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Anotace 

Bakalářská práce se zamýšlí nad denním režimem dětí mladšího školního věku a 

možnostmi zařazování pohybových činností, které působí jako psychohygienický činitel. 

Cílem práce je zmapování vhodných aktivit, vybavení a možností dalšího rozvoje 

pohybových činností v základní škole a školní družině. 

Součástí bakalářské práce je sestavení vyváženého denního režimu dětí a ověření v praxi 

při realizaci projektu školy v přírodě. 
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„ I sport má v tom mnoho dobrého: dnes takový hoch, když je sportovec, nekouří, nepije, 

neflámuje, aby se udržel ve formě. Jen když přitom mladí kulturně nezhrubnou, potom to 

bude nej větší pokrok a návrat ke kultuře antiky, jak to chtěl Tyrš. A ještě něco o tom sportu. I 

to je na něm dobré, že reguluje nebo nahrazuje vrozenou a vychovanou řvavost. Každý kluk je 

svou náturou, okolím i historií veden k jednostrannému kultu válečných herou a panovníků-

válečníků, ve sportu se učí přeštychovat toho druhého bez krve a ukrutností. Sport také 

vychovává k čestnosti. 

Já sám jsem ještě neměl příležitost ke sportu, jenom jsem sokoloval, a podnes není dne, 

abych nesokoloval." 

Karel Čapek: Hovory s T.G.Masarykem 

1. Úvod 

Následující stránky se budou zabývat denním režimem dětí na základní škole a možnostmi 

pohybových aktivit, kterých je tolik zapotřebí pro zachování zdravého životního stylu.. 

Při hledání teoretických východisek a pramenů souvisejících s problematikou výchovy, 

režimu dne, volného času, pohybu a her se opírám o myšlenky předních českých psychologů a 

pedagogů, zejména pak o publikace Zdeňka Matějčka, Pavla Říčana, Oldřicha Matouška a 

Jiřiny Prekopové. 

Zásadní význam pro tuto bakalářskou práci mají i publikace a teoretické studie Bedřicha 

Hájka, Jiřiny Pávkové a Břetislava Hofbauera, zabývající se problematikou pedagogiky 

volného času. 

Děti mladšího školního věku velice rády cvičí a jsou neskonale vděčné za každou příležitost, 

při které se mohou odreagovat a protáhnout. Záměrem praktické části bakalářské práce, která 

se zabývá tvorbou vyváženého režimu dne a nabídkou pestrých a přitažlivých činností, je 

snaha poskytnout dětem tuto příležitost a zároveň ověřit si teoretická východiska v praxi při 

realizaci projektu školy v přírodě. 
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2. Životní styl a režim dne - vymezení pojmu 

Pojem životní styl je složitý a velmi komlikovaný. Jedná se o individuální souhrn postojů, 

hodnot a dovedností odrážejících se v mezilidských vztazích, výživě, tělesném pohybu, 

organizaci času, zájmech a zálibách. Způsob využívání volného času je velmi důležitý 

ukazatel životního stylu. 

Poslední dobou vzrůstá znepokojení nad úrovní fyzické kondice dětí. Životní styl mnoha 

dnešních mladých lidí tvoří televize, počítačové hry a „výhoda" rychlého občerstvení. Čas, 

který děti dříve trávily tím, že si hrály venku s kamarády ze sousedství, je nyní více věnován 

sedavým činnostem. Tato změna v životním stylu způsobila, že většina současných dětí je ve 

špatné fyzické kondici, díky konzumnímu způsobu života vzniká riziko dětské obezity a 

rodiče si ani neuvědomují nutnost udržování zdravého těla a mnohdy také nevědí, jak tento 

stav zlepšit. 

Vzhledem k režimu dne je optimálním stavem uvedení do rovnováhy oblast povinností a 

oblast volného času. 

„Režim dne by měl být uspořádaný tak, aby odpovídal kolísání výkonnosti člověka 

v průběhu dne, ale i týdne a roku. Předpokládá přiměřený odpočinek s přihlédnutím k věku, 

předchozím činnostem a individuálním zvláštnostem. Protože děti při vyučování převážně 

sedí, mají nedostatek pohybu, jsou důležitou součástí režimu dne pohybové aktivity formou 

rekreační tělovýchovy nebo soustavnějších zájmových pohybových činností. Školy mohou 

přispět nabídkou pohybověrekreačního programu o přestávkách i moderním pojetím tělesné 

výchovy". 1 

Velmi důležitou součástí režimu dne jsou i ty činnosti, které bezprostředně souvisejí 

s osobní hygienou a stravováním. Například školní družina do určité míry nahrazuje rodinu a 

děti zde často tráví (včetně vyučování) celý den. Pěstováním hygienických návyků a zásad 

správné výživy lze výrazně přispět k zachování nebo zlepšení zdraví dětí. 

Při sestavování režimu dne, týdne či rokuje nezbytné přihlížet k biorytmům člověka, ke 

křivce výkonnosti. 

„Je známo, že v některých časových obdobích je výkonnost člověka menší, únava větší 

(ranní a večerní hodiny, doba po obědě, vždy po fyzicky či psychicky náročné činnosti, na 

1 Pávková J. a kol.: Pedagogika volného času, Praha 2002, s. 63 
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začátku i na konci týdne, uprostřed pracovního týdne, na začátku i na konci školního roku, 

před klasifikací i po ní, po prázdninách, svátcích, po mimořádných událostech".2 

Určení denního režimu je základ práce ve výchovných (rekreačních i pečovatelských) 

zařízeních, umožňuje plánovat, organizovat, stavět cíle, naplňovat je a za pomoci zpětné 

vazby formulovat nové cíle. Denní režim se podílí i na plynulosti ve škále velmi volných 

režimů dne při oddechových pobytech. 

Režim sám patří k výchovným prostředkům, spočívá v uspořádání činností v čase, zejména 

z hlediska jejich pořadí a trvání. V rodinách, školách a výchovných zařízeních jde zpravidla o 

režim dne a týdne, vymezující zejména dobu pro bdění a spánek, příjem potravy, práci nebo 

učební činnosti, odpočinek. Hygiena doporučuje dodržování pravidelného režimu. Při 

nedostatcích v denním režimu nebo při jeho porušování vznikají nejrůznější fyziologické, 

psychické i sociální potíže, od nespavosti a nechutenství až po celkovou předrážděnost nebo 

únavu, nechuť k práci. 

2.1. Psychohygiena a životospráva 

Obor, který se zabývá rozvojem a podporou duševního zdraví, se nazývá psychohygiena. 

Zároveň se zabývá též prevencí duševních poruch a nemocí. Pomáhá k tomu soubor opatření 

a postupů, jak těchto cílů dosáhnout. 

Hygiena jako vědní obor vymezuje požadavky, jejich dodržování příspívá k zachování zdraví. 

Duševní a tělesné zdraví nelze od sebe oddělit. Dlouhodobé psychické strádání může vyvolat 

nemoci různých orgánů a naopak, při každém onemocnění některého tělesného orgánu se 

necítíme dobře ani psychicky. 

Zdraví nelze chápat jako nepřítomnost nemoci, ale spíše jako stav tělesné, duševní a sociální 

blaženosti. 

Duševní zdraví dítěte může být narušeno i chybnými výchovnými postupy. Patří sem 

výchova příliš přísná, autoritativní, přehnaně náročná, ale i výchova nejednotná a nedůsledná. 

Výchovné cíle mají být v denním programu dítěte nenásilně zakotveny, přičemž je nutné mít 

na paměti, že se i děti stejného věku mohou značně lišit ve svých tělesných schopnostech, 

rozumových dovednostech i povahových vlastnostech. 

2 Hájek B., Pávková J. a kol.: Školní družina, Praha 2007, s.65 
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Možnosti pedagogů, kteří pracují v oblastech výchovy mimo vyučování, lze realizovat na 

poli dodržování přiměřeného denního režimu, zachovávání dobrých mezilidských vztahů a 

péčí o vhodné materiální a prostorové vybavení. 

Opatření a postupy, které napomáhají naplňovat cíle psychohygieny, dodržují zásady 

z oblasti životosprávy, zdravotní výchovy a poradenství. 

Hlavní zásady zdravé životosprávy apelují nejen u dětí na dostatek spánku, dostatek 

pohybových činností, pestré a kvalitní stravy, dostatek tekutin, pobytu na čerstvém vzduchu, 

omezit či minimalizovat čas strávený u počítače a televize. 

Zdravá výživa, respektive pestrá a vyvážená strava je zvláště nutná u dětí, jejichž 

organismus stále dorůstá a vyvíjí se. Zbytečně zatížen je tehdy, pokud musí náročně 

zpracovávat nevhodné potraviny, zvláště tehdy, není-li podáváno dostatek nápojů, zejména 

vody, neochucených minerálek „bez bublinek", které působí špatně na zubní sklovinu. 

Důležitým faktorem je i množství stravy, které dítě konzumuje. Nesmíme podáváním velkého 

množství jídla vytvářet předsudky, které vedou ke skrytým onemocněním a projeví se 

v pozdějším věku. 

2.2. Relaxace 

Pojem relaxace je v současné komunikaci lidí velmi používaný, dost často jen v oblasti 

teorie. Relaxace způsobuje uvolnění svalového a duševního napětí, je to přirozený opak 

stresu, snižuje se při ní tepová i dechová frekvence, výměna látková i svalové napětí. 

Relaxace dokáže odstranit únavu i úzkost, je ideální v kombinaci s tělesným cvičením. Je 

prevencí mnoha nemocí psychických i tělesných. Relaxace aktivní neboli činnostní, která je 

chápána jako opak koncentrace, ale naopak jako koncentrace na aktivitu opačnou aktivitě 

předchozí, která způsobila únavu. Například chůze či běh po sezení v lavici, či nad učebnicí. 

Volný pohyb snímá úzkost a navozuje pocit volnosti, radosti, je důležitý pro odpočinek 

nervového systému, a to zvlášťě u dětí. Řízená pohybová činnost (například aktivity 

sportovního tréninku) mnoha dětem takové uvolnění nepřináší'. Zážitek uvědomění si vlastní 

chůze či uvolněného běhání je pro děti velmi příjemný. Relaxační techniky navozující stav 

psychického i tělesného uvolnění, hrají významnou roli při prevenci a snižování stresu jak 

žáků, tak pedagogických pracovníků. Základ relaxačních technik u dětí je pohyb a hra, které 

vycházejí z přirozených projevů dítěte od nejútlejšího věku . 
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2.3. Volný čas 

Na objasňování pojmu volný čas se zaměřuje mnoho publikací našich i zahraničních 

odborníků, volný čas můžeme chápat jako opak doby nutné práce a povinností, jako dobu, 

kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je rádi a dobrovolně, přinášejí nám 

pocity uvolnění a uspokojení. Pod pojem volný čas zahrnujeme odpočinek, rekreaci, zábavu, 

zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, dobrovolnou společensky prospěšnou činnost i časové 

ztráty s těmito činnostmi spojené. 

„ Z pohledu dětí a mládeže do volného času nepatří vyučování a činnosti s ním související, 

sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, 

domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání. Součástí volného času také 

nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, hygiena, 

zdravotní péče). Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je zřejmé 

například ve vztahu k přípravě (i konzumaci) jídla".3 

Zvláštností volného času dětí je ta skutečnost, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho 

pedagogické ovlivňování. Dětí nemohou mít dostatek zkušeností, nedovedou se dobře 

orientovat ve všech oblastech zájmových činností, je nutné je citlivě vésti. Základní 

podmínkou účinnosti vedení, je nenásilnost, dobrovolná účast dětí, pestrá a přitažlivá 

nabídka zájmových činností. Míra ovlivňování volnočasových aktivit u dětí závisí na jejich 

věku, sociální a mentální vyspělosti a samozřejmě na charakteru výchovy, uplatňované 

v rodině. 

Prostředí, ve kterém děti tráví volný čas, má být a převážně je velmi různorodé. Je to 

domov, může to být škola, různé společenské organizace. Bohužel mnoho dětí prožívá své 

volné chvíle na veřejných prostranstvích, venku, na ulici, často bez jakéhokoli dozoru, 

v současné době i bez zájmu dospělých. Tato situace je nepříznivá, je tím ohrožena výchova 

dětí a samozřejmě často i jejich bezpečnost. To platí zvláště pro mladší děti, které žijí ve 

velkých městech, v anonymním prostředí. 

Děti mají v současné době relativně mnoho volného času. Rodina by měla mít zájem o 

volný čas dětí, ale nemůže plně výchovu volnočasových aktivit zabezpečit. Jednak 

z nedostatku svého volného času (pracovní vytížení rodičů), ale i z absence potřebného 

materiálního vybavení a odborné kvalifikace. Rodina také nemůže plně uspokojit potřebu 

3 Pávková J. a kol.: Pedagogika volného času, Praha 2002, s.13 
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svých dětí sdružovat se a vyhledávat skupinu vrstevníků. Jako nedomyšlené a velmi škodlivé 

se jeví tendence k omezování a mnohdy i rušení institucí pro volnočasovou výchovu, neboť 

historické i zahraniční zkušenosti potvrzují, že výchovná prevence je účinnější a 

z ekonomického hlediska podstatně levnější než náprava chyb a převýchova. Výrazný podíl 

na prevenci sociálně patologických jevů má kvalitní výchova dětí ve volném čase. 

v 
3. Školní věk 

Nástupem do školy dochází ve vývoji dítěte k radikální životní změně. Školní docházka a 

samotný svět školy udává ráz dalších let a ovlivňuje dítě více než cokoli jiného. Škola 

otevírá dítěti velmi rychlým tempem nový svět, urychluje rozumový vývoj a mění náplň 

předškolního života, do světa her vstupuje školní práce a s ní povinnosti. Na školní dítě je 

kladen vyšší nárok na kázeň, schopnost odložit uspokojení okamžitých potřeb a napnout síly 

k výkonu. 

„Společnost posadí dítě do školní třídy, dá mu za úkol zabývat se objektivní, poměrně 

neosobní látkou a chrání je před různými rušivými vlivy. Využívá tím příležitosti, kterou jí 

nabídla příroda, protože i tělesný vývoj je sice rychlý, ale nikoli převratný. Převažuje 

kvantitativní růst a plynulé zdokonalování toho, co zde už bylo. Příroda i společnost tedy 

dávají spojenými silami tomuto období ráz poměrně harmonického rozvoje. Dítě se může 

soustředit na osvojování základních znalostí a dovedností, jež mu jednou umožní plné 

společenské uplatnění. Střízlivý realismus je právě ten postoj, který k tomu potřebuje".4 

Vstupem do školy se dítě dostává do společnosti svých vrstevníků. Škola je zavazuje 

společnými cíli, úkoly, povinnostmi, zájmy, čímž jc zároveň stále více sbližuje. Školní 
kolektiv nabývá velkého významu také tím, že hodnotí úspěchy a neúspěchy žáka při 

vyučování i při zábavě. Škola je veřejnou, oficiální, vzdělávací institucí, vstup do ní je 

vstupem do společnosti, do veřejného života. Dítě se vydává na cestu z úzkého kruhu rodiny, 

popřípadě mateřské školy a zařazuje se do širokých společenských vztahů, postupně přerůstá 

rámec vlastní školní třídy a stává se členem zájmových kroužků ve škole, lidové škole umění 

a dalších mimoškolních zařízení. Tím se současně rozšiřuje též okruh činitelů, které mají na 

dítě vliv, formují je a usměrňují jeho další vývoj. 

4 Říčan P.:Cesta životem. Praha 2004, s. 145,146 
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3.1. Tělesný a pohybový vývoj dětí od šestého do desátého roku věku 

V mladším školním věku je pro dítě charakteristický intenzivní růst zvláště do výšky. 

Ročně naroste průměrně o 6 - 8 cm a přiměřeně přibývá i na hmotnosti. Koncem mladšího 

školního věku, okolo desátého roku, se tělesný růst ještě urychlí. Kostra, svalstvo i ostatní 

orgány sílí a stávají se výkonnějšími. I když v prvních letech školní docházky děti ještě 

podléhají různým infekčním chorobám, přesto postupně roste i odolnost vůči nákazám. 

Narůstání tělesných sil se projevuje v úsilí všemožnými způsoby je uplatňovat a rozvíjet. 

Velmi intenzivně postupuje pohybový vývoj. Je výsledkem pokročilejšího stupně zralosti 

nervové soustavy, zejména těch systémů a mechanismů, které zajišťují dobrý stav funkční 

pohotovosti a mnohostranné pohybové činnosti. 

Zásluhu o pohybový rozvoj má též učení, které nabývá převážně systematicky řízeného 

charakteru a k němuž má dítě vstupem do školy stále více příležitosti. 

Pohybový vývoj pokračuje přesnějším a jemnějším ovládnutím lokomotoriky - hrubších 

pohybů těla zaměřených na přemísťování se - a zvlášťě stále větším zdokonalováním jemné 

motoriky - pohybů rukou, prstů. 

Zdokonalování pohybové činnosti se uskutečňuje zejména lepší souhrou pohybů 

jednotlivých částí těla, rukou, nohou, trupu, ale i lepší souhrou vlastních pohybů s jinými 

smyslovými podněty, například zrakovými a zvukovými. 

Při vstupu do školy dítě už umí běhat, skákat, přeskakovat, klusat a je schopno i 

rytmického pohybu. Vzrůstající koordinace pohybů mu umožňuje své výkony dále 

zdokonalovat. Učí se přeskakovat švihadlo, úspěšně si osvojuje sportovní činnosti, které 

vyžadují dokonalejší koordinaci pohybů - plavání, lyžování. 

Jemná motorika jako diferencovanější a dokonalejší pohybová forma vyžaduje delší, 

složitější vývoj a klade vyšší nároky na zralost nervové soustavy i drobného svalstva rukou. 

Při vstupu do školy má šestileté dítě již rozvinuté základní schopnosti jemné motoriky, které 

se dále zpřesňují: umí stříhat, zacházet s jehlou, modelovat z hlíny, kreslit, přenášet nádoby 

s tekutým obsahem, aniž by je rozlilo. 

Dítě ovládá základní pohybové úkony s míčem, dokáže míč házet i chytat. V těchto 

úkonech se však v průběhu mladšího školního věku značně zdokonaluje, zvláště 

prostřednictvím pohybových her, jejichž oblíbenou a častou náplní je právě zacházení 

s míčem.Po stránce sebeobsluhy je jemná motorika šestiletého dítěte rozvinuta natolik, že se 

dokáže samostatně a správně obléci. 
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Na počátku školní docházky mívá dítě obtíže i při jídle v zacházení s příborem. Správně 

používání vidličky a nože vyžaduje větší sourhu pohybů obou rukou, očí a prstů, než jaké je 

šestileté dítě schopno. K. dobrému ovládnutí těchto pohybů dochází zpravidla až koncem 

desátého roku. 

Zvlášť náročnou činností, kterou od dítěte vyžaduje škola, je psaní. K němu je potřebný 

vysoký stupeň koordinace očí, ruky, drobného svalstva prstů, ostatních pohybů těla a 

polohových pocitů. Osvojování psacích pohybů postupuje poměrně pomalu. V prvním 

ročníku mívají děti víc potíží s psaním než se čtením. Vývoj grafických dovedností se u dětí o 

něco opožďuje za osvojováním schopností číst. Pravidelným, cílevědomým cvičením se však 

tyto problémy v průběhu prvních let školní docházky úspěšně překonávají. Psací pohyby se 

však zautomatizují až kolem dvanáctého roku. 

Celkově ve vývoji jemné motoriky v mladším školním věku lépe postupují děvčata než 

chlapci. Děvčata mívají větší úspěchy v psaní, ale i v různých činnostech, které vyžadují 

jemnou koordinaci pohybů prstů - například šití, vyšívání, míčových hrách, zacházení 

s drobnými předměty. Naproti tomu chlapci předčí děvčata v těch výkonech, kdy se uplatňuje 

síla, vytrvalost a celková fyzická zdatnost. 

Úspěšný pohybový vývoj je pro dítě mimořádně důležitý. Opožďování v získávání 

pohybových schopností je dítěti na škodu nejen tím, že nedovede samostatně vykonávat určité 

úkony, ale zvláště tím, že mu brání v společenském rozvoji a adaptaci. Pohybově zaostalé dítě 

těžce navazuje součinnost se svými vrstevníky, soupeření s nimi je často bez úspěchu. 

Přičiny opožďování pohybového vývoje mohou být různé. Patří k nim špatný fyzický stav 

dítěte, nervová nezralost, různé organické poruchy. Významnou úlohu mají však též různé 

vnější podněty, zejména nesprávný výchovný přístup k dítěti: přehnaná úzkostlivost rodičů, 

strach dítěte z neúspěšných pokusů, nucení do takových pohybových výkonů, které 

neodpovídají jeho zralosti. 

Mladší školní věk je obdobím velké pohybové aktivity, která se projevuje 

v nejrůznějších pohybových hrách, cvičeních a sportovních výkonech. Dítě nachází v pohybu 

potěšení a uspokojení. Pohyb je pro ně v tomto období jednou ze základních životních 

potřeb. Je třeba účinně ho využívat ve školní a mimoškolní činnosti v zájmu zdravého 

tělesného vývoje dítěte. Nemá-li dítě v rámci svého denního pořádku dosti možností 

uplatňovat svou pohybovou aktivitu, je neukázněné, nervózní a nesoustředěné. 
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Zvláštní význam pro udržení jeho tělesné a pohybové aktivity má dostatek tělesných 

činností, otužování a pravidelný denní pořádek. 

3.2. Osobnost žáka mladšího školního věku 

Vstup dítěte do školy nepůsobí jen na jeho jednotlivé psychické procesy, nýbrž na celou 

jeho osobnost. Vstupem do školy se mění postavení dítěte ve společnosti. Dítě se stává 

žákem, členem veřejné společenské instituce. Čím dále, tím lépe se učí chápat i požadavky, 

které na ně škola klade. Podle nich postupně upravuje svoje smýšlení a jednání. 

Celkové založení osobnosti mladšího žáka je extravertní, zaměřené navenek na 

prostředí, které ho obklopuje. Tuto stránku dětské osobnosti vyjadřuje poměrně velká šířka a 

mnohostrannost zájmů o všechno nové, s čím se dítě setkává ve škole při vyučování i mimo 

ně. Vstupem do školy se utvářejí čtenářské zájmy zprvu o pohádky, později zejména o 

dobrodružnou literaturu a historické povídky. V popředí zájmů mladších školáků je i sbírání 

různých předmětů, kartiček s fotografiemi významných osobností ( například herců, zpěváků, 

sportovců apod.), samolepek, známek, krabiček. Ke konci mladšího školního věku přibývají 

již vážnější konstruktivní zájmy, zájem o různé vynálezy, o cestování, o historii. Při 

uspokojování těchto zájmů se uplatňují intelektuální, estetické i morální city dětí. 

Zájmy mladšího žáka souvisejí s bezprostřední činností, kterou vykonává. Na prvním 

místě je učení v nejširším smyslu jako činnost zaměřená především na uspokojování 

intelektuálních zájmů. Projevuje se příznačnou zvědavostí a dychtivostí po nových 

zkušenostech, poznatcích a dojmech. Zájmy o poznávání bývají často tak široké, že je školní 

vyučování nestačí přiměřeně uspokojit. Proto dítě vyhledává různé zájmové kroužky a jiné 

mimoškolní činnosti. 

V mladším školním věku věnuje dítě velkou pozornost hře. Její úroveň se ovšem podřazuje 

vyspělosti psychiky a novým zájmům. V repertoáru her začínají převažovat různé hry 

s pravidly, které mají pevnou strukturu a uspořádanější ráz. Velmi se uplatňují pohybové 

hry s požadavky na tělesnou obratnost, energii a vytrvalost, ale i hry s didaktickým, 

intelektuálním zaměřením, které zase aktivizují rozumové schopnosti - bystrost, 

pohotovost, úsudek, schopnost orientovat se, paměť, bystré vnímání apod. Patří k nim stolové 

společenské hry - domino, dáma, šachy, jakož i typické žákovské hry „na jméno, město", 
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„šibenice", rozličné hry s čísly, řešení hádanek, rébusů, křížovek. Při pohybových hrách i 

didaktických hrách je třeba dosahovat cíle, výsledku hry (kdo první doběhne, kdo nejvýše 

vyskočí, kdo nejdříve uhádne, nejsprávněji vypočítá apod.). 
Mladší žáci si sami rádi vymýšlejí rozličné hry, kterými vyplňují svůj volný čas. Děvčata 

hrají zejména hry s náměty ze školy nebo ze společenského života, chlapci volí zpravidla 

rušnější témata, která uspokojují jejich výraznou touhu po dobrodružství - bojové, stopařské 

hry s napínavým průběhem. V tomto věku si děvčata a chlapci nehrávají tolik pospolu, spíše 

preferují svou organizaci činnosti dívčích či chlapeckých her. 

Kromě zájmu o učení a hry vzrůstá v mladším školním věku zájem o práci. Vlastní 

zkušeností dochází dítě k hlubšímu pochopení samého pojmu práce, učí se chápat její význam 

i společenskou hodnotu a bezpečněji odlišuje od hry. Při správném usměrňování se mladší 

žák obvykle ochotně začleňuje do pracovních úkolů mimovyučovacího rázu. Zajímá se 

zejména o pracovní činnosti, které přinášejí viditelné výsledky: u chlapců je to konstruování, 

modelování, manipulování se stroji, u děvčat zase domácí práce, vaření, šití, uklízení, 

nakupování apod. Má-li mít práce na dítě pozitivní morální vliv, naplňovat je uspokojením a 

kladnými city, není možno ji ukládat jako trest. 

3.3. Pohybová deprivace - televizní dítě 

Nedostatek nebo nemožnost přiměřeného pohybu, neuspokojení potřeby pohybu se 

nazývá pohybovou deprivací. 

Odborná veřejnost se shoduje, že konzumace televizního vysílání a doba strávená u 

televize a počítače nebezpečně narůstá. Škodlivé působení televize bylo zatím prokázáno jen 

u pořadů, ve kterých se předvádí násilí. Už čtyřleté děti si po zhlédnutí agresivní scény 

v televizi hrají agresivněji než předtím. Dle lékařských studií ve Velké Britanii, které byly 

zvěřejněny ke konci 20.století o vlivu televizního násilí na děti, jednoznačně vyplývá 

škodlivost takovýchto pořadů. Sledováním násilí se děti nabíjejí agresivitou nejen na dobu 

bezprostředně po zhlédnutí pořadu, ale nadlouho. Mezi odborníky se už běžně mluví o 

„pondělním syndromu", který je pozorován v mateřských i základních školách. Děti nabité 

agresivitou z víkendových pořadů šij i první den v týdnu odreagovávají na spolužácích. 

Kritikové nadměrného konzumu televize argumentují nejen tím, že televize dělá z člověka 

tvora zcela pasivního a olupuje ho o čas, ale také tím, že televize může podávat zkreslený 
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obraz reality, zejména způsobem zpravodajství může velice dobře stírat hranici mezi 

realitou a fikcí. Televize může děti vhánět do konzumního životního stylu, zejména reklamou. 

Dále může škodit i tím, že prožívá citová vzrušení za člověka, zejména ve filmech a 

seriálech, takže jemu už na jeho citové reakce na reálný svět nezbývá emoční energie. A také 

samozřejmě může sytit jeho nízké pudy, zvláště zálibu v násilí - akčními filmy a způsobem 

zpravodajství, které dělá z utrpení zábavu a z války hru. 

Mnoho dětí není do věku 3 - 4 let vůbec schopno v televizních programech rozlišovat 

mezi skutečností a iluzí či fikcí, a to ani s pomocí výkladu dospělých. V myšlení malých dětí 

je televize pramenem zcela věrohodných, reálných informací o tom, jak to na světě chodí. 

S přibývajícími léty přirozeně začnou rozlišovat lépe, avšak nejranější a nejhlubší vjemy byl 

vtištěny již tehdy, když dítě považovalo televizi za skutečný zdroj informací o okolním světě. 

Při sledováním mnohých programů může dítě nebýt dojmu, že násilí je v tomto světě 

každodenním běžným jevem a jeho páchání je čímsi obecně účinným, vzrušujícím, 

okouzlujícím a působivým. V mnoha státech se doporučuje, aby televizní programy byly 

doplněny označením stupně násilí, který rodičům umožní rozhodování. 

Z hlediska duševního zdraví je patnáct hodin sledování televize týdně únosná dávka i pro 

dospělého (do tohoto času se nezapočítávají jazykové a jiné naučné pořady, ale ani 

zpravodajství, připočítává se naopak čas strávený v kině nebo sledováním DVD). Americká 

akademie pediatrů doporučuje rodičům omezit sledování televize u dětí na maximálně 1-2 

hodiny denně. 

Děti, které v důsledku nadměrné konzumace televizního vysílání, označujeme jako 

televizní děti, mají shodné projevy chování. Zejména v důsledku jednosměrné komunikace 

trvající dlouhé hodiny se špatně vyjadřují, mluví v krátkých a holých větách, dá se říci, že se 

jim likviduje sociální složka řeči. Je narušena jejich schopnost si samostatně nebo s jinými 

dětmi hrát či navazovat běžné sociální vztahy. Dítě je nejisté a klíčovým slovem je nuda. 

Má omezenou schopnost koncentrace, je netrpělivé, chybí mu vytrvalost, nedokáže pozorně 

naslouchat. Snížena bývá i jeho způsobilost k učení. Televizní dítě požaduje okamžité 

uspokojení svých potřeb a rychlé řešení problémů. Je hyperaktivní a neposedí v klidu, čímž 

vyrovnává roli pasivního diváka při pozorování vypjatých scén. Má výraznou touhu vlastnit 

v š e c h n o , co je nabízeno v televizní reklamě. 
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„Většina našich dětí ve věku do patnácti let tráví největší část volného času 

sledováním televizních pořadů. Průměrně děti stráví dvacet pět hodin týdně před 

obrazovkou".5 

3.4. Poruchy pozornosti a hyperaktivita 

Starší označení pro poruchy učení a chování u dětí s průměrnou až nadprůměrnou 

inteligencí se nazývá lehká mozková dysfunkce, dnes se v podobném významu používá 

hyperkinetický syndrom. U těchto dětí se předpokládá neboje prokázána příčina chování 

v odchylce funkce centrálního nervového systému. 

Hlavním znakem jsou trvalé projevy nepozornosti. Nepozornost se může projevovat ve 

škole nebo ve společenských situacích. Děti trpící touto poruchou se dopouštějí chyb 

z nepozornosti, jejich práce je většinou neuspořádaná, nepečlivá a nepromyšlená. Říká se o 

nich, že jsou zbrklí, rozlítaní a nic nedotáhnou do konce. Mají potíže udržet pozornost 

dlouhodobě, při plnění úkolů i třeba při hře. Těžko dokážou pracovat na úkole až do jeho 

úplného splnění. Často budí dojem, jako by nebyly duchem přítomny, jako by neposlouchaly 

či si nepamatovaly ani to, co bylo právě řečeno. Když se do něčeho pustí, za chvíli od toho 

utečou k něčemu jinému. Jsou spolehlivě nespolehliví. Mívají problémy i s organizovanou 

činností. Pracovní návyky mívají zmatečné, podklady neuspořádané, zapomínají je. Snadno se 

nechají rozptýlit vedlejšími podněty, nepřinesou to, co slíbili. 

V hovoru s druhými dětmi se jejich nepozornost projevuje tím, že často odbíhají od 

tématu, nevnímají ostatní, nejsou schopny se soustředit na probíhající rozhovor. Mají 

problémy dodržovat pravidla hry. Porucha pozornosti je ukázkovou dysfunkcí nejčastěji ve 

spojení s hyperaktivním syndromem. Jejím pravidlem jsou nepravidelnosti. 

Impulzivita a hyperaktivita jsou projevem poruch chování na bázi LMD (ADHD). 

Impulzitivita se projevuje jako netrpělivost, děti mají velké problémy počkat, až na ně přijde 

řada. Překřikují ostatní, skáčou jim do řeči, ostatní mají potíže dostat se ke slovu. Sahají na 

předměty, na které by neměly. Neposlouchají pokyny. Berou jiným předměty z ruky, dělají ze 

s e b e „šašky". I m p u l z i v i t a může být také č a s t o u příčinou nejrůznějších n e h o d a ú r a z ů . Děti 

zakopávají, narazí do kolemjdoucího. Pouští se do nebezpečných činností, aniž uvážily 

následky. 

5 Říčan P„ Pithartová D.: Krotíme obrazovku, Praha 1995, s. 15 
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Hyperaktivita se projevuje chronickým neklidem. Děti s touto poruchou neustále 

poposedávají a vrtí se na židli, pobíhají a přelézají předměty v nevhodných situacích. Nejsou 

schopny si hrát potichu nebo se jinak zaměstnat bez hluku. Jako by neustále byly puzeny něco 

dělat, něčím se zabývat, nadměrně mluvit. 

U dětí školního věku se setkáváme s podobným způsobem chování: těžko dokáží v klidu 

sedět, padají ze židle. Stále si s něčím pohrávají, do něčeho bouchají, houpají se na židli, 

kopají nohama. Během jídla často od stolu vstávají, nevydrží sedět ani u televize, ani nad 

domácími úkoly. Mají potřebu hodně mluvit a vydávají velký hluk. Příznaky se častěji 

vyskytnou tehdy, nachází-li se dítě ve skupině (ve školní třídě, v zájmovém kroužku). Jejich 

ústup se může zaznamenat tehdy, když je dítě často odměňováno za „správné chování". Díky 

pozitivní výchově lze upevňovat žádoucí chování mnohem účinněji. 

4. Školní družina - pedagogické, psychologické a hygienické pohledy 

na materiální vybavení 

Školní družiny jsou zařízením, které má v našem státě dlouholetou tradici a plní významnou 

úlohu pro žáky prvního stupně základního vzdělávání. Jsou důležitou součástí vzdělávacího 

systému a pomáhají zabezpečovat žákům náplň volného času. 

„Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, jež je mezi ostatními 

zařízeními určenými pro volný čas nejčetnější, zaměstnává nejvíce vychovatelů a jeho 

odděleními prošlo nejvíce dětí".6 

Školní družina zajišťuje vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních 

činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním 

projektem. Podporuje u dětí citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je chránit si své zdraví, vede 

děti k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat druhého, vede 

žáky k tvořivosti a rozvoji estetického vnímání. 

Zařízení pro volnočasové aktivity může dobře plnit své úkoly, pokud k tomu má vyhovující 

materiální a prostorové podmínky. Prostředí a vybavení školní družiny má poskytovat co 

nejvíce podnětů, má být tedy příjemné a zároveň podnětné. Velký psychologický význam má 

6 Hájek B„ Pávková J. a kol.: Školní družina, Praha 2007, s.9 
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dostatečná velikost prostoru a současně jeho členění s přihlédnutím k počtu dětí. Neosobnost 

prostředí, přílišný hluk, dlouho trvající přítomnost mnoha dětí, nedostatek intimity a klidu 

působí nejen na dětskou psychiku škodlivě. Neméně důležitá je barevnost, respektive volba 

barev stěn, nábytku, záclon a dalších doplňků. Děti by se měly podílet na údržbě i tvorbě 

útulnosti prostředí. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých, stanovuje: 

„Prostory pro pobyt žáků pro výchovu mimo vyučování se upravují a zřizují tak, aby 

umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Nejmenší plocha volného prostoru se stanoví 

dva metry čtvereční na jednoho žáka." 

Školní družina má dispozičním řešením a uspořádáním nábytku umožňovat a iniciovat 

komunikaci mezi dětmi. Herny by měly být prostorné, světlé, slunné a vzdušné, s dobrým 

větráním, osvětlením a topením. Každé oddělení školní družiny by mělo mít svou místnost-

hernu, vybavenou vhodným nábytkem, který odpovídá výškovým proporcím dětí. Nábytek 

by měl být udržovaný a lehce omyvatelný, připomínat domácí prostředí. 

Pokud je využit školní nábytek, měl by být alespoň odlišně barevně upraven. Každé oddělení 

má mít prostor pro uložení hraček a pomůcek. Vhodné členění prostoru nábytkem umožní 

vytvářet zákoutí pro činnosti individuální, ve dvojicích i v malých skupinách. Pro odpočinek 

nejmenších dětí mají být vybaveny školní družiny alespoň několika lehátky nebo silnějšími 

podložkami a polštáři s bavlněnými, snímatelnými potahy a výplní z dutého vlákna. 

Koberce v prostorách školní družiny by měly být využívány s mírou a to pouze v místech 

určených ke hrám či jiným činnostem na zemi. Koberce pro cvičení na podlaze lze nahradit 

podložkami. Celoplošné pokrytí podlahy kobercem prostředí sice zútulní, zateplí a rozšíří 

možnost pohybu dětí na podlaze, ale současně narůstá nebezpečí pro alergické děti a velmi 

omezuje přímé využití místnosti pro výtvarné a rukodělné práce, práce s keramickou hlínou a 

barvami. 

Ve vybavení školní družiny jsou stolní hry, stavebnice, pro pohybové hry a cvičení 

v místnosti jsou k dispozici podložky, kroužky, silonové drátěnky, látkové míče, polštářky, 

kostky na sezení. 

Pro výtvarné a pracovní činnosti je ve vybavení tabule na kreslení a křídy, sady pastelek, 

pastelů, fixů, voskovek, vodovek, temper, různé druhy čtvrtek, barevných a kreslících papírů, 

rovněž i nestandartní druhy papírů pro koláže, frotáže a kombinované výtvarné techniky -

plakáty, noviny, časopisy a textilní materiál na roztříhání. Štětce, špejle, různé druhy dřívek 

na kreslení, lepidla, provázky, nůžky, které mají zaoblené hrany. 
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Pro rozvoj čtenářských dovedností a upevňování čtenářských návyků má družina ve 

svém vybavení dětské časopisy a knihy. Dále by měla školní družina mít ve svém inventáři i 

hudební nástroje (flétna, kytara, orffovský instrumentář, klavír) slouží vychovatelkám 

k doprovodu pěveckých, pohybových i dramatických aktivit dětí. 

Většinou bývají místnosti školních družin vybaveny televizory a další audiovizuální 

technikou (DVD přehrávače, CD přehrávače), pasivní sledování pořadů z médií nelze 

považovat za kvalitní a optimální naplňování výchovně-vzdělávací funkce volnočasových 

zařízení, sledování těchto médii by mělo být zařazováno do programu školních družin spíše 

výjimečně. Nově je také instalována do školních družin počítačová technika, která by měla 

sloužit ke hrám rozvíjejícím pohotovost, představivost. Náplň práce s počítači by měly 

vychovatelky výrazně ovlivňovat a v případě nevhodných her zasahovat. 

Součástí výchovné práce je výchova k šetrnému zacházení se zařízením družiny a k jeho 

hospodárnému využívání. 

„Vychovatel může materiální vybavení ovlivnit jak kladením oprávněných požadavků na 

zlepšení stavu, tak i vlastní nápaditostí, šikovností a tvořivým přístupem. K tomu může 

inspirovat i děti. Jejich podíl na úpravě, přetváření a údržbě zařízení, využití vlastních 

výrobků při výzdobě i vybavení u nich vyvolává radost z dobře vykonané práce a současně 

kladně formuje jejich vztah k materiálním hodnotám".7 

4.1. Hřišťové prostory pro sportovní a rekreační činnost dětí 

K základnímu materiálnímu a prostorovému vybavení, který by školy a školní družiny 

měly mít ve svém bezprostředním nebo velmi blízkém okolí, patří hřišťové areály (tj.nikoli 

jedno hřiště, ale soustava hřišť) s příslušným vybavením a úpravou terénu pro rekreační a 

sportovní činnost. Dále by měly školy a výchovná zařízení mít možnost pro účely 

pohybových a rekreačních aktivit využívat i veřejná hřiště, lesoparky, sadové prostory a 

travnaté plochy v širším okolí místa školy a školní družiny. 

Nejčastěji se setkáváme s hřišti vybavenými pískovištěm, skluzavkou, kolotočem, 

lavičkou, houpačkou, různými trubkovými konstrukcemi na prolézání. Svým řešením a 

vybavením jsou určena spíše dětem předškolního věku, které si většinou hrají samy, ve 

dvojicích, teprve se učí zvykat si na své vrstevníky, navazovat jednoduché sociální vztahy a 

řešit první meziosobní konflikty při hře a zábavě. Taková hřiště neodpovídají plně 

7 Pávková J. a kol.: Pedagogika volného času, Praha 2002, s.67 
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psychologickým a pedagogickým požadavkům na rozvíjení aktivity, vyvolávají pouze dojem 

aktivity (pohyb na houpačce, skluzavce, kolotoči v podstatě není ovlivněn dítětem). Betonové 

či kovové konstrukce jsou příliš poplatné průmyslovému a civilizovanému prostředí a 

nepřispívají ke kompenzaci a odreagovávání dětí. Ukončené pojetí konstrukcí omezuje 

tvořivost hry a po odeznění momentu novosti se konstrukční prvky stávají nepřitažlivými. 

Dalším početným typem hřišť u nás jsou plochá sportovní hřiště pro míčové hry, 

eventuálně lehkoatletické disciplíny. Vybavením odpovídají starším dětem, mládeži a 

dospělým, jimž vyhovuje soutěžení v obvykle stálých týmech. 

Tisková zpráva Sítě Mateřských Center České republiky uvádí následující fakta. 

Dětská hřiště patří neodmyslitelně k veřejným prostranstvím našich měst a obcí a jsou 

veřejností, stejně jako orgány státní správy vnímána pouze účelově. Kampaň sítě Mateřských 

Center „Dětská hřiště dnes a příště" se snažila upozornit na kvalitu, která by měla skloubit 

estetické, užitné a ekologické hodnoty veřejného prostoru. Kampaň probíhala v období 

měsíců dubna, května a června roku 2007 a zapojilo se do ní třicet tři mateřských center z celé 

republiky. 

Celkově bylo monitorováno přes sto hřišť po celé republice, bohužel se potvrdila 

domněnka, že stav dětských hřišť je ve většině měst neuspokojivý. Pouze deset hřišť bylo 

ohodnoceno kladně bez jakýchkoli výhrad. Herní prvky jsou často zastaralé, neudržované 

nebo v dezolátním stavu. Zároveň můžeme nalézt mnoho prvků, které jsou nebezpečné: 

kovové prolézačky, nevhodná schodiště, hřiště s betonovým povrchem. 

Neustále se opakujícím problémem je nepořádek na hřištích, rodiče si stěžují zejména na 

psí výkaly a na nedostatek odpadkových košů. Problematická bývají i pískoviště, která 

většinou nejsou zakrytá, a tak v nich písek bývá velmi znečištěn. Na většině hřišť rodičům 

chybí také oplocení, toalety, pitná voda a dostatek laviček v dobrém stavu. 

Pro děti mladšího a středního školního věku, respektive pro všechny žáky základních škol 

se až v současné době rozvíjí v širším měřítku síť hřišť, které lépe odpovídají jejich potřebám. 
pro tyto hřiště je charakteristické členitost herních prvků, použití přírodních materiálů, 

především dřeva, oblázků a vysazování zeleně, častá výsadba jehličnanů. 

Charakteristická pro období mladšího školního věku je potřeba rušné hry, zábavy ve 

volně utvářených a proměnlivých skupinách. Tato hra spojuje zájem, záliby, sympatie, rozvíjí 

se fantazie, roste touha po prožívání dobrodružství, uplatňuje se potřeba vydatného 

fyzického pohybu. Děti tohoto věku pociťují silnou touhu po přírodě, s níž zejména ve 
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městech nepřicházejí téměř do styku. Prudký rozvoj tělesných a duševních sil se projevuje 

potřebou uplatnění aktivity. Dětem mladšího a středního školního věku nejlépe odpovídají 

terénní typy hřišť pro dobrodružné hry. Jde o hřiště, ve kterých je využito prvků přirozené 

přírody nebo ji napodobují. Mají nerovný terén s kopečky, prohlubeninami, stromy, na které 

se může lézt, křovinami, balvany, vodou . Členitý terén a porost skýtá možnost tvořivé hry, 

pro prožívání dětských dobrodružství. 

Každá věková skupina dětí a mládeže má z pohledu hry, sportovních zájmů, zábavy a 

rekreace své vlastní potřeby a požadavky, které vyplývají ze zákonitostí fyzického, 

psychického a sociálního zrání. Tomu by mělo odpovídat řešení a vybavení sportovních a 

rekreačních prostorů. Pro účely škol a výchovných zařízení by byl nejvýhodnější hřišťový 

areál, který by kombinoval uvedené typy hřišť. 

4.2. Pohybové a tělovýchovné aktivity ve školní družině 

Tělovýchovné a pohybové aktivity jsou hlavní, respektive jednou z dominantních 

činností ve školní družině. Při jejich realizaci je nutné vyjít ze zájmu dětí, jejich dovedností a 

také dispozic vychovatelky a možnosti družiny (prostoru, časových podmínek a celkového 

prostředí). 

Pod pojmem tělesné a pohybové aktivity můžeme zařadit pohybové dovednosti, jako jsou 

chůze, běh, cvičení prostná, protahování či napodobování pohybu zvířat nebo rostlin, 

jednoduché manipulování s míčem, jako je koulení, házení, kopání a ovládání dalšího náčiní 

(švihadla, obruče, pálky a rakety, hokejky). Řadí se sem také aktivní uplatnění osobní 

hygieny, posilování kladného vztahu k pohybovým činnostem, znalost pravidel pohybových 

her a základů sportovních her, zásady soupeření a fair play, spolupráce, plnění práv svých i 

skupiny, odpovědnosti. Je mnoho automatického jednání, sociálních vztahů a propojených 

zásad, které si většinou neuvědomujeme. V pohybových činnostech jsou však nezbytnou 

součástí, jsou nezastupitelné. Jedná se o velmi intenzivní proces socializace. Důležitá na 

tomto procesu socializace při intenzivní pohybové činnosti a silné emotivní zabarvenosti je 

ta skutečnost, že vše probíhá v radostné a pohodové atmosféře, vypjaté situace je spíše 

pozitivně motivují, ale nestresují. 

Soutěžení, výsledek a výkon upevňují kázeň, výkon je součástí většiny pohybových aktivit 

a je podmíněn účastí všech dětí ze skupiny. V současné době se v pedagogické veřejnosti 
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velmi propagují kreativně kooperační aktivity, avšak ve většině případů postrádají 

výkonnností a soutěživý prvek, zdánlivě je potlačen prvek výkonnostní. Tyto aktivity 

přirozeně, ale intenzivně zapojují všechny děti, zejména méně fyzicky zdatné a pohyblivé 

děti. 

U pohybových a tělovýchovných činností je velmi významný preventivní a motivační 

charakter. Nenásilně, vhodně a s určitým cílem lze bez potíží do pohybových aktivit 

zabudovat multikulturní výchovu, při pohybu v přírodě také výchovu ekologickou, 

protidrogová a environmentální hlediska výchovy. 

4.3. Motivace, organizace a realizace pohybových aktivit 

Školní družiny jsou místem zajímavých zkušeností a kladných prožitků, umožňují 

kombinování činností uvnitř i mimo budovy školy, důraz klademe na činnosti v přírodním 

prostředí, prohlubování spolupráce a komunikace mezi dětmi a zároveň i mezi dětmi a 

vychovatelkou. Vychovatelé mají při výběru, přípravě, realizaci i hodnocení pohybových 

ěinností podobnou, ale zároveň i velmi odlišnou roli než učitelé ve škole. Měli by být spíše 

rádci, režiséry, komentátory a moderátory. 

Při organizaci pohybových činností rozlišujeme aktivity v ranní družině a odlišně 

přistupujeme k pohybovým činnostem v odpolední družině. V ranních hodinách je vhodné 

zařazovat cvičení a hry zaměřené na vytváření příjemné a pohodové atmosféry, dáváme 

přednost relaxačním a protahovacím cvikům. 

Odpolední družiny pravidelně zařazují pohybové činnosti po odpočinkových a 

relaxačních chvilkách. Množství a typů her je nevyčerpatelné, kombinujeme hry volné a 

naopak řízené vychovatelkou, hry jednotlivců, malých skupinek nebo se všemi dětmi v jedné 

velké skupině. Výrazně odlišná specifika mají školní družiny ve městech - realizovány 

v sadech, parcích a hřištích, aktivity venkovských školních družin mají výhodu většího 

prostoru a přirozeného prostředí lesa, luk či okolí rybníků a řek. 

Je velmi vhodné podle potřeby a vzhledem k charakteru hlavní činnosti zařazovat 

opakovaně tělovýchovné chvilky. Výborně motivují a aktivizují cviky na stimulaci 

správného držení těla, dechová cvičení, napodobivé a přímivé cviky, iniciační a tvořivě 

kooperační činnosti. V současné době se opět stávají populární cvičení na veřejnosti, besídky 

a veřejné soutěže v pohybových aktivitách. 
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Realizace pohybových činností by měla být systematická, plán příprav je vhodné 

dodržovat a především je nutné dbát hygienických zásad. K nezbytným hygienickým zásadám 

pohybových aktivit patří cvičení v cvičebním nebo volnočasovém úboru (nevhodný je jak 

upnutý nebo naopak příliš volný), oblečení by mělo být z přírodních a prodyšných materiálů, 

sportovní obuv, počáteční aktivity zaměřit na zahřátí organismu dětí, přiměřená zátěž k věku a 

fyzickým dispozicím dětí, dodržení a opakování základní hygieny. 

Hlavním prostředkem pohybových aktivit je pohybová hra a volný pohyb, cílem je 

příjemný prožitek dětí. 

5. Cíle a předpoklady 

Nástup do základní školy a každodenní docházka je pro dítě velkým sociálním mezníkem a 

zároveň novým otevřeným světem. Předškolní období, které se převážně řídilo spontánní hrou 

a vlastním přáním, skončilo a nastaly nové požadavky a povinnosti, dodržování rozvrhu, 

školního řádu, soustavná pracovní činnost, nároky na schopnost soustředění a nutnost 

přizpůsobit se novým sociálním kontaktům. Tyto a mnohé další požadavky znamenají pro děti 

zvýšenou psychickou a fyzickou zátěž. 

Motorický vývoj a dovednosti jsou jedním ze základních předpokladů školní úspěšnosti. 

Jedná se o dovednosti hrubé a jemné motoriky ( např. správné držení psacích a výtvarných 

potřeb), schopnost sebeobsluhy( oblékání, stravování - manipulace s příborem, školní taškou 

a pomůckami), schopnost koordinovat pohyby při náročnějších pracovních a pohybových 

aktivitách. 

Cílem bakalářské práce je zmapování vhodných aktivit, vybavení a možnosti dalšího 

rozvoje pohybových činností v základní škole a školní družině, sestavení vyváženého 

denního režimu dětí mladšího školního věku a ověření předpokladů při realizaci školy 

v přírodě. 

Hlavním předpokladem bakalářské práce je pohyb, vyvážené aktivity a režim dne na 

škole v přírodě jako pozitivní činitelé na chování a prožívání žáků, dalším předpokladem 
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je nabídka kvalitních a pestrých volnočasových aktivit jako forma prevence sociálně 

patologických jevů. 

6. Metody 

Pro dosažení cíle a ověření předpokladů využíváme nástroje výzkumu, patří k nim 

výzkumné metody a techniky. Metody používané ve výzkumu dávají návod, jak postupovat, 

je to označení pro postup sledování při výzkumu. Technikou se rozumí přesně stanovený 

nástroj pro shromažďování, rozbor a vyhodnocování dat výzkumu. 

V bakalářské práci jsem zvolila pro výzkum empirickou metodu pozorování. 

Pozorování znamená sledování činnosti lidí, záznam nebo popis této činnosti a její 

hodnocení. Předmětem pozorování jsou nejen osoby, ale i předměty, se kterými tyto osoby 

Pracují, a dále i prostředí, ve kterém se činnost uskutečňuje. 

Strukturované pozorování je takový způsob pozorování, kdy si pozorovatel předem 

stanoví úkoly pozorování, vytvoří si pozorovací systém, který obsahuje přesný popis 

vlastností pozorovaných jevů a pravidel, jak tyto jevy identifikovat, zaznamenat a 

vyhodnocovat. 

Do nestrukturovaného pozorování vstupuje pozorovatel bez předem připraveného 

systému. Tento způsob pozorování je velmi průžný a umožňuje přistupovat k realitě novým, 

nerutinným způsobem. Pomocí takového pozorování se obyčejně odhalují nové, 

nepředpokládané nebo skryté jevy a souvislosti. 

Předmětem mého pozorování bylo chování dětí během projektu školy v přírodě, a to jak 

Při řízených činnostech, tak i při volných chvilkách a spontánních hrách. Chování žáka bývá 

důležitým ukazatelem zvláštností žákovi osobnosti i účinnosti práce pedagoga. Použila jsem 

metodu nestrukturované pozorování. Jednalo se o celostní pozorování při všech aktivitách 

a ve vztahu k osobnostním i sociálním aspektům, pozorování skupinové (více dětí) a 

v přirozených podmínkách (hra, výuka, pohyb), pozorování krátkodobé (různé aktivity dětí 

během pobytu na škole v přírodě). Metoda pozorování se často používá v pedagogické praxi, 
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neboť je nepostradatelná tehdy, když chceme vědět, jakých výsledků dosáhneme 
uplatňováním nových výchovných postupů a metod ve výchovné práci. 

Snaha o uplatnění teoretických východisek bakalářské práce v realizaci projektu školy 

v přírodě vedla k použití různých metod práce, plnění dílčích úkolů a uvedeného postupu 

realizace projektu. 

7. Charakteristika prostředí Základní školy Mnichovická Kolín a 

školní družiny 

Základní škola Mnichovická v Kolíně, mezi veřejností často označovaná jako pátá 

základní škola (v Kolíně se nachází sedm základních škol), je nejstarší školou v Kolíně a je 

zaměřena na třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (specializována na vedení 

fotbalových tříd na druhém stupni, na přípravu malých fotbalistů pro žákovskou základnu 

kolínských oddílů kopané). I když nepatří mezi velké základní školy, zájem rodičů o umístění 

dětí do zdejší školy je dlouhodobý, v tomto školním roce probíhá výuka v sedmnácti třídách. 

Do charakteristiky naší základní školy patří logo „Škole úsměv sluší", které vyjadřuje 

přátelskou atmosféru, individuální přístup k řešení školní problematiky a důraz na spolupráci 

s rodiči dětí. 

Nabízí dětem pestrou škálu pohybových aktivit i v průběhu dopoledních hodin - velké 

přestávky tráví v tělocvičně při fotbalových, flórbalových hrách, aktivitách lehké atletiky a 

Probíháním „opičí dráhy", poměrně často do výuky tělesné výchovy jsou zařazovány 

návštěvy plaveckého, zimního a lehkoatletického stadionu, pravidelně v každém měsíci je 

vyhlašována soutěž tříd v běhu „do schodů", v každém čtvrtletí fotbalové a flórbalové 

turnaje tříd, v měsíci září ozdravný seznamovací pobyt šestých tříd (do naší školy 

Přicházejí děti z venkovských malotřídních škol a děti do specializovaných tříd ), v měsíci 

lednu lyžařský výcvik, v jarních měsících školy v přírodě, v průběhu celého školního roku 

tématické exkurze a výlety, během měsíce června a v období letních prázdnin ozdravné 

pobyty u moře. 

V odpoledních hodinách jsou dětem nabízeny činnosti v zájmových kroužcích 

sportovního ( fotbal, florbal, lehká atletika, aerobik, turistika), výtvarného, jazykového 
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(anglický, německý, francouzský jazyk), hudebního, dramatického, přírodovědného a 

počítačového zaměření. 

Škola má k dispozici vlastní tělocvičnu a školní zahradu s herním koutkem vybaveném 

dřevěným programem (houpačky řeťězové i kládové, skluzavka, domky, prolézačky). Na 

školní zahradě v bezprostřední blízkosti školy se nachází také sportovní hřišťě s asfaltovým 

povrchem, basketbalovými koši a brankami. 

Škola se nachází v blízkosti řeky, zálabského lesoparku Bořky a Kmochova ostrova, na 

ostrově je v současné době budován herní areál odpovídající novým trendům na vybavení a 

bezpečnost hřišťových center. Podél řeky vede nedávno otevřená stezka pro pěsí turistiku, 

jízdu na in-lineových bruslích a cykloturistiku. Nedaleko budovy školy je umístěn také zimní 

stadion a rozsáhlý sportovní areál s tenisovými kurty, lehkoatletickým oválem, krytou halou a 

fotbalovým hřištěm. 

Školní družina Základní školy Mnichovická Kolín pracuje v plném obsazení třech 

výchovných oddělení, to znamená s devadesáti dětmi z prvních, druhých a třetích ročníků 

základní školy. Její prostory bojují s nedostatkem místa, neboť školní družina nemá 

v současné době ani jednu vlastní hernu, oddělení jsou umístěny ve výukových třídách 

prvních ročníků a třetího ročníku, vybavení výukových tříd neodpovídá požadavkům 

volnočasových aktivit, vychovatelky se snaží společně s dětmi upravit denně herní prostor 

v učebnách za pomocí rozvinutí koberce, posunutí lavic a židlí, instalací polštářů, podložek a 

herních pomůcek ze skříní ve třídách a na chodbě prvního stupně školy (i uložení materiálu 

pro výtvarné a pracovní činnosti). K dispozici pro další aktivity školní družiny je tělocvična, 

zahrada, kuchyňka a žákovská knihovna základní školy. 

Školní družina Základní školy Mnichovická Kolín poskytuje žákům zájmové vzdělávání 

formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, 

hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. U žáků podporuje citlivé vztahy 

k lidem, k přírodě, učí chránit si své zdraví, vede děti k otevřené komunikaci, rozvíjí 

schopnost spolupracovat a respektovat druhého. 

Od 1.třídy rozvíjí u žáků samostatnost a sociální dovednosti. Spojení žáků různých 

věkových skupin v oddělení je výhodné z důvodu - starší děti předávají své zkušenosti a 

dovednosti mladším dětem. 
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7.1. Charakteristika sledované skupiny dětí 

Pro školu v přírodě byla vybrána skupina dětí z třetí a čtvrté třídy základní školy, ze třetí 

třídy se jednalo o jedenáct dětí, ze čtvrté třídy se zúčastnilo školy v přírodě dvacet tři dětí, 

celkem se školy v přírodě zúčastnilo třicet čtyři dětí ze Základní školy Mnichovická 

v Kolíně. Účast dětí na škole v přírodě byla dobrovolná, pedagogický dozor byl zajištěn 

třídními učitelkami, vedoucí vychovatelkou školní družiny (působila i jako zdravotník 

zotavovací akce) a pedagogem z druhého stupně základní školy, který vyučuje informační 

technologie a přírodovědné předměty, vede zájmové kroužky na základní škole. 

Velká část dětí, které se zúčastnily školy v přírodě, má diagnostikovanou různou formu 

lehké mozkové dysfunkce, respektive syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

v současné době označovaný zkratkou ADHD, početná část dětí má též potíže 

s hyperaktivitou a poruchami pozornosti z důvodu prožívání nějakého stresu (rodiče 

jsou rozvedeni, nežijí spolu nebo probíhá u nich rozvodové řízení, velká pracovní a časová 

vytíženost rodičů, kteří pracují v podnikatelské a průmyslové sféře - TPCA, naopak 

nezaměstnanost a nedostatek finančních prostředků neúplných rodin a rodin žijících 

dlouhodobě na hranici životního minima), neklid a nepozornost pozorujeme i u dětí, které 

tráví hodně času před počítačem a televizí. 

Děti, které se zúčastnily školy v přírodě, mají při výuce a běžném režimu dne na základní 

škole poměrně časté projevy poruch chování (agresivita, vandalství, šikana) a kázeňské 

Přestupky. Co se týká volnočasových aktivit těchto dětí, vzhledem k jejich věku jich dochází 

do školní družiny již velmi malá část a to spíše jen výjimečně z důvodu dojíždění - navštěvují 

ranní provoz školní družiny, nejsou tedy již pod přímým dohledem vychovatelů školní 

družiny v odpoledních hodinách, ale ani pod dohledem svých rodičů, zákonných zástupců. 

29 



7.2. Charakteristika prostředí školy v přírodě 

Škola v přírodě probíhala v měsíci červnu a byla situována do krásného a zdravého 

horského prostředí Krkonoš, do lokality mimo automobilový provoz, děti byly ubytovány v 

patrovém penzionu u lesa, v bezprostřední blízkosti potoka a luk. 

Pokoje pro ubytování dětí byly dvou až pětilůžkové s vlastním sociálním zařízením, 

vybaveny byly odpovídajícím nábytkem pro věkovou skupinu dětí mladšího školního věku 

(lůžka jednotlivá i patrová, skříňky a policový systém), omyvatelné podlahy, antialergické 

lůžkoviny a hezké dekorativní předměty odpovídající stylu roubené chalupy. 

Hlavní společenská místnost sloužila jako jídelna, učebna, jako herna v případě mokré 

varianty volnočasových aktivit, rozmístění nábytku, respektive stolů, židlí, jídelních lavic 

umožňovalo práci ve skupinkách. Přilehlá menší místnost byla určena pro činnost zdravotníka 

a místo podávání léků, materiálové a kabinetové zázemí pedagogů (příprava aktivit a jejich 

vyhodnocení, porady k určení aktuálních postupů práce). Vstupní chodba sloužila jako šatna 

dětí (boty, bundy) a též místo pro uložení tělovýchovného náčiní a pomůcek pro pohybové 

aktivity (plastové koše), schodiště a terasa byly využity i k umístění výrobků dětí nebo jako 

herní koutky pro volné činnosti. 

Okolí penzionu bylo malebné, členitý terén poskytoval prostorové možnosti pro volný 

Pohyb většího počtu dětí, potok, les a louky také prostor pro dobrodružné využití volného 

času a přímý kontakt s přírodou. 

V bezprostředním okolí penzionu bylo upravené travnaté hřiště (mohlo být využito pro 

fotbal, volejbal, nohejbal, badminton a tenis), dřevené lavičky a špalky, houpačky a kolotoč 

vyrobené převážně z dřevěného materiálu, pískoviště, skalka, okrasné keře, stromky, 

květinové záhony a truhlíky na oknech působily velmi esteticky a příjemným domácím 

Prostředím. 

Naučné stezky a okolí turistických tras horské oblasti poskytovalo mnoho podnětů pro 

soutěže a poznávací aktivity, rovnoměrné fyzické zatížení, pobyt na čerstvém horském 

vzduchu. 

N á v š t ě v a huculské koňské farmy umožnila dětem bezprostřední kontakt se zvířaty, 

seznámení s prostředím farmy, vyzkoušet si jízdu na koni a prověřit si obratnost, pohybové 
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dovednosti a fyzickou zdatnost na netradičních dřevěných sochách, lezeckých drahách a 

houpačkách. Vše formou hry a svobodného výběru činností, volného pohybu. 

Povrch turistických tras byl různorodý, jednalo se o asfaltový, štěrkový, travnatý i 

kamenitý terén, trasy vedly v různém výškovém převýšení, z údolí na hřebeny, po 

vrstevnicích a zpět do údolí. 

7.3. Režim dne a způsob realizace činností na škole v přírodě 

Režim dne školy v přírodě byl přizpůsoben zásadám zdravé životosprávy a psychohygieny 
s přihlédnutím k vývojovým požadavkům mladšího školního věku, velký časový prostor byl 

věnován pobytu na čerstvém vzduchu, volnému neřízenému pohybu a spontánní hře dětí. 

V denním rozvrhu převažovaly pohybové a herní činnosti, děti po skončení poledního klidu 

až do večerního stravování trávily čas na čerstvém vzduchu, pohybové aktivity dětí byly 

řízeny nenásilně, pedagogičtí pracovníci sledovali chování dětí spíše z pozadí, z hlediska 

'notorické úrovně, manipulace s předměty a materiálem, z hlediska jejich orientace v prostoru 

v zadání úkolu, schopnosti samostatné či společné aktivity. Pedagogický dozor vstřícně 
reagoval na dotazy a přání dětí, pomáhal při samostatných činnostech dětí jen tehdy, pokud 

tyl požádán. 

Z hlediska životosprávy se jednalo o dostatek spánku, dodržování pitného režimu (i 
s Přihlédnutím k fyzické zátěži), pětkrát denně podávání kvalitní stravy (kuchařský personál 

"Pravil jídelníček dle přání dětí a zároveň dodržel stravovací a hygienické normy), jídelníček 
d ě t í jen minimálně obsahoval čokoládu a kofeinové nápoje, nápoje konzervované a 

Přibarvované (látky ovlivňující psychiku), a to spíše jen v den příjezdu, než došlo 

k shromáždění sladkostí v provozní místnosti, označení a rozdělení podle pokojů (děti si 

mohly vždy nějakou sušenku po skončení hromadného stravování zde vzít a konzumovat 
v jídelně, nebo venku na lavičkách a terase. Díky dodržování stravovacích pravidel se při 

Pobytu nevyskytly zažívací potíže, přestože si děti mohly určit velikost porcí a s přibývající 

délkou pobytu si zapomínaly chodit i pro sladkosti, které si přivezly z domova. 
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Tématická výuka probíhala v dopoledních hodinách (rozsah vyučování se rovnal třem 

výukovým hodinám) formou projektového vyučování, žáci pracovali ve skupinkách, 

s pracovními listy, průběh činnosti a výsledky svých aktivit dokumentovali pomocí záznamů 

do svého deníku. 

Při organizaci a adaptaci dětí na prostředí jsme hojně využívali rituály, v denním programu 

jsme dodržovali stejné organizační schéma, dohodnuté signály pro začátek a konec činností, 

dohodnuté místo setkávání pro činnosti uvnitř penzionu (jídelna) a při činnostech venku 

(terasa a koutek u ohniště). Dodržování míst a signálů usnadní rychlejší a jasnější orientaci 

v prostředí a v přechodových fázích různých činností. Pro snažší orientaci v prostorách 

penzionu si děti vyrobily erby svých pokojů, které vyvěsily na dveře. Rozvrh dne a program 

činností byl vyvěšen na nástěnce v jídelně, zde byly vyvěšeny výsledkové listiny jednotlivců, 

skupin (kolejí) a pokojů, jídelníček, situační foto z předchozích dnů. 

Motivace veškerých činností probíhala formou her a to jak krátkodobých (slogany, vlajky, 

jednotlivé disciplíny), tak i dlouhodobé (Hubertova škola kouzel), při vstupní, průběžné i 

závěrečné motivaci jsme kladli důraz na pozitivní emoce a prožitky, na činnosti vyžadující 

spolupráci. 

Při výběru dětí do organizačních skupin a určení tématu dlouhodobé motivační hry jsme 

Postupovali opět formou hry s využitím prvků mediální popularity postavy kouzelnického 

učně Harryho Pottera a jeho příběhů. Děti do skupin - barevných kolejí vybíral kouzelný 

kloubouk. Zde jsme využili pedagogických zkušeností a znalostí povah a schopností dětí tak, 

že jsme sestavili skupiny s vyrovnanými schopnostmi a dovednostmi (smíšené skupiny děvčat 
a chlapců, dětí z třetího i čtvrtého ročníku společně). Při ubytování jsme respektovali přání 

dětí a kamarádské vazby, výběr do čtyř hlavních pracovních skupin byl ovlivněn požadavkem 

zapojení všech dětí a vyváženosti skupin, zajištění emocionální a sociální bezpečnosti. 

Realizace aktivit a struktura byly podřízeny hlavnímu požadavku pestrost i a 
vyváženosti, častému střídání činností a možnost využití tvořivého přístupu dětí. 

v programu výuky, arteterapeutickém přístupu ve výtvarných i pracovních činnostech a 
Především v pohybových činnostech byly často využívány poznatky z oblasti 

Psychomotoriky. Pohyb je prostředkem našeho poznávání a vyjádření a zpětně naše jednání, 

Prožívání a chování ovlivňuje. Psychomotorika využívá pohybu jako prostředku k rozvoji 

člověka a podpoře zdraví. 
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Využití počítačové a digitální techniky při realizaci projektu školy v přírodě se nám velmi 

osvědčilo. Rychlá tvorba denních rozpisů, plánů, hodnocení (tabulky s body, diplomy), 

možnost aktualit a rychlé zaznamenávání změn (růst bodů, umístění), tabulka pro rozpis 

podávání léků. Počítačová technika nám velmi pomohla v přehlednosti a rychlosti (úspora 

času) organizačních aktivit. Dále jsme využili digitální techniky, respektive digitálního 

fotoaparátu k dokumentaci veškerých činností během pobytu na škole v přírodě. Nafocené 

momentky jsme mohli promítat vždy při společném večerním hodnocení dne, děti si 

připomenuly úspěšné činnosti, znovu prožívaly radost. Fotodokumentace sloužila k aktuální i 

následné prezentaci činnosti dětí a pedagogů na škole v přírodě, ke kontaktu s rodiči. 

Na přípravné organizační schůzce měsíc před konáním školy v přírodě se třídní učitelky a 

vedoucí vychovatelka školní družiny dohodly s rodiči na způsobu komunikace rodičů s dětmi 

během pobytu na škole v přírodě. Rodiče souhlasili s doporučením pedagogů zanechat 

mobilní telefony dětí doma. Důvody byly jak psychologické, tak materiální povahy. Jednalo 

se o posílení samostatnosti a odpovědnosti dětí, pětidenní pobyt společně se známými 

spolužáky, kamarády a pedagogy není dlouhodobý a zatížený kontakty s neznámými lidmi. 

Předešlo se nepříjemnostem se ztrátou a poškozením mobilních telefonů, ke kterým mohlo 

dojít v důsledku pohybových a turistických aktivit, rozdíly ve finančním zázemí a vlastnictví 

mobilního telefonu byly tímto opatřením minimalizovány. Pobyt v hraniční oblasti Krkonoš 

také skýtal nebezpečí Spatného signálu nebo aktivace zahraniční mobilní sítč (Polsko). 

Kontakty a spolupráce s rodiči byly ošetřeny možností zasílání pohledů a dopisů na 
adresu penzionu (rodiče znali adresu předem, mčli možnost zaslat dopisy a pohledy tak, aby 

dčti m ě l y poštu už v dobč příjezdu), nebo zasíláním vzkazů, připomínek a poděkování na 

vlastni webové stránky školy v přírodě. Na těchto stránkách byly také prezentovány 

každodenní aktuality a fotodokumentace dětí z činností na škole v přírodě. Rodičům byly 

k dispozici v případě mimořádných událostí čísla mobilních telefonů pedagogického 

Personálu s předem dohodnutými časy volání. 

P o b y t na škole v přírodě nekladl náročné požadavky na materiální vybavení žáků ani 

Pedagogických pracovníků. Sportovní a pohybové činnosti byly zajištěny běžným sportovním 

náčiním z inventáře základní školy (fotbalové a volejbalové míče, tenisové a molitanové 

míčky, švihadla, obruče, lano, rakety na tenis (stolní i líný), badminton, plastové kuželky). 
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Pro osobní potřeby dětí a pedagogů byla nutná kvalitní sportovní a turistická obuv, vrstvené a 

náhradní oblečení z bavlněných a prodyšných materiálů. 

Hlavním cílem působení pedagogů na škole v přírodě bylo poskytnout dětem příležitost a 

povzbuzení k přirozeným pohybovým činnostem v přátelské a klidné atmosféře, prostor a 

čas pro spontánní činnosti, čas na experimentování, podpořit schopnost objevování a 

získávání nových poznatků, zapojení fantazie a tvořivosti dětí, spolupráce a posílení vztahů 

s ostatními vrstevníky. Posílení též vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogy, pěstování 

návyků zdravého životního stylu, ochrany životního prostředí a zdraví. 

8. Výsledky pozorování 

Pozorování dětí na škole v přírodě při různých aktivitách a ve vztahu k osobnostním a 

sociálním pohledům přineslo velmi zajímavá zjištění. 

Přestože se školy v přírodě zúčastnili žáci, kteří mají v základní škole pedagogickou 

pověst nepříznivou, učitelé se shodují na náročnosti pedagogického působení a téměř 

vyčerpávajících kázeňských momentech každodenní práce, lze průběh a výsledky školy 

v přírodě hodnotit velice kladně. 

Během pětidenního pobytu na škole v přírodě nedošlo k žádnému kázeňskému přestupku, 

děti byly pozitivně naladěny, ochotně spolupracovaly a aktivně se podílely na tvorbě 

Programu her a činností. Denní režim děti respektovaly, jen drobné obtíže se zpočátku 

vyskytly při dodržení času večerky a s udržením pořádku v pokojích u některých dětí 

v průběhu celého pobytu. Vzhledem k rušným pohybovým aktivitám, členitosti terénu, 

velikosti herního prostoru a počtu dětí je úžasné, že kromě drobných odřenin, škrábanců a 

Štípnutí hmyzem nedošlo k jinému zranění u dětí, které mají jinak poměrně velkou úrazovost. 

Děti byly velmi spokojené se s k l a d b o u jídelníčku, žádné dítě si na jídlo nestěžovalo, tím, že 

děti mohly ovlivňovat velikost svých porcí, nedocházelo ani k odevzdávání nedojedených 

zbytků a negativních prožitků spojených se stravovacími zvyklostmi (rozbité talíře, vylité 

nápoje, házení jídlem). 

Při dopolední tématické výuce i při volných činnostech, přestože děti pracovaly ve 

skupinkách, navzájem se domlouvaly a diskutovaly, nebyla zaznamenána taková hlučnost, se 

kterou se setkáváme ve třídách při běžné výuce. 
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Vybavení pokojů, budovy, okrasné keře ani květinová výzdoba nebyla dětmi poničena, 

kladné hodnocení děti obdržely i od majitelů a zaměstnanců penzionu. 

Na tvářích dětí během pobytu na škole v přírodě se odrážela spokojenost, nezaznamenali 

jsme stýskání po domově, při odjezdu ze školy v přírodě se dětem nechtělo domů. 

Vzájemná spolupráce dětí a učitelů, frekvence a situace setkávání při celodenních 

činnostech, pozitivně působila na vztahy mezi dětmi i na vztahy dětí a učitelů. 

9. Diskuse 

Při realizaci projektu školy v přírodě jsem byla spokojena s pozitivními prožitky dětí a též 

velmi příjemně překvapena odezvou a kladným hodnocením od rodičů. 

Společně prožitý čas s dětmi na škole v přírodě přispěl k prohloubení vztahu mezi dítětem 

a učitelem, ověřila jsem si, že pozitivní výchova upevňuje žádoucí chování dětí lépe a 

účinněji než negativní hodnocení. 

Velmi důležité je vytvořit prostředí, ve kterém se může kterékoliv dítě cítit nějak úspěšné. 

Zážitek úspěchu by se měl týkat všech oblastí, nejen školních znalostí, (chování k učiteli, 

chování ke spolužákům a kamarádům, sportovní činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, ale i 

snaha udělat někomu radost, s p l n ě n í jednoduché instrukce). 

Při práci s dětmi se snažím vytvářet pocit pohody a klidu, bezpečného prostředí. Děti by 

měly vědět, že jejich nápady, jsou-li myšleny dobře, budou přijaty. Stále více si ověřuji, že 

tento přístup má vliv i na chování dětí mezi sebou. Když děti vidí vstřícný, podporující, 

nekritizující přístup dospělého mohou si i ony uvědomovat své prožívání a změnit své 

chování k druhým ve skupině. 

Denní režim dětí, ve kterém jsou řízené a neřízené aktivity citlivě vyváženy, velký časový i 

Přírodní prostor je ponechán volnému pohybu a hře, střídání a kombinování pestrých činností 

(hra, sport, výtvarná a pracovní tvorba, odpočinkové a klidové chvilky), vhodné prostředí a 

spontánní i organizované hry s vrstevníky, působí kladně na chování dětí. 
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Dělejme s dětmi to, co nás baví. Děti dokážou velice dobře vycítit atmosféru klidu a 

dobré nálady, vycítí, zdali to, co s dětmi děláme, baví i nás. Pokud vidí zájem učitele či 

vychovatele, nechají se zaujmout i činností, kterou by běžně nedělaly. 

V úsilí pro hodnotné pohybové aktivity dětí je třeba vydržet, soustavnou prací přispějeme 

k uvolnění dětí, k posílení jejich sebeprožívání a sebehodnocení, což může mít následně i vliv 

na sociální a školní úspěchy dětí. 

Děti potřebují pevné hranice, mantinely, nalézají v nich jistotu, oporu, důvěřuji 

pravidelnému dennímu řádu a zásadám doprovázející výchovy. 

10. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se na základě teoretických znalostí, praktických zkušeností a 

uvedených dat pozorování snažila postihnout problematiku denního režimu dětí mladšího 

školního věku a možností zařazování pohybových činností. 

Při realizaci projektu školy v přírodě jsem zjistila, že pravidelný vyvážený denní režim a 

dostatek volného pohybu snímá z dětí úzkost a navozuje pocit volnosti, radosti, pozitivně 

působí na jejich chování. 

Pestré aktivity na škole v přírodě poskytly dětem podněty pro jejich další činnosti při 

návratu zpět do běžného prostředí základní školy a rodiny, následně jsme také zaznamenali 

zvýšený nárůst docházky dětí do zájmových kroužků. 

Ve své pedagogické práci si často připomínám moudrost ověřenou staletími: „Pane Bože, 

dej mi sílu, abych změnila to, co se změnit dá. Dej mi trpělivost, abych snášela to, co se 

změnit nedá. A dej mi moudrost, abych uměla mezi obojím roziišovať'. 
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12. Hubertova škola kouzel - projekt školy v přírodě 

Cílová skupina: smíšená skupina žáků třetí a čtvrté třídy 

Motivace: využití mediální popularity příběhů kouzelnického učně Harryho Pottera 

v koncepci dlouhodobé hry s dílčími úkoly „Hubertova škola kouzel"(ubytování v penzionu 

sv.Hubert, Dolní Mísečky, Krkonoše) 

Příprava: informativní schůzka pro rodiče dětí, seznámení s koncepcí školy v přírodě, 

časem a místem konání - adresa pro zasílání pošty, ubytování a stravování dětí, ceny školy v 

přírodě, předání seznamu doporučeného vybavení na školu v přírodě, žádost o vyjádření 

dětského lékaře (zdravotní omezení, medikace trvale užívaných léků, upozornění na riziko 

alergických reakcí), předání formuláře a komentáře k „prohlášení o bezinfekčnosti", domluva 

s rodiči o ponechání mobilních telefonů dětí doma, objasnění psychologických a materiálních 

důvodů (posílení samostatnosti dětí, riziko ztráty a poškození telefonu z důvodu sportovních a 

turistických činností), informace o kontaktech na pedagogický dozor (telefonní čísla), webové 

stránky školy v přírodě. 

V rámci výuky vlastivědy a přírodovědy seznámení dětí s místem školy v přírodě, 

Krkonoše, národní park - zajímavosti, připomenutí zásad a omezení při pohybu na chráněném 

Přírodním území. 

Pomůcky: cestovní lékárnička, lékárna s větším vybavením (dlahy, obvazy, fenistil), běžné 

sportovní náčiní (fotbalové a volejbalové míče, molitanové, plastové a tenisové míčky, 

švihadla, lano, rakety a pálky, plastové kuželky, jutové pytle), sportovní a turistické vybavení 

dětí, výtvarné potřeby a potřeby pro pracovní činnosti (pastelky, fixy, vodovky, tempery, 

lepidla, provázky, nůžky, korálky, čtvrtky, barevné papíry, čtyřicet bavlněných triček (čtyři 

barvy po deseti kusech), igelity, savo s rozprašovačem, prací prostředek, plastové nádoby na 

Praní, igelitové rukavice, počítačová technika (notebook, tiskárna, projektor), digitální 

fotoaparát. 

Časová dotace: pět dnů 

Sledované cíle: ozdravný pobyt v horském prostředí, podnětné prostředí a kvalitní nabídka 

volnočasových aktivit dětí, pozitivní vzájemná závislost, posilování interpersonálních a 

skupinových dovedností, příležitost volného pohybu a her. 

Způsob realizace: pevný denní rozvrh, stravování formou plné penze včetně dopolední a 

odpolední svačiny, zajištění celodenního pitného režimu kvalitními, převážně 

nekonzervovanými nápoji, autobusová doprava dětí na školu v přírodě a zpět, využití i 

místních linek na kratší výlety. 
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Dopolední tématická výuka v rozsahu tří výukových hodin formou projektového vyučování, 

relaxační chvilky v období po hlavním stravování (snídaně, oběd, večeře), odpolední 

volnočasová činnost dětí vyváženě rozdělená do organizovaných a volných aktivit, 

motivovaná hrou, střídání činností nebo propojení činností sportovního, výtvarného a 

pracovního charakteru. 

Prezentace: rozsáhlá fotodokumentace na webových stránkách školy v přírodě i základní 

školy, hotové výrobky dětí vystaveny v prostorách penzionu (vlajky družstev, texty sloganů-

pokřiků), po návratu ze školy v přírodě výzdoba šaten a vstupních prostor základní školy, 

označení pokojů dětí na škole v přírodě erbem nebo obrázkem - usnadnění orientace dětí 

v prostoru penzionu. 

Reflexe: upevnění informací o zásadách správné životosprávy a denního režimu dne, názorná 

ukázka kvalitních volnočasových aktivit a podnětů, příležitost dětí k volnému pohybu, 

vyjádření dojmů a pocitů, rozvíjení fantazie, nacházení symbolických slov, objevení shody a 

rozdílu ve společných zážitcích. Možnost podělit se s ostatními o radost ze hry, společného 

díla, prožitého času. Opakování zásad společenských pravidel slušného chování. 

Sebereflexe: pro pedagogický doprovod je to příležitost poznávat dítě více ze stránky 

osobnostní, vztahové, možnost navyknout děti spolupráci a zodpovědnosti, samostatnosti, 

prohloubení schopností a získání dovedností, které se mohou promítat i v běžných denních 

činnostech nejen při pobytu v základní škole, ale i ve volnočasových aktivitách. Snaha o 

Pozitivní výchovu, časté střídání činností a prostor pro vnímání všemi smysly, prožitkové 

učení. 

Program školy v přírodě 

l.den 

• příjezd do horského penzionu sv.Hubert - Dolní Mísečky, Krkonoše v 10.00 hod 

• rozdělení a ubytování dětí do pokojů, pomoc při vybalování a organizaci uložení věcí 

• oběd a využití poledního klidu k výrobě erbů - obrázků k označení pokojů (jednodušší 

orientace dětí v prostorách penzionu, podmínkou tématu erbu je zvíře), děti si 

rozmyslí a zdůvodní, proč si zvolily konkrétní zvířátko pro téma erbu 

• prohlídka a seznámení s okolím penzionu, upozornění na pravidla bezpečnosti a zásad 

chování 

• výběr dětí do družstev pomocí „kouzelného klobouku" (klobouk napoví, jakou barvu 

trička dítě získá, do kterého družstva bude patřit, organizační skupiny tvoří čtyři 

družstva, modří, zelení, černí a červení) 
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• sběr přírodnín pro výrobu kouzelnického pláště - trička (stříkaná savová batika), 

spolupráce dětí a pedagogů, praní a máchání triček, sušení 

• volná sportovní a pohybová činnost, průzkum potoka, využití hřišťového vybavení 

penzionu 

• večeře a hodnocení dne, seznámení s programem na následující den, relaxační chvilka 

na terase a okolí penzionu 

• večerní hygiena a večerka 

2.den 

• budíček, ranní hygiena, krátká rozcvička (protahovací cviky, správné držení těla) 

• snídaně 

• dopolední tématická výuka a založení deníku a popis zážitků z předešlého dne 

• oběd a polední klid, příprava na odpolední výlet 

• výlet k prameni Labe (pěší turistika do Horních Míseček, cesta autobusem na 

Vrbatovu boudu, poté pěšky k prameni Labe a zpět, návrat autobusem z Vrbatovy 

boudy do Horních Míseček, pěšky lesní cestou do penzionu) 

• výroba vlajek družstev - kouzelnických kolejí (plátno, tempery, barvení pomocí prstů 

a dlaní) 

• volné činnosti v okolí penzionu 

• večeře a hodnocení dne, seznámení s programem dalšího dne 

• relaxace a psaní pohledů rodičům 

• večerní hygiena a večerka 

3. den 

• budíček, ranní hygiena, krátká rozcvička (protahování, imaginace - let ptáka) 

• snídaně 

• dopolední tématická výuka a záznam do deníku 

• oběd a polední klid, vyprávění správce penzionu o ničivém orkánu v horách 

• sportovní odpoledne (turnaj kolejí v přetahování lanem, hodu na cíl, skákání v pytlích, 

foukání bublin pomocí PET lahve a roztoku vody a saponátu) 

• volné činnosti v okolí penzionu 

• rýžování zlata v horském potůčku 

• večeře a hodnocení dne, seznámení s programem dalšího dne 

• promítání fotodokumentace z dosavadních činností, připomenuti zážitků 

• večerní hygiena a večerka 
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4.den 

• budíček, ranní hygiena, krátká rozcvička (protahování, cvičíme a básníme - Čáp) 

• snídaně 

• dopolední tématická výuka (koně a jejich svět) a záznam do deníku 

• oběd a polední klid, příprava na výlet 

• výlet na koňskou farmu - Huculové na Janově Hoře (cesta autobusem z Dolních 

Míseček na zastávku u hotelu Praha, peší turistika z údolí na Janovu Horu, 

návštěva farmy s netradičním vybavením dětského hřiště - obří dřevěné sochy, 

houpačky, lezecká šikmá plocha, schody, kládové mostky, zpáteční cesta po 

vrstevnici do Vítkovic, návštěva prodejny dřevěných hraček, návrat autobusem 

zpět do penzionu) 

• večeře a vyhodnocení pobytu na škole v přírodě, předání pamětních diplomů 

• promítání situačních snímků z koňské farmy 

• večerní hygiena a večerka 

4. den 

• budíček, ranní hygiena 

• snídaně a pokyny k balení věcí a odjezdu 

• rozloučení se zaměstnanci penzionu a odjezd ze školy v přírodě v 10.30 hod 

Pevný časový rozvrh dne 

• 7.45 hod budíček 

• 8.00 hod rozcvička 

• 8.15 hod snídaně 

• 9.00 hod výuka 

• 11.45 hod oběd 

• 13.00 hod konec poledního klidu 

• 17.30 hod večeře 

• 20.00 hod večerní hygiena 

• 21.00 hod večerka 

(dopolední svačiny byly podávaný v přestávkách výuky, odpolední svačiny v průběhu 

výletů a odpoledních činností, pitný režim v průběhu celého dne) 
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13. Obrazová příloha 

Výběr dětí do družstev kouzelným kloboukem 

Výroba kouzelníckých triček pomocí savové batiky a přírodnin 
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Malí kouzelníci ve svých pláštích 

El"by pokojů - označení pro snazší orientaci dětí v penzionu 
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v m š í n / k * mžůý 

i i * . 

Vybavení pokojů - tady bydlíme 

Každý pokoj měl ve svém znaku oblíbené zvíře 
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Průzkumné činnosti během turistiky 

V o>ný pohyb a spontánní hry v členitém terénu 
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Turistika na hřebenech - velký prostor 

Průzkum pramene Labe 
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Svačíme v přírodě 

Rýžování zlata a jiných pokladů 
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Turnaj družstev - závody ve skákání v pytlích 

Které družstvo má větší sílu? 
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S p r á v n ý n á d e c h a ř í zený výdech - kouz l en í s b u b l i n o u 

Večerní projekce - připomenutí denních činností a zážitků 
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Netradiční vybavení dětského hřiště - houpačka Beranidlo 

Dobrodružná lezecká stěna a schody 
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Kládový most, žebříky - část lezecké stěny 

tĚeĚĚB 

< 1 Itk saw Mé 

Houpačka - kyvadlo 
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Beranidlo z druhé strany - možnost sezení v obou směrech 

Prohlídka tarmy - svět z koňského hřbetu 
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Kontakt se zvířaty - splněný sen 

Čekání na autobus - krátké hry pro dlouhé chvíle 
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