… a teď 

čelem…a takhle se pořád dokola otáčejte.“ 

Děti se otáčí kolem své vertikální osy. 

U: „Dotočte se tak, ať stojíte čelem ke mně.“ 

Děti stojí čelem ke mně. 

U: „Jako jste se točili vy teď, tak se točí i naše 

Zeměkoule. Když jste ke mně otočení čelem, je den, 

otočte se ke mně zády.“ 

Děti stojí zády ke mně. 

U: „Teď Slunce nesvítí na váš obličej, máte tedy 

noc… Slunce ale svítí na vaší zadní část hlavy… tam 

je tady…“ 

D: „…den.“ 

U: „Ano. Otočte se tedy tak, aby byl den… noc… 

den… noc.“ 

D: „No, to když je u nás den, tak v Americe je noc. 

Můj tatínek když byla v Las Vegas, tak jsme mu 

volali večer a on vstával.“ 

U: „Přesně tak to je, ano. Den a noc se střídají díky 

tomu, že se otáčí kolem sví osy.“ 

Ukazuji na svém vlastním těle osu a otáčím se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretizace představy. 

 

 

 

 

Antonymum. 

 

 

Předchozí zkušenost, dívka si 

dala informace do širších 

souvislostí.  

 

 

Názorná ukázka. 
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U: „Pojďte za mnou. Každému z vás dám Zeměkouli 

s obrysem naší…“ 

D: „Republiky.“ 

D: „České republiky.“ 

U: „Kdo bude mít Zeměkouli, posadí se zpátky 

k vesmíru.“ 

Děti se usazují kolem modelu Sluneční soustavy a já 

mezi tím zatahuji žaluzie a pokládám na obrázek 

Slunce, do středu kruhu, model rozsvíceného Slunce. 

D: „Hezky.“ 

D: „Tak to je dobrý, tohle, hele Bene.“ 

D: „Ty jo,“ 

D: „Jani, tenhle lampión máme taky doma.“ 

U: „Pro někoho lampión, pro nás je to Slunce, které 

svítí. V ruce máte každý zeměkouli… otočte jí tak, 

aby v České republice byl den… a teď noc…otáčíme 

stále dokola a nezastavujeme. Den… noc… den…“ 

(viz příloha Obrázek 20) 

Jelikož se mi nepodařilo udělat dostatečné temno pro 

pozorování střídající se stínu (dne a noci) na modelu 

Zeměkoule, přendala jsem slunce do temné komory a 

zvala si tam vždy jednu dvojici dětí. 

(viz příloha Obrázek 21) 

 

Komentář: 

Děti měly tendenci otáčet míč podle horizontální osy, je dobré na to děti předem upozornit, 

či použít rovnou glóbus. 

 

 

 

Děti poznávají obrys české 

republiky – zkušenost mimo 

mateřskou školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převedení kinetické zkušenosti 

na model Zeměkoulou. 

Přenesení představy 

z makroprostoru pomocí 

modelu Zeměkoule na 

megaprostor. 
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Průběh scénáře S3c 

Třetí den jsme začali s dětmi pohybovou hrou na planety obíhající kolem Slunce a střídání 

dne a noci (otáčení kolem vlastní osy). Vedle nás leží na podlaze model Sluneční soustavy 

s rozsvíceným modelem Slunce a jedním modelem Zeměkoule. 

U: „Štronzo.“ 

Děti se smějí a někteří na domluvený signál 

nereagují. 

D: „Haló, máme stát.“ 

D: „Kluci!“ 

U: „Kosmonauti, konec hry. Štronzo!“ 

Poté opět sedíme kolem modelu Sluneční soustavy. 

U: „Už víme, proč se střídá den a noc, že je to tím, že 

se Zeměkoule otáčí kolem své osy. Jak je ale možné, 

že Měsíc vidíme hlavně v noci a ne ve dne?“ 

D: „No, protože to tak je prostě.“ 

D: „Protože je v noci tma.“ 

D: „Protože je noc.“ 

D: „Protože máme jít spát. To tak je, že když svítí 

měsíček, máme jít spát, protože chodí Barbucha.“ 

U: „Na tom asi něco bude, děti. Ale proč ho nevidíme 

ve dne… když je den?“ 

D: „No protože je světlo a Měsíc je vidět jenom ve 

dne.“ 

D: „Protože se otáčí.“ 

U: „Aha… otáčí… a kolem čeho?“ 

 

 

 

Entuziasmus dětí. 

 

 

 

 

Připomenutí poznaného  

a navázání na nové téma. 

 

 

Měsíc svítí pouze v noci. 

 

 

Nástin orientace v čase podle 

Měsíce. 

 

 

Omyl? 
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D: „No… kolem Zeměkoule.“ 

U: „Ano. Ano, děti. Je to tak!“ Ukazuji a povídám: 

„To je Slunce, to je Zeměkoule a má pěst je měsíc, 

které se otáčí kolem ní. Když je Měsíc schovaný za 

Zeměkoulí, Slunce na něj nesvítí a tak na něj není 

vidět. Protože nám tady nejde udělat úplná tma, budu 

si vás zvát zase po dvojicích do naší pozorovací temné 

komory. Udělejte tedy dvojice.“ 

(viz příloha Obrázek 22) 

 

Místo sevřené dlaně v pěst dávám dětem do ruky 

jednobarevný míč. 

Komentář: 

Tato aktivita byla pro děti náročná. Aby mohla býti dostatečně přínosnou, bylo by zapotřebí 

věnovat tématu Měsíc více času, dnů. 

Při pozorování obíhajícího modelu Měsíce kolem modelu Zeměkoule bylo pro děti 

náročné, jelikož bylo potřebné soustředit se na tři objekty najednou (Slunce, Zeměkouli a 

Měsíc). Samotná manipulace s modely byla náročná. 

Děti se tedy z tohoto dne odnesly poznatek, že Měsíc obíhá kolem Zeměkoule. 

Chlapec se zájmem o vesmír i 

mimo mateřskou školu. 
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Průběh scénáře S3d 

Dopolední činnosti 

Čtvrtý den sloužil jako den, v kterém si mohly děti 

upevnit poznatky získané v předchozích dnech. 

Během ranních spontánních her měly děti možnost 

chodit do temné komory a zkoušet si otáčení 

zeměkoule kolem slunce, případně i otáčení měsíce 

kolem zeměkoule. 

Další činnost, která probíhala během ranních 

spontánních činností, byla zaměřena na společné 

prohlížení knížek a encyklopedií. Nešlo pouze o 

encyklopedie z knihovny mateřské školy, ale i o 

knihy, které si donesly děti z domova bez 

předchozího upozornění. 

Kromě malých dětí sedí ostatní děti se mnou na 

koberci a pokládají mi otázky. 

D: „Jani, je Slunce planeta nebo hvězda?“ 

D: „A ono to Slunce hoří?“ 

D: „To je přece erupce.“ 

D: „Co to je erupce?“ 

D: „A víš, že na Měsíci je mráz?“ 

D: „Jo a nedá se tam dýchat, protože tam není 

kyslík.“ 

U: „A víte, proč se Měsíci říká právě Měsíc?“ 

D: „Proč?“ 

U: „Protože naší Zeměkouli oběhne jednou za měsíc.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotaz a slovní zásoba napovídá, 

že děti mají o téma zájem  

i mimo MŠ. 
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D: „Aha.“ 

U: „Jaký teď máme měsíc?“ 

D: „Březen.“ 

U: „Ano. Takže za Březen oběhne měsíc naší 

Zeměkouli kolikrát?“ 

D: „Jednou.“ 

U: „Správně. A víte, jak se jmenuje měsíc po 

Březnu?“ 

D: „Květen?“ 

Děti hádají.  

Po tomto rozhovoru začaly děti chodit do temné 

komory. 

D: „Jano, Jano, pojď se podívat.“ 

U: „Ano?“ 

D: „Hele, když je Měsíc vedle Země, tak je úplněk.“ 

U: „Jak jsi na to přišel?“ 

D: „Koukej, tady je světlo.“ 

U: „Dobře, dobře, je osvícený celý, že?“ 

D: „Jako kolečko.“ 

U: „To je pravda. A kde se na něm vzalo to světlo?“ 

D: „No… to Sluníčko na něj svítí.“  

U: „Ano, správně.“ 

D: „Na to jsem přišel já…“ 

D: „Ne, ne já.“ 

D: „Ne, ne, spolu, víš.“ 

 

 

 

 

 

 

Vybavení představ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D transformace do 2D 

představ. 



109 

 

Během dopoledních řízených činností jsem stála 

uprostřed kruhu vytvořeného dětmi a zopakovali jsme 

si získané informace. Vše bylo doplněno pohybem.  

U: „Už děti víme, že se Zeměkoule otáčí kolem své 

osy. Ukažte, jak se točíte kolem své osy vy?“ 

Děti stojí v kruhu a otáčí se kolem své osy. 

D: „A Jani, takhle se střídá den a noc.“ 

D: „Jo, takhle je den a takhle noc,“ otáčí se a při tom 

volají. 

U: „Správně. Můžete se zastavit, ať se vám netočí 

hlava. A co se otáčí kolem Zeměkoule?“ 

Všechny děti volají. 

D: „Měsíc.“ 

U: „Správně.  Sevřete dlaň v pěst, vytvoříme tak 

měsíc a kroužíme kolem své hlavy, která představuje 

Zeměkouli.“ 

D: „A ještě se musí u toho ta Země točit.“ 

Děti se smějí a postupně se všichni válejí po podlaze, 

protože se všem točí hlava. 

U: „Lehněte si, zavřete oči a jen si to představte. 

Nádech, výdech. Komu se už hlava netočí, pomalu 

vstane a stoupne si na pásku, kterou tu nalepím.“ 

Na podlahu nalepuji pásku do oválného tvaru. Děti si 

stouply na ni a já opět do středu. Nechala jsem děti, 
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aby se po ní procházely a upozornila je na to, že 

v některé části mi jsou blíž a v jiné dál. 

U: „Když já jsem sluníčko a vy zeměkoule. Bude vám 

tepleji, když jste u Slunce blíž, nebo dál?“ 

Děti volají. 

D: „Blíž.“ 

D: „U tebe.“ 

U: „Správně. Stoupněte si tedy na naší dráze tam, kde 

myslíte, že vám bude teplo.“ 

Děti si správně stouply, ale protože bylo v onom bodu 

nedostatek místa pro všechny, došlo ke strkanicím. 

U: „Nemusíte tam všichni stát. Kdo se nevejde, pouze 

ukáže.“ 

Takto děti chodily pro znázorněné dráze Zeměkoule a 

pokaždé jsme si říkaly, v kterém místě je teplo a 

v kterém chladno. 

D: „To je jako když se střídá jaro a léto.“ 

D: „A zima.“ 

D: „Janičko, to znám. To vím.“ 

U: „Správně, děti. Je to jak říkáte. Tím, že se otáčí 

Zeměkoule kolem Slunce se střídají roční období. 

Jaro, léto, podzim a zima.“ 

D: „Jó, to znám, to už mi nemusíš říkat.“ 

D: „Já to taky věděl.“ 
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U: „Můžete se zastavit. Když jste to věděli, tak 

zvládneme tento úkol velice rychle a můžeme si pak 

zahrát hru.“ 

Děti radostně volají. 

U: „Mám tady čtyři obrázky. Tady je…“ ukazuji a 

děti doplňují. 

Následně jsme společně přiřadily obrázky 

k nejvzdálenějším a nejbližším bodům od Slunce, 

podle toho, jak jsou roční období po sobě. 

D: „Ale tyhle jsou stejně daleko.“ 

D: „No, jo, tyhle taky.“ 

U: „Všimli jste si toho správně. Je to tak.“ 

D: „Ale proč je v létě teplo, když je od Sluníčka 

daleko?“ 

U: „Naše Zeměkoule se otáčí kolem Slunce, ale je 

trochu natočená. Moment, ukážu vám to,“ beru do 

ruky model Zeměkoule a ukazuji, „naše Zeměkoule 

se otáčí kolem své osy a kolem Slunce zároveň,“ 

napodobuji, „ale není takto rovně, ale malinko 

natočená. Takže když je léto, Česká republika je víc 

nakloněná ke Sluníčku, než když je zima, koukejte,“ 

přecházím na zimu. 

D: „Aha… to jsem nevěděl.“ 

D: „Já jsem to, Jano, věděl. Já to znám.“ 

U: „Jonášku, pojď do středu dělat Slunce a roztáhni 

ruce tak aby jedna směřovala k létu a druhá k zimě. 

Ty Adámku pojď a vezmi si do ruky zeměkouli… 
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musíš jí ale držet tak, aby byla nakloněná. Helenko, 

tady máš zeměkouli ty a pojď si stoupnout na zimu.“ 

Také upozorním na správné držení zeměkoule.  

 

Poté navedu Jonáše blíž k modelu Zeměkoule a ukážu 

mu, kam jeho ruka (sluneční paprsky) nejvíc hřejí  

a ukazují. To samé udělám na druhé straně, tedy na 

modelu Zeměkoule v zimním období. 

(viz příloha Obrázek 23) 

U: „Můžou tvé sluneční paprsky dosáhnout pořádně na 

Českou republiku?“ 

Děti volají jeden přes druhého: „Né.“ 

D: „Už to chápu, to je dobrý.“ 

D: „Já si to chci taky zkusit.“ 

D: „Já chci být…“ 

D: „Je to trošku jako když jedeme autem.“ 

U: „Už víte, čím to je, že se střídá roční období?“ 

D: „Protože nemůže být pořád jenom teplo.“ 

D: „Protože se otáčí Zeměkoule kolem Slunce.“ 

D: „Jo, ale Slunce musí stát.“ 

Poté, co si to všechny děti zkusily, jsme se vydali na 

procházku na Letenskou pláň, kde jsme se párkrát 

zastavili, a děti kolem mě obíhaly. Na signál „štronzo“ 

se všechny děti zastavily a já se ptala, kdo je ke mně 

nejblíž? Kdo je nejdál? Kdo je ode mě třetí, stejně jako 

Zeměkoule od Slunce? 
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Komentář: 

Během dopoledních činností projevovaly zájem o téma vesmíru převážně děti od 4-6 let. 

Aktivitu věnovanou střídání ročnímu období by bylo vhodné pro mladší děti nejprve více 

ztvárnit pomocí pohybové hry na teplo a chlad, aj. Poté až děti zavést na oválnou dráhu 

Zeměkoule. 
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Odpolední činnosti 

Odpoledních činností se zúčastnili pouze předškoláci. Činnost probíhala v rámci programu 

před nocováním v mateřské škole. 

Jelikož byla z důvodu deštivého počasí špatná viditelnost, nebyla možnost pozorovat 

Měsíc. 

Děti byly natěšení na samotné spaní v mateřské škole, 

že po stezce odvahy neměly děti příliš sil a chuť na 

další aktivity. Využila jsem ale tmy a baterky. Děti si 

před čtením pohádky lehly na svá lehátka a koukaly 

se na rozsvícený kruh na stropě, vytvořený baterkou. 

U: „Koukejte se, děti. To je náš Měsíc. Je celý kulatý 

…“ 

D: „To znamená, že je úplněk.“ 

U: „Přesně tak. A je osvícený slunečním světlem. Ale 

on není celý leden, únor, březen, duben, květen, 

červen, červenec...“ 

D: „Srpen, září...“ 

U: „Říjen, listopad a prosinec vidět stále takto celý, 

protože se otáčí kolem naší Zeměkoule a tak se za ni 

někdy kousek schová.“ 

D: „Jo, to vím.“ 

Děti leží a poslouchají. Já si beru do ruky vystřižené 

kolo papíru a přikládám ho na baterku. 

U: „Někdy je měsíce vidět jenom kousek, takový jako 

srpek, který nám připomíná i jedno písmeno… poznal 

by ho někdo?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné pojmenování. 

 

 

 

 

 



115 

 

D: „C?“ 

U: „No, Cé se píše obráceně, koukejte se, ono se tam 

to písmeno za chvilku ukáže,“ posunuji papírem. 

D: „D, je to D.“ 

D: „Jo no jo.“ 

D: „Jo, já ho taky vidím.“ 

U: „Ano, je to D, jakože dorůstá. Dorůstá do úplňku, 

koukejte.“ 

D: „Jo, teď už je celý vidět.“ 

U: „Měsíc se ale točí dál a mi můžeme vidět na 

obloze zase jenom jeho kousek, který nám tentokrát 

připomíná písmeno….“ 

D: „C.“ 

D: „C je to.“ 

U: „A věděl by někdo, co to Cé může znamenat?“ 

D: „Že couvá, to vím.“ 

U: „Ano, Měsíc couvá. Ale kam?“ 

D: „To nevím, asi za Zeměkouli.“ 

U: „Ano, říká se tomu Nov.“ 

D: „Nov.“ 

D: „A co pak?“ 

D: „Pak zase dorůstá přece.“ 

U: „Ano, koukejte se. A víte kolikrát za měsíc, třeba 

březen, který teď máme, stačí Měsíc dorůst do úplňku 

a zase couvat do Novu?“ 

D: „Měsíckrát.“ 

Děti se smějí. 

D: „Dva krát.“ 

D: „Jedenkrát.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Známka toho, že děti dávají 

pozor a jsou zaujatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojení s představou o otáčení 

Měsíce kolem Zeměkoule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace, ověření, zda 

správně děti pochopily význam 

Měsíce. 
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D: „Jo, jedenkrát přeci, proto je to Měsíc.“ 

U: „Ano, je to tak. Protože je teď venku zataženo, 

nemůžeme se na Měsíc podívat. Já jsem se ale koukala 

na Měsíc včera a vypadal asi tak,“ ukazuji, „couvá? 

Roste?“ 

Děti volají jeden přes druhého 

D: „D.“ 

D: „Dorůstá.“ 

 

Po této aktivitě následovalo čtení pohádek. 

Komentář: 

Z důvodu špatného počasí nabyla naplánovaná aktivita realizována, ale domnívám se, že 

jednoduché svícení baterkou na zeď bylo pro děti srozumitelnější. 
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S3e 

Pátý den jsem nabídla dětem opět několik aktivit, které si mohly během dopoledne 

vyzkoušet, stejně jako v předchozí den. 

Předškolní děti měly zájem o další informace týkající se vesmíru a tak si samostatně 

rozebraly encyklopedie a jiné knihy s tímto tématem. Jiní předškoláci chodili do temné 

komory, nebo si hráli na střídání ročního období. 

Některé děti, přicházející z domova, se buď přidaly k předškolákům, nebo měly možnost si 

vytvořit vlastní vesmír. 

Celé dopoledne spíše sloužilo jako ujasnění a upevnění zkušeností a poznání. 

Vzhledem k tomu, že byly děti rozptýleny na různých stanovištích během dopoledne, 

organizace činnosti vyžadovala skupinovou nebo individuální péči, nepodařilo se tedy 

zaznamenat rozhovory. 
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3.4 Vyhodnocení 

Vyhodnocení aktivit praktické části sleduje následující: 

a) Odezvu dětí 

b) Způsob práce 

c) Komunikaci 

d) Úspěchy a úskalí 

e) Doporučení 

 

3.4.1 Vyhodnocení realizovaných aktivit Slunce a jeho pohyb 

S1a 

Aktivita byla přitažlivá pro děti všech věkových kategorií po celou dobu jejího trvání. 

Využití fotografie mělo u dětí veliký úspěch a její vyndání z tuby před zrakem dětí mělo 

doplňující efekt na celkovou motivaci námořníky. 

Práce s celou, věkově smíšenou skupinou dětí, nebylo problémem. Osvědčil se postup 

rozhovoru předcházejícímu práce s fotografií. Využití fotografie mělo u dětí veliký úspěch 

a její vyndání z tuby před zrakem dětí mělo doplňující efekt na celkovou motivaci 

námořníky. Sezení dětí v sólovém uspořádání se projevilo jako vhodné pro orientaci na 

fotografii. 

Nevyužití dětských básní a písní se nezdálo býti překážou. Činnost sice nebyla pro 

komunikaci a využití slovní zásoby náročná, přesto se dostaly ke slovu všechny děti 

a některým z nich byla rozšířena slovní zásoba, ať už pasivní či aktivní, o názvy míst 

a některých významných objektů budov. Činnost nabádá ke komunikaci dítěte s rodičem. 

Úspěchy a úskalí: Za úspěch považuji to, že v průběhu činnosti se podařilo zapojit všechny 

děti. Dále pak využití panoramatické fotografie s vyobrazením známého okolí a tím 

vytvořit jedinečnost této činnosti, která vede děti k rozlišení 2D a 3D prostorem. 
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Doporučení: Pracovat s dětmi ve třídě při roztažených žaluziích, aby měly možnost vidět 

ven a lépe se tak orientovat na fotografii. Pořídit fotografie za slunečného a jasného počasí, 

kdy nejsou na obloze mraky. 

S1b 

Aktivita byla pro děti zajímavá a atraktivní, práce s fotografií nadále lukrativní. Aktivita 

byla pro děti zajímavá a atraktivní, práce s fotografií nadále lukrativní. Pozorování Slunce 

nadchlo děti i mimo pobyt v mateřské škole. 

Pracovat s celou skupinou dětí bylo vhodné pro vytvoření prostoru pro debatu a k 

podnícení tak společného pozitivního zájmu o pozorování Slunce. 

Činnost podpořila děti v rozvoji vedení rozhovoru a využití pasivní slovní zásoby na 

aktivní. Učitel je zde v roli facilitátora. Do rozhovoru se tentokrát nedostaly všechny děti. 

Mladší děti ve skupině používaly spíše popisný jazyk nebo zájmena ukazovací. Starší děti 

se více zapojovaly do rozhovoru a někteří z nich i do argumentace. Činnost nabádá ke 

komunikaci dítěte s rodičem. 

Úspěchy a úskalí: Pozitivně hodnotím spolupráci převážné části rodičů při ranním 

pozorování Slunce a tím udržení nadšení dětí pro aktivitu. Úskalím byl menší prostor pro 

vyjádření mladších dětí. 

Doporučení: Doporučuji okopírovat Fotografii 1 a při příchodu dětí dát každému z nich 

jednu kopii, aby do ní zaznamenaly, kde viděly Slunce ráno cestou do školy. Tím by se 

využilo aktuální nadšení dětí, vytvořil by se čas pro individuální rozhovor a čas pro 

společný rozhovor a argumentaci by byl při skupinové práci během řízených dopoledních 

činnostech, během kterých by došlo ke shrnutí.  
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S1c 

Činnost byla pro děti stále upoutávající, avšak tentokrát přinesla důvod k dialogu mezi 

samotnými dětmi a tím pádem i k argumentování. Učitelka byla v pozici koordinátora 

rozhovoru a následně musela znovu jasně vymezit jednoznačné stanoviště pozorování.  

Z rozhovorů dětí je vidět, že ve správných odpovědích je brzdí malá slovní zásoba 

a neukotvení názvů geografických prvků. 

Jelikož si musely děti vybavit polohu Slunce na obloze z předchozího dne, byla pro ně 

činnost o to náročnější. 

Úspěchy a úskalí: Při činnosti měla fotografie usnadnit pozorování, ale z reakcí dětí 

zjišťuji, že přechod z 2D do 3D a vizualizace z 3D do 2D je pro některé předškolní děti 

komplikovaná a to převážně pro některé děti od pěti let níže. 

Doporučení: Vybavit děti předchozí den opět kopií Fotografie 1 a za spolupráce rodičů 

dokreslit Slunce na místo, kde ho viděli při odchodu z mateřské školy. 

S1d 

U této činnosti došlo k rozdělení dětí na dvě skupiny. V jedné byly děti, převážně ve věku 

5-7 let, které pozorování Slunce a jeho pohybu nadchlo a projevilo se to i v jejich 

rozhovorech mimo hlavní činnost. Ve druhé skupině byly děti ve věku od 3 do 5 let,  

u kterých se spontánní pozorování Slunce během pobytu venku neobjevilo, a to ani po 

snaze učitelky děti motivovat. 

Využití orientačních bodů bylo přínosnější pro orientaci a spojení si polohy Slunce na 

obloze s částí dne víc, než vnímání změny polohy ruky při ukazování na Slunce. 

Komunikace probíhala převážně mezi dětmi a objevovala se v ní i argumentace a snaha  

o vysvětlení. 
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Úspěchy a úskalí: Za úspěch považuji rozhovor starších dětí při pobytu venku a vytvoření 

tak základu pro uvědomění si rozdílu mezi megaprostorem a makroprostorem. 

Úskalí je nezapojení mladších dětí.  

Doporučení: Během pobytu venku jsem mohla dětem názorně ukázat, proč je důležité 

pozorovat Slunce z jednoho místa – nejprve se podívat na polohu Slunce z pozorovacího 

místa a poté sednout na tramvaj a odjet o dvě stanice dál (časový rozdíl maximálně 10 

minut). 

S1e 

Děti jistá stereotypnost otázek přestala pomalu bavit, ale z rozhovoru můžeme usoudit, že 

děti se o téma pozorování Slunce zajímaly i mimo mateřskou školu. 

Rekapitulace získaných zkušeností z pozorování proběhla úspěšně, nejvíce však reagovaly 

děti starší 4,5 let a také děti, s kterými pozorovali Slunce rodiče ve volném čase. 

Úspěchy a úskalí: Za úskalí považuji stereotypnost otázek, které děti doprovázely celý 

týden. Úspěchem je vzbuzení zájmu u některých dětí pro pozorování Slunce a projevená 

schopnost orientovat se v částech dne díky pozorování polohy Slunce za pomoci 

orientačních bodů (megaprostor) a fotografii (mikroprostor). 

Doporučení: Obohatit aktivitu o výtvarnou činnost, či pracovní list. 

3.4.2 Vyhodnocení realizovaných aktivit Slunce a stín 

S2a 

Po víkendové přestávce si děti vybavují, co jsme dělali předchozí týden, což svědčí  

o dětském zájmu k danému tématu. Z reakcí dětí je viditelné, že pozorování vlastního stínu 

je pro většinu z dětí vítanou novinkou. 

Během činnosti bylo zapotřebí využívat předložky a během porovnávání velikosti stínu 

správě odpovídat „menší než..“ Učitelka byla v roli facilitátora. 

Úspěchy a úskalí: Starší děti (6-7 let) jsou schopny odpoutat svou pozornost od vlastního 

já, stínu, zatímco u mladších dětí se projevuje dětský egoismus v silné míře – ukazují na 
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hlavu stínu. Je spojení pozorování stínu a zároveň polohy Slunce na obloze pro děti 

přínosné? 

Doporučení: S odstupem času se mi zdá úvod příliš rozsáhlý a jednotlivé aktivity bych 

rozdělila do několika dnů. V případě špatného počasí by mohlo být vhodné obkreslit siluetu 

stínu na balicí papír, aby bylo možné v aktivitě navázat i ve třídě. 

S2b 

Zájem dětí přetrvává, ale pro některé děti byla změna pozorování Slunce a stínu náročná, 

přesto byl pobyt mimo mateřskou školu pro některé děti přínosné. Starším dětem přineslo 

pozorování stínu a Slunce mimo mateřskou školu zobecnění a uvědomění si souvislosti 

pohybu Slunce a velikosti stínu. Nejstarší děti projevily zájem o pozorování i jiných věcí 

vrhajících stín, než je jejich postava. Z reakce dětí je znát, že je nejprve zaujala délka stínu 

a teprve později směr. 

Úspěchy a úskalí: Více zapojit mladší děti, například Stínovou honičkou. Příliš rychlá 

změna prostředí po pozorování směru stínu – nešťastné naplánování školního výletu 

s týdenním plánem 

Doporučení: Využít obkreslenou siluetu stínu na balicím papíře a porovnat se stínem ve 

stejný čas na školním výletě.  

S2c 

Zájem dětí je překvapující. Bez ohledu na motivaci či pokyn od učitelky, provedly děti 

jinou transformaci z člověka na jiný objekt – plyšáky. 

Starší děti dokáží propojit pohyb Sluce s pohybem stínu a následně vydedukovat, směr 

stínu následujícího, zatím co mladší děti ve třídě, mají tendenci ukazovat hned následující 

po posledním obkreslení a nejmladší děti představu pohybu stínu nemají.  

Nejmladší děti se spokojí s pozorování a obkreslováním vlastního stínu bez uvědomění si 

následnosti a posloupnosti. 

Z rozhovoru a reakcí dětí je znát, že tmu a noc vnímají jako synonymum. 
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Úspěchy a úskalí: Schopnost dětí využít poznatků získaných z aktivit Slunce a jeho poloha 

a propojit je s pozorováním stínu. Vzbuzení dětí touhy po poznání a dalších úkolem pouze 

samotnou aktivitou bez použití básní, písní či obrázků. Mladší děti jsou spíše pozorovateli. 

Doporučení: Pozvat rodiče odpoledne na školní zahradu ke společnému obkreslování 

siluet stínu a tím otevřít možnost dítěti vést rozhovor a získávat informace o tématu i mimo 

mateřskou školu. 

S2d 

Rekapitulace znalostí a poznatků byla pro děti nejprve přitažlivá aktivita, ale postupně 

upadal zájem a pozornost. Z reakcí dětí je vidět, že jsou schopné správně vydedukovat 

souvislost stínu s pohybem Slunce. Starší děti jsou oproti mladším dětem pohotovější 

v úvaze a jejich odpověď je spíše slovní, kdežto mladší dětí se opírají o gestikulaci, nebo 

pouze ukazují bez komentáře. 

Po pozorování Sluce a stínu si jsou děti jistější s rozdělením etap dne a konkretizují další 

jeho části. Děti lépe vnímají rozdíl mezi dnem a nocí, ale u starších dětí byl vypozorováno, 

že lépe diferencují dopoledne a odpoledne. To se projevuje i na jejich slovní zásobě  

a správném používání názvů částí dne. 

U některých starších dětí došlo k zobecnění na základě vlastní zkušenosti mimo mateřskou 

školu. 

Úspěchy a úskalí: Zvětšení a vylepšení aktivní či pasivní slovní zásoby. Děti si mohly 

zrekapitulovat získané vědomosti a poznatky. Činnost byla příliš statická a důsledkem toho 

byla rychle upadající soustředěnost dětí. 

Doporučení: Propojit s jinou činností? Nepracovat s celou třídou, ale ve skupinách? 
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S2e 

Samotný úkol byl pro děti velice atraktivní, avšak během dopoledne se ukázalo, že děti 

nemají přehled o plynutí času a tím pádem pozorovat stín, který značí konec hry.  

Z reakcí a rozhovorů dětí můžeme vyvodit, že některé děti ve věku 4,5 až 7 let, jsou 

schopné orientovat se v čase za pomoci Slunce a stínu a rozlišovat jednotlivé etapy dne. 

Úspěchy a úskalí: Zabrání dětí do vlastní hry snižovalo pravděpodobnost, že se půjdou 

přesvědčit o poloze jejich stínu.  

Doporučení: Obtáhnout siluety stínu nesmývatelnou barvou a činnost opakovat. 

3.4.3 Vyhodnocení realizovaných aktivit Střídání dne s nocí a ročního období 

 

S3a 

Aktivita byla pro děti přitažlivá bez rozdílu věku. Většina dětí měla předchozí zkušenost 

s tématem vesmír, jež se projevovalo při úvodním rozhovoru. Práce s celou skupinou dětí 

byla vyhovující, jelikož se podařilo zapojit všechny děti. Během činnosti byla některým 

dětem obohacena slovní zásoba (spíše pasivní) o názvy planet. Starší děti ve skupině byly 

schopny přiřadit obrázek planety k jejímu názvu a dokonce určit pořadí polohy od Slunce. 

Umisťování obrázků planet na plochu vesmíru podle „blíž než“,  „dál než“ bylo pro některé 

děti náročné. Za použití synonym či jiného popisu se nakonec podařilo všem. 

Úspěchy a úskalí: Zapojení všech dětí a vzbuzení zájmu o aktivitu. Příliš dlouhá aktivita. 

Doporučení: Povídat si s dětmi o vesmíru a o tom, co je jeho součástí, zařadit do ranních 

spontánních činností. Vytvořit model vesmíru bez předcházejícího rozhovoru, pouze po 

shrnutí poznatků získaných během skupinových a individuálních rozhovorů. 
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S3b 

Aktivita byla pro děti nová a zajímavá. Více ale nadchla děti staršího věku než děti mladší, 

pro které byla manipulace s modelem Zeměkoule spíše hra s míčem. 

Práce s celou skupinou byla vhodná na úvod, ale pro pozorování střídání světla a tmy (dne 

a noci) na modelu Zeměkoule se nakonec ukázala vhodnější práce v malých skupinách, 

v kterých bylo víc prostoru pro individuální rozhovory. 

Úspěchy a úskalí: Seznámení dětí s důvodem střídání dne a noci a zajímavou a neotřelou 

metodou, a tím pádem i využití situační a prožitkové metody učení. 

Za úskalí můžeme považovat nutnost přítomnosti obou učitelek, jelikož jedna musí být se 

skupinou dětí v temné komoře.  

Doporučení: Pro malé děti je práce s modelem náročná, proto doporučuji rozdělit věkově 

heterogenní třídu na skupinu mladších a starších dětí. Skupinu mladších dětí seznámit se 

střídáním dne a noci pohybovou hrou, v které by byly děti modelem Zeměkoule. Starší děti 

jsou už schopny práce s modelem. 

S3c 

Opětné sezení u modelu vesmíru a opakování poznaného bylo pro některé děti už 

nepříjemné, ale stále se našla většina dětí, která se ráda podělila o své poznání. Pro většinu 

dětí je Měsíc symbolem noci a tedy dobou, kdy se má spát. 

Na úvod se práce s celou skupinou dětí zdá vhodná, ale pro experiment v temné komoře je 

opět vhodnější práce v malých skupinách, umožňují větší šanci pro individuální rozhovory 

a čas pro otázky a odpovědi. 

Aktivita byla pro děti poměrně náročná, jelikož bylo zapotřebí vnímat tři objety najednou 

(Slunce, Zeměkouli a Měsíc) a do toho s jedním z nich (Měsícem) manipulovat.  
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Úspěchy a úskalí: Úspěchem bylo udržení a vyvolání zájmu dětí o poznání přírodních 

jevů, jako je otáčení Zeměkoule kolem své osy a otáčení Měsíce kolem Zeměkoule. To vše 

převážně ale u starších dětí. Pro mladší děti ve skupině byla tato činnost náročná. 

Doporučení: Pro malé děti je práce s modelem náročná, proto doporučuji rozdělit věkově 

heterogenní třídu na skupinu mladších a starších dětí. Skupinu mladších dětí seznámit 

s obíhání Měsíce kolem Zeměkoule pohybovou hrou, v které by byly děti modelem 

Zeměkoule nebo Měsíce. Dále bych doporučila využití pracovních listů, do kterých by si 

mohly děti zakreslit poznané a následně vložit do portfolií.  

S3d 

U starších dětí nadále přetrvával zájem o poznání vesmíru, kdežto u mladších dětí se větší 

zájem neprojevil ani ve spontánní hře. 

Využití dopoledních aktivit pro individuální rozhovory bylo přínosné. Kromě toho, že jsem 

měla možnost vidět, koho z dětí téma opravdu zajímá, byl čas na zodpovězení otázek  

a odpovědí, a tím zbavení dětí některých nejasností a nesrovnalostí.  

Během odpoledních činností se podařilo vysvětlit a názorně ukázat předškolním dětem, 

důvod změny tvaru Měsíce. Pro vysvětlení fází měsíce se promítání na zeď jevila jako 

vhodná metoda. 

Úspěchy a úskalí: Za úspěch považuji vzbuzení a podpoření zájmu starších dětí o téma 

vesmíru, o hledání souvislostí a důsledků jednotlivých jevů. Negativně hodnotím 

nezapojení mladších dětí a za úskalí považuji závislost pozorování nočního Měsíce na 

počasí. 

Doporučení: Rozložit pozorování Měsíce a jeho fází na více dnů.  
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S3e 

Tento den nehodnotím, jelikož nebyla realizována žádná řízená činnost, mající jasný cíl, 

z důvodu únavy děti a celkového rozpoložení dětí ve třídě. 
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4 Závěr 

Východiskem pro danou práci a zvolení metody akčního výzkumu, byla mimo jiné analýza 

dostupných zdrojů o časoprostorové orientaci ve spojení se Sluncem. V teoretické části se 

mi podařilo shrnout, co vlastně čas v naší kultuře je, jak je tento pojem vnímán v některých 

vědách, ale také to, jak je čas vnímán z pohledu evolučního vývoje u lidstva i vývojového 

v průběhu prvních několika let jedince až do mladšího školního věku. Na základě 

prostudování Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsem zjistila, že 

rozvoj orientace v čase v jednotlivých vzdělávacích oblastech není explicitně zmíněn a je 

oddělen od prostorové orientace. Plánované pozorování Slunce ale v programech chybí,  

i když dle mých zkušeností děti evidentně zajímá. Zjistila jsem, že učebnice pro první 

stupeň základní školy již předpokládají určité zkušenosti s vnímáním dne, noci, respektive 

Slunce. 

Navržené scénáře vycházející z dané analýzy, se na daném vzorku prokázaly jako funkční, 

tzn., že na ně děti dobře reagovaly. V průběhu ověřování jsem operativně reagovala na 

situaci, což je zaznamenáno v popisu i komentářích pořízených k probíhajícím aktivitám. 

Kvalitativní hodnocení dětských reakcí je nutné provézt po částech, protože každá aktivita 

zpracovává jiný druh prostoru, odehrává se v jiném prostředí, je rozdílně náročná na 

kooperaci různých mozkových center i na zpracování podnětů (představy  

a vjemy).  

Aktivity, které jsem sestavila ve scénářích a zrealizovala v průběhu tří týdnů v různých 

měsících se skupinou věkově smíšených dětí předškolního věku, byly zaměřeny na tři 

témata. 

V případě tématu Slunce a jeho pohyb lze konstatovat, že děti předškolního věku byly 

schopny se zorientovat v čase a prostoru díky vztahu polohy Slunce vzhledem k objektům 

v širším okolí mateřské školy. Během týdne, i díky spolupráci s rodiči, se tato 

časoprostorová orientace ukotvila natolik, že víc jak polovina dětí zvládla přenést tuto 
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zkušenost do práce s fotografií a zorientovat se na ní prostorově natolik, že děti určily, kde 

se Slunce nachází vzhledem k okolí školy na jednotlivých fotografiích a také časově zařadit 

pořízení snímku. Důkazem toho, že jde o trvalý poznatek je to, že u většiny dětí přetrvával 

zájem o pozorování Slunce a o propojování jeho polohy v prostoru a čase během 

společných vycházek do okolí mateřské školy v následujících měsících. Děti se od té doby 

neorientují v čase pouze podle zaměření činností v rámci programu dne, ale i podle polohy 

Slunce na obloze a dokonce i podle jiných přírodních změn, jako je světlo, či zpěv ptáků. 

Do jejich spontánního mluvního projevu pronikla zcela přirozeně slovní zásoba, která se 

v tomto tématu používala. 

V tématu Slunce a stín docházím k závěru, že jsou sledované děti schopny orientace v čase 

během dne na základě směru a délky vlastního stínu. Přičemž převážně starší děti 

předškolního věku (4,5 – 6 let) si uvědomují závislost polohy Slunce s délkou a se směrem 

stínu, což znamená, že se u nich vyvíjí vztahové myšlení v rámci otevřeného prostoru. 

Mladší děti předškolního věku (3 – 4,5 let) se spíše orientují na základě přiřazení stínu ke 

konkrétní osobě, avšak po opakování aktivit dokonce zvládnou dát do souvislosti délku 

stínu s částí dne v tom smyslu, že rozliší ráno a poledne, respektive poledne a odpoledne. 

Námět aktivit odpovídal dané věkové skupině, děti se k aktivitám vracely v rámci volných 

her. 

Třetí téma se projevilo jako obtížnější, možná i vzhledem k mojí menší zkušenosti s tímto 

tématem. I když se aktivity odehrávaly v uzavřeném prostoru, který je snazší na orientaci, 

bylo evidentní, že děti potřebují na zpracování daných podnětů více času. Na základě 

analýzy dětských reakcí v porovnání s předchozími aktivitami bych příště toto téma 

rozložila do čtrnácti dnů a doplnila dalšími drobnými úkoly, které by pomohly dítěti situaci 

opakovaně prožít a usnadnit mu i orientaci v nové slovní zásobě v propojení na vznikající 

představy.  

Podle reakcí dětí i rodičů se ukázalo, že téma Slunce dokáže propojit práci v mateřské škole 

s aktivitami v rodině, respektive obohatit cestu dítěte do/z mateřské školy. Pozorování 
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slunce je snadné provázat s předčtenářskou gramotností i s hudebně pohybovou výchovou, 

což naplňuje princip komplexnosti.  

Po předchozích zkušenostech bych ráda formulovala několik doporučení pro praxi. 

K ukotvení a prohlubování tohoto typu časoprostorové orientace a prohlubování získaných 

zkušeností doporučuji činnosti opakovat, jenom mírně obměňovat, nechat dětem na reakce 

dostatek času a pracovat s dlouhodobým cílem. 

Jak plyne z uvedeného textu, stanovené cíle práce (strana 30) byly splněny. Téma mě 

natolik zaujalo, že budu pokračovat v činnostech a výzkumu i v následujícím školním roce. 

Dílčí výsledky byly prezentovány na konferenci EME 2018 a počítám se tím, že další 

výstupy budu prezentovat v rámci projektu SC1 řízeného JČU PDF České Budějovice a že 

nabytých zkušeností využiji v kontaktu se studenty na jejich praxi v naší fakultní mateřské 

škole. 
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Tabulky 

Tabulka 1 - s výsledky "Jak my vlastně poznáme, že je ráno?" 

  

 

 

Podle 

světla 

Podle 

budíku 

Podle toho, že 

mě probudí 

rodiče 

Další… 

6-

7 

let 

d1     

d2     

c3    „Podle toho, že vyjde slunce a je světlo.“ 

d4     

c5     

5 

let 

d6     

d7     

c8     

c9     

d10    „Podle květin.“ 

c11     

d12  „telefon“   

c13     

3-

4 

ro

ky 

d14    „Podle ptáčků.“ 

c15     

c16     

c17     

d18     
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Tabulka 2 - s výsledkem "Ukažte mi na fotografii (Fotografie č. 1), kde si myslíte, že je ráno Slunce." 

  

 

 

Směr 

Strossmayerovo 

náměstí 

Nad mateřskou 

školou 
Nad Spartou Jiné… 

6-

7 

let 

d1   
„Protože je to tam 

takové světlé.“ 
 

d2   -//-  

c3     

d4  

„No, já když jedu 

do školky, tak asi 

tady, ale máme 

tmavá okna.“ 

  

c5 „Vím to.“    

5 

let 

d6   -//-  

d7  „Myslí, že tady.“   

c8  „Asi tady.“   

c9     

d10     

c11     

d12     

c13     

3-

4 

ro

ky 

d14     

c15   -//-  

c16     

c17   „Tady?“  

d18    „Nevím.“ 
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Tabulka 3 - výsledky "Kde jsi viděl/a Slunce ráno, cestou do školy:" 

  Nad 

Strossmayerovým 

náměstím 

Nad mateřskou 

školou 
Nad Spartou Jiná odpověď 

6-

7 

let 

d1     

d2     

c3     

d4     

c5     

5 

let 

d6     

d7     

c8     

c9     

d10     

c11     

d12     

c13     

3-

4 

ro

ky 

d14     

c15     

c16     

c17     

d18     

 



148 

 

Tabulka 4 - s výsledkem "Kde jsi viděl/a Slunce, když jsi šel/šla ze školky?" 

  Nad mateřskou 

školou 
Nad Spartou 

Nad 

Hradčanskou 
Jiná odpověď 

6-

7 

let 

d1     

d2     

c3     

d4     

c5     

5 

let 

d6     

d7     

c8     

c9     

d10     

c11     

d12     

c13     

3-

4 

ro

ky 

d14     

c15     

c16     

c17     

d18     
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Tabulka 5 - s výsledkem "Myslíte si, děti, že stín mění svou polohu jako Slunce na obloze?" 

  Zaznamenané odpovědi 

6-

7 

let 

d1 „Myslím si, že ano.“ 

d2 „Ano kapitánko.“ 

c3  

d4 „Já myslím, že jo.“ 

c5 „To je jasný, protože ten stín dělá sluníčko.“ 

5 

let 

d6  

d7 „Taky si myslím, že jo.“ 

c8 „Ano.“ 

c9  

d10  

c11 „Hm, jo“ 

d12  

c13  

3-

4 

ro

ky 

d14  

c15 „No, já si myslím, že jo.“ 

c16  

c17  

d18  

 

 

 


