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Abstrakt 

Diplomová práce se v úvodu zabývá rešerší literatury objasňující základní pojmy spojené s 

pohybem, pohybovou a didaktickou hrou a teorií vztahu výchovy a vzdělání. Kromě toho jsou 

zde vysvětleny principy spojené se samotným procesem učení, druhy učení a konkrétní druhy 

učení využívané v geografii a environmentální výchově. Je zde rovněž kapitola o osvojování 

vědomostí, způsobu osvojování a činitelích, kteří ovlivňují uchování látky v paměti. Velmi 

důležitá je také část, která se zabývá strategií zvyšování výkonnosti dlouhodobé paměti, 

reminiscencí a determinanty zapomínání. Nepostradatelná součást školní výuky je motivace, 

která zvyšuje zájem a aktivitu dětí o danou problematiku. 

Hlavním cílem je vytvoření katalogu pohybových didaktických her a to v podobě tištětné i 

elektronické (program MS Excel, viz přiložené CD). Tento katalog by měl sloužit jako 

metodická pomůcka a pohybové hry v něm, umožní zpestření výuky a zvýší motivaci 

studentů. Praktická část je věnována nejen základním principům výběru, přípravy, vedení a 

zakončení didaktických her, ale také nejčastějším chybám, ke kterým dochází v průběhu hraní. 

Nepostradatelnou část tvoří také tabulkové přehledy, ve kterých jsou hry řazeny podle abecedy 

a podle určitých charakteristik. 
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Abstract 

In its introduction, this dissertation concentrates on literature research, explaining the basic 

concepts connected with movement, dynamic and didactic game and the theory of the 

relationship between upbringing and education. Furthermore, the paper includes an 

explanation of the princip les connected with the process of teaching itself, different types of 

teaching and concrete types of teaching used in geography and environmental education. 

There is also a chapter about the acquisition of knowledge, both its processes and the factors 

influencing the subject matter in memory. An important part of the paper concentrates on 

strategies for increasing the capacity of long-term memory, reminiscence and determinants of 

forgetting. An indispensable part of school teaching is motivation, which increases interest in 

given dilemmas/problems and prompts children to perform appropriate actions. 

The main goal is to create a catalogue of didactic movement games in printed as well as in 

electronic forms (programs MS Excel, please see attached CD). Such a catalogue should serve 

as a methodical tool, and the movement games within the catalogue should enable 

diversification and increase the motivation of students. The practical part is dedicated not only 

to the basic principals of choice, preparation, guidance and the conclusion of didactic games, 

but also to the most common errors that happen while playing the games. Another essential 

part of the paper i s an appendix of overview tab les, in which games are classified by alphabet 

and by specific characteristics. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

Motto: "Učení a hra bývají ve školním prostředí někdy vnímány jako činnosti, které jsou 

vzájemně neslučitelné, či dokonce protikladné. Problém však není ve hře - činnosti samotné, 

ale v tom, jak ji ve vyučování použijeme. " (Roubíček, 2004, str. 29). 

Hlavní motivací pro volbu tématu diplomové práce byl především zájem o nové netradiční 

způsoby učení, větší motivaci studentů základních a středních škol a zapojení pohybové 

aktivity do pasivních způsobů života studentů. 

Záměrem mé práce je vytvoření katalogu pohybových didaktických her a pomoci tak 

učitelům, ale i žákům při výuce geografie. Práce obsahuje shrnutí základních principů 

didaktických her, tvorbu nových motivujících pohybových her a aplikaci těchto poznatků do 

geografického vzdělávání. Pohybová hra by měla sloužit jako netradiční vzdělávací forma, 

měla by zároveň dokázat oprostit studenty a učitele od každodenních starostí, přinášet jim 

rozptýlení a zábavu a zvýšit pohybovou aktivitu v týdenním režimu dívek a chlapců. 

Během mých pedagogických praxí jsem zjistila, že řada studentů je znuděna, mají negativní 

postoj k učení a škole či dokonce jsou stresováni daným předmětem nebo pedagogem. 

Již mnohokrát bylo řečeno, že špatný způsob vyučování zabíjí motivaci, a naopak dobrý 

způsob výuky dokáže v žácích jakéhokoli věku probudit a aktivovat to nejlepší, co v nich je 

(Walber, 2005). 

Mnoho učitelů se domívá, že hru nelze z časových důvodů, včlenit do běžné výuky. 

Za svůj hlavní úkol ve třídě považují probrat učivo, tedy základní fakta z daných učebnic. 

" ... ... Na hru nemám čas, nestihl/a bych učební plán ... " Toto je velmi častá odpověď na 

otázku: "Proč nezařazujete herní činnost do výuky geografie?". 

Většinový názor je i takový, že geografie je přesná, objektivní a exaktní věda a hra je velmi 

subjektivní, kde je všechno ,jen jako". Navíc jsme všichni zvyklí, ze hru provozují pouze 

malé děti a nehodí se tedy na druhý stupeň základních škol či dokonce na školy střední. 
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Diplomovou práci jsem koncipovala do dvou základních kapitol. První část je teoretická, ve 

které bylo nutné ujasnit základní pojmy, termíny či principy související s učením a zodpovědět 

nejdůležitější teoretické otázky. 

Jaké jsou základní termíny této problematiky? 

Jaká je charakteristika pohybové aktivity u studentů? 

Jaké jsou druhy učení? 

Jak se konkrétní způsoby učení využíváme v geografii? 

Jaké je závislost uchování látky na způsobu osvojení? 

Čím jsou dány diferenciace v učení? 

Jaké jsou strategie pro zvyšování výkonnosti dlouhodobé paměti? 

Jaké jsou hlavní determinanty zapomínání? 

Teoretická část vychází z rešerše literatury a jiných odborných zdrojů a Je zaměřena 

především na objasnění základních principů ve vyučování, které jsou klíčové pro práci v další, 

praktické části diplomové práce. 

Praktická část je orientována na sběr všeobecných pohybových her a tvorbu nových. Důležitou 

součástí praktické části je aplikace těchto didaktických her do geografického vzdělávání. 

Základním cílem je vytvoření katalogu her a tabulkového přehledu možností používání, který 

by měl sloužit jako metodická pomůcka nejen pedagogům. 

Základní otázky, které se zde nabízejí jsou: 

Jaké jsou základní principy tvorby didaktických a pohybových her? 

Jak lze kategorizovat pohybové hry? 

V jakých případech se pohybové hry dají využít? 

Dílčími cíli praktické, zásadní části jsou: 

Výběr vhodných motivujících pohybových her (dle věku, účelu, času, učiva). 

Stanovení základních zásad pro využívání didaktických her. 

Stanovení jasných pravidel a cílů her. 

Aplikace pohybových her do geografické činnosti. 
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2. VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

2.1. Pohyb, pohybová aktivita a činnost, hypokineze. desadaptace 

,, Chce-li člověk pohnout světem, měl by nejdřív pohnout sám sebou .... " Sokrates 

Pohyb můžeme definovat jako vzájemnou motoriku segmentů lidského těla. Jedná se o 

přirozený a normální projev živého organismu v životním prostředí. Pohybové schopnosti 

člověka se vyvíjely a utvářely během evoluce po několik miliónů let a jsou zakódovány 

v našich genech (Stejskal, 2004). 

"Pohyb je základní způsob existence hmoty. Mezi nejvyšší formy pohybu patří tělesný pohyb 

člověka." (Fromel, Novosad, Svozil, 1999, str. 131). 

Pohyb člověka chápeme jako změny polohy těla nebo jejich jednotlivých částí. Pohyb 

člověka je výsledkem funkce kosterního svalstva (Fromel, Novosad, Svozil, 1999). 

Pohybovou aktivitou lze označit komplex lidského chování, který zahrnuje všechny 

pohybové činnosti člověka. Pohybová činnost je specifický druh pohybového jednání, který 

je určitým projevem pohybových schopností, dovedností a vědomostí. 

Charakteristickým projevem pohybové činnosti a aktivity je zapojení kosterního svalstva při 

současné spotřebě energie (Fromel, Novosad, Svozil, 1999). 

Lidský organismus není stavěn na nečinnost a na "nic nedělání". Hypokinéza (nedostatek 

pohybu, hypoaktivita) však patří k běžnému životnímu stylu dnešní doby. Velkou část 

školního, pracovního či volného času trávíme vsedě, případně v jiné statické poloze. 

Omezená pestrost pohybu vede ke snížení funkčnosti organismu (muskuloskeletálního 

aparátu, neuromuskulárního řídícího systému, neuroendokrinního systému, energetického 

metabolismu, oběhového a dýchacího systému) a k jeho oslabení (Krištofič, 2004). 

Desadaptace je odborný výraz pro snížení odolnosti člověka vůči změnám zevního prostředí 

(opak adaptace). Jsou to především změny funkční a morfologické a nalezneme je hlavně u 

lidí se sedavým způsobem života, ale také u lidí, kteří museli svoji pohybovou aktivitu 

z nějakých důvodů výrazně omezit (Stejskal, 2004). 
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Největší změny jsou diagnostikovány v oblasti: 

a) neuroendokrinní regulace: 

zvýšená sekrece katecholaminů (adrenalinu a noradrenalinu), pokles produkce beta-endorfinů 

při tělesné zátěži, které tlumí bolest a přinášejí příjemný pocit, snížená účinnost inzulínu při 

práci 

b) transportní systém: 

snížení jeho kapacity, snížení dechového objemu, zvýšení dechové frekvence, nižší příjem 

kyslíku a výdej oxidu uhličitého, nižší kapilarizace svalů, hypotrofie, nižší stažlivost 

(kontraktilita) srdečního svalu, hypertenze, zvýšené riziko degenerativního onemocnění cév 

(ateroskleróza) a vyšší pravděpodobnost vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS). 

c) metabolismus: 

nižší kapacita, horší využití tuků jako zdrojů energie, větší podíl anaerobního hrazení 

energetických potřeb při pohybu, omezení kapacity pro hospodaření s vodou a minerály a 

termoregulační kapacity, obezita, nadváha 

d) pohyboyý systém: 

snížení svalové síly i stavby, oslabení struktury a odolnosti šlach, vazů, a kostí, omezení 

pohybové výkonnosti. 

(Stejskal, 2004) 

Proto jsem se snažila zapojit pohybovou aktivitu do hodin geografie a vnést geografické prvky 

do hodin tělesné výchovy. 

Hlavní cíl je tedy nejen oživit výuku geografie a tělesné výchovy a zvýšit zájem studentů o 

tyto předměty, ale také nenásilně vštěpovat důležitost pohybové aktivity do životního stylu 

studentů. 
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l.l. Pohybová hra 

Každý pohyb nebo pohybová aktivita, ve které se dají rozlišit dvě či více soupeřících či 

spolupracujících stran a zároveň jeden společný předmět zájmu, můžeme označit za 

pohybovou hru. 

Pohybová hraje tedy současná činnost dvou nebo více stran směřující kjednomu společnému 

cíli, předmětu či principu. Cílem soupeřících stran je získaní výhodnější pozice pro ovládání 

společného předmětu při dodržování určitých, předem stanovených podmínek a pravidel. 

(Perič, 2004) 

Tomajko a Dobrý (1998) rozdělují pohybové hry podle těchto vztahů: 

a) kompetice- vztah dvou soupeřících stran-jednotlivců (tenis) 

b) kompetice a kooperace- vztah soupeřících stran a uvnitř přítomné spolupráce (fotbal). 

Na tomto místě bych s autory zcela nesouhlasila a zařadila bych zde ještě kooperaci. 

c) kooperace - není soupeřivá činnost, nejdůležitější faktor je přesná a rychlá spolupráce 

(horolezci). 

2.3. Výchova, vyučování, vzdělávání a vzdělání 

a) výchova 

Výchova je činnost, kterou uskutečňují nejen pedagogičtí pracovníci, ale i rodiče. Jedná se o 

záměrné, aktivní působení a formování osobnosti žáka. Osobnost žáka je formována i dalšími 

vlivy jako jsou vztahy ve společností, rodinné a přátelské vztahy a vazby, médii či autoritami. 

(Spring, 2000) 

Podle Průchy, Walterové a Mareše (2003, str. 277) je výchova ''proces záměrného působení 

na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji." 

Čáp (1997, str. 109) ještě dodává, že "termín výchova zdůrazňtlje ve vývoji dítěte moment 

záměrného působení v souladu s určitým výchovným cílem. " 
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V sociologii, ale i psychologii se často užívá pojmu socializace. Pojem výchova v takovém 

pojetí představuje nejen úmyslné působení společnosti na člověka, ale i aktivního jedince na 

své sociální prostředí (Čáp, 1997). 

Myslím, že v současné době hraje v procesu výchovy hlavní roli mnohem více faktorů, než 

tomu bylo dříve (vliv médií, větší mobilita obyvatel, společenské postavení, hodnota 

peněz aj.) Velký vliv na výchovný proces má škola, která ovšem nemůže napravit zásadní 

výchovné chyby v rodině. Autoritativní vzor (například učitel) ve školním prostředí však může 

mírně regulovat a opravovat hrubé rodinné nedostatky. Ačkoliv se doba mění, základ 

výchovného prostředku vidím i do budoucna v rodinném kruhu. 

Vedle pojmu výchova existuje směr, který se nazývá antipedagogika. Jedná se o nové pojetí 

výchovy a to hlavně v západní Evropě a USA (Spring, 2000). Hlavním požadavkem 

antipedagogiky je: "Pryč s výchovou". 

Vorlíček (2000, str.19) tvrdí: "Černá pedagogika (antipedagogika) označuje vše, co 

v pedagogické teorii a praxi odporuje humánnímu smyslu výchovy - totiž vedení dítěte 

k svéprávnosti a zralosti, co si sice dělá nárok na pojmenování výchova, ale přesněji vzato 

nepečuje o život a svobodu, nýbrž přispívá k jejich spoutání a Ire zničení životní radosti." 

b) vyučování 

Vyučování označuje Čáp (1997, str. 158) "jako proces předávání informací, zvláště dětem a 

mladistvým, k jejich přípravě pro budoucí život. " 

Ve skutečné praxi je však vyučování mnohem více. Jedná se nejen o předávání informací, ale 

také o sociální kontakt, řešení konfliktů, různorodé emoce, zdroj problému, a také zdroj 

radosti. 

Vyučování není homogenní prvek, ale působí zde celá řada činitelů: žáci, učitelé, 

pedagogické podmínky, prostředí. Vzájemné působení všech faktorů vytváří podmínky pro 

realizaci vyučování (Čáp, 1997). 
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Pojem výchova je v praxi velmi spjat s pojmem vzdělávání a vzdělání. 

c) vzdělávání a vzdělání 

v české pedagogické terminologii Je nutné oba tyto termíny velmi důkladně rozlišit. 

Vzdělávání chápu jako proces, kterým formujeme a rozvíjíme schopnosti a dovednosti 

člověka. Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během celého života. Jedná se 

tedy o proces longitudinální, lépe řečeno celoživotní. 

Vedle pojmu vzdělávání musím také vysvětlit termín vzdělání. Vzdělání je pojem, kterým se 

rozumí výsledek nebo produkt procesu vzdělávání. 

Pojem vzdělávání v pedagogické terminologii chápe Průcha (2000, str. 15) jako "proces 

záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., typicky 

realizovaný prostřednictvím školního vyučování. " 

Vzdělání je podle Průchy, Walterové a Mareše (2003, str. 292) "ta složka kognitivní 

vybavenosti osobnosti, která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. " 

2.4. Teorie vztahu vzdělání a výchovv 

Vzdělání a výchova jsou teoreticky dva různé pojmy, které spolu v praxi velmi souvisí a nelze 

je tak od sebe oddělit. 

Existuje několik tezí, které staví tyto dva pojmy do různých pozic. 

a) výchova a vzdělání jako souřadné pojmy 

V této teorii chápe Vorlíček (2000) výchovu spíše v užším slova smyslu (výchova mravní, 

tělesná, estetická) a lze ji tedy pokládat vedle vzdělání jako dvě souřadné oblasti. 

Toto spojení lze nazvat výchovně-vzdělávacím procesem- dualismus výchovy a vzdělání. 

Hlavním principem je vyjádření komplexnosti výchovy a vzdělání (viz obr.č. 1). 

Obr.č.l: Vztah pojmu vzdělání a výchova (teorie 1.) 

výchova 
} proces výchovně-vzdělávaci 

vzděláni 

Zdroj: Průcha (2000) 
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Dříve byla výchova označována především jako činnost pedagoga. V současné době se však 

prosazuje názor, že hlavní podstata vyučovacího procesu je ve vzájemném působení 

(interakci) učitele a žáka. 

"b) pojem vzdělání jako nadřazený pojmu výchova 

Podle druhé teorie je nadřazen pojem vzdělání nad pojmem výchova (viz obr. č. 2). Vzdělání 

je zde nadřazeno z toho důvodu, že je to proces mnohem složitější a komplexnější než 

výchova. 

Vzdělání je všestranná humanizace, přetvorba a zdokonalení člověka. Zatímco výchova je 

" pouhé" vštěpování základních návyků, tedy činnost podstatně jednodušší. 

(Vorlíček, 2000) 

Obr.č.2: Vztah pojmu vzdělání a výchova (teorie II.) 

Vzdělání 

Zdroj: Průcha (2000) 

c) vzdělání jako výsledek výchovy 

Další teorie říká, že výchova je činnost pozměňující a usměrňující lidskou přirozenost za 

účelem dosažení určitých cílů vzdělání člověka. Vzdělání je tedy konečný stav všech těchto 

proměn, navozený výchovným procesem (viz obr. č. 3). 

Obr.č.3: Vztah pojmu vzdělání a výchova (teorie Ill.) 

výchova vzdělání 

Zdroj: Průcha {2000) 
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d) pojem výchova nadřazený pojmu vzdělání 

V poslední variantě je výchova chápána jako širší, nadřazenější pojem než vzdělání. Veškerá 

činnost, kterou konáme se záměrem změnit osobnost žáka, se uskutečňuje ve výchovných 

institucích (viz obr. č. 4). 

Obr.č.4: Vztah pojmu vzdělání a výchova (teorie IV.) 

výchova 

Zdroj: Prů.cha (2000) 

Myslím, že všechny tyto teorie jsou založené na podložených faktech. Uvedenými teoriemi je 

možné zdůraznit určitou stránku jevu. Například pojmem výchovně-vzdělávací proces autor 

naznačuje, že se jedná o komplexní stav věci. 

Já osobně se přikláním k teorií třetí. Myslím, že výchova je základní složkou, na kterou se 

"nabalují" další termíny, pojmy a procesy. Jedná se o základní proces, který ovlivňuje i vztah 

člověka k získávání vědomostí, tedy k učení, vzdělávání. 

Objasnění těchto základních teorii je pro pohybovou hru velmi podstatné. Didaktické hry mají 

za cíl nejen vzdělávání, ale i výchovu. 

2.5. Hra 

Pojem hra je velmi široký, a proto ho nelze lehce definovat. Průcha, Walterová a Mareš 

(2003, str. 75) vysvětlují hru jako: "formu činnosti, která se liší od učení. " 

Čáp (1997, str. 293) charakterizuje hru jako: "činnost přinášející uspokojení, změnu, 

odpočinek, zábavu. Vyvolává radostné klima, příznivý emoční stav účastníků. Ve hře dochází 

k uvolnění, usnadnění projevu názorů a emocí, což jsou důležité podmínky pro sociální učení a 

pro lepší poznání druhých a sebe. " 
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Hra je činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl 

radost či relaxaci. Hry se hrají především pro zábavu, ale mohou také sloužit například ke 

vzdělávání. Rolí hry ve společnosti se zabývá věda zvaná ludologie. 

Mgr. Radek Hanuš ( www.projectoutdoor.cz) definuje hru jako jeden z nejideálnějších 

prostředků harmonického rozvoje osobnosti. 

2.5.1. Hanušovo dělení her podle výchovných cílů na hry rozvíjející: 

a) jazykovou inteligenci - srozumitelné vyjadřování, schopnost vysvětlovat a vypravování 

b) hudební inteligenci- schopnost vnímat tón a rytmus a zapamatovat si melodii 

c) matematicko logickou inteligenci - výroková a kombinační logika, práce s čísly 

d) grostorovou inteligenci - schopnost představivosti originálních, nových objektů 

e) pohybovou inteligenci -tance, zvládnutí technik různých sportů, pohyblivost, 

manuální zručnost a šikovnost při zacházení s předměty 

f) intrapersonální inteligenci -vyznat se sám v sobě a být v kontaktu se svými 

pocity a emocemi a s iracionálními psychickými obsahy 

g) interpersonální inteligenci- schopnost všimnout si a porozumět potřebám a 

záměrům jiných jedinců a schopnost vcítění se 

h) vztah k přírodě - k všemu živému, chování a myšlení v ekologickém duchu 

i) hry kombinované- při těchto hrách se uplatňuje a prověřuje celá osobnost 

D pomocné hry- jsou hry určené na rozehřátí, navození atmosféry, pobavení, 

uvolnění či na motivaci. 

Podrobnější informace získáte na www.projectoutdoor.cz. 

2.5.2. Hanušovo dělení her podle formy: 

Forma hry je tvar, podoba vzheld nebo způsob provedení, jednání či projevu zapojení jedince 

nebo skupiny ve hře (Linhart, J. a kol., 2002). 
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Podle formy rozděluje Hanuš hry na : 

!} iniciativní hra -jedná se o problémový přístup, ve kterém je položena otázka a není dána 

odpověď. Jedinec nebo skupina musí najít řešení a splnit tak úkol. 

b) simulační hra- využívá simulovaného prostředí k vytvoření určité sociální role 

c) inscenační hra - v tomto typu her je soupeřem každý jen sám sobě. Nejde o vyřešení dané 

situace, ale o proces řešení a jeho dopad na účastníka. Tyto hry mají za cíl rozvíjet osobnost 

hráče a zároveň sebepoznání svých vlastních limitů a možností. 

d) dramatická hra -je založená na mezilidském kontaktu, komunikaci a setkávání jedinců. 

Námětem dramatické hry může být historický příběh, literární předloha, idea, nebo nápad 

instruktorů, učitelů, ale i účastníků či studentů. 

e) psychodrama - pracuje s vyšší psychickou zátěží, je přísně individuální, subjektivní. 

Psychodrama však patří do rukou odborně vzdělaného psychologa. 

:{) sociodrama - sociodrama se může orientovat jak na problémy současné, tak i minulé a 

budoucí. Základem je dobrá znalost vstupních údajů. Sociodrama bývá velmi hodnotově a 

mravně orientováno. Je komunikačně různorodé a dynamické. 

g) cvičení -je praktické získávání, rozvíjení, procvičování a prověřování dovedností, 

vědomostí a schopností určitého oboru. 

h) závod. utkání, turnaj, soutěž- podání nejlepšího výkonu podle pravidel určitého sportu či 

disciplíny. 

i) dílna. ateliér - tematicky zaměřený program, programový komplex, který se zaměřuje na 

tvořivou a tvůrčí činnost. 

D yýstava, vernisáž - prezentace výsledků účastníků. 

kl přednáška - monologický způsob prezentace práce na odborné téma. 

1) beseda, diskuse - všichni účastníci hovoří na zvolené téma. Diskuse je obvykle řízena 

jednou osobou - moderátorem, který dohlíží na dodržování specifických pravidel 

m) putování, výprava - turistika čij iné pohybové aktivity, které jsou doplněny o herní činnost. 

Více informací naleznete na www.projectoutdoor.cz. 
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z.s.3. Klasifikace her podle Cailloise dle charakteru: 

Roger Cailloise (1998) chápe a vysvětluje hru v širším slova smyslu a zahrnuje tak pod tento 

pojem veškeré lidské aktivity, které člověk bere" nevážně". Hlavní charakteristika Cailloisova 

třídění je vztah hráče ke hře (co od hry hráč očekává, herní postoj a herní cíle). 

Caillois (1998) hovoří o čtyřech typech her: 

a) agon (boj. rivalita, zásluha) 

Tento typ hry charakterizuje " ctižádost hráče zvítězit díky a jedině díky vlastní zásluze 

v soutěži, která má vlastní pravidla. " (Caillois, 1998, str. 64). 

Hra má jasně dané podmínky (pravidla), která hráči musí striktně dodržet. Po dosažení 

hlavního cíle hry, hra končí a vítězem je hráč, který dosáhne tohoto cíle jako první. 

K vítězství dovedou hráče pouze jeho vlastní schopnosti, dovednosti a vůle (například: 

sportovní, společenské či vědomostní hry). 

b) alea (náhoda. šance. hra štěstD 

Pro Coalloise je podstatné, že dochází " ke vzdání se vlastní vůle ve prospěch úzkostného a 

pasivního čekání na výrok osudu. " (Caillois, 1998, str. 64). 

Při vstupu do hry mají hráči stejnou šanci na úspěch. Soutěžící nemohou výsledek ovlivnit 

svými schopnostmi či dovednostmi, a tudíž se nemusí tolik snažit (například: ruleta, sázkové 

hry). 

Některé alealní hry mohou obsahovat i prvky atonální (například: karty, sázky na sportovce, 

koně ... ). 

c) mimikry (parodie. napodobování. předstíránO 

Mimikry představují" chuť hráče vzít na sebe cizí osobnost." (Caillois, 1998, str. 64). 

Hráč tedy hraje ve fiktivním světě, který je často vázán na realitu. Pohyb v tomto světě je 

závislý najeho fantazii a fantazii spoluhráčů (divadlo, karnevaly .... ). 

d) ilinx (závrať) 

Do této kategorie spadají hry, které v hráči vyvolávají závrať a obdobně jako v mimikách 

opouští hráč reálný svět (například: pouťové atrakce, adrenalinové sporty, horory v kině a 

televizi...). 
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Mnoho her v sobě skrývá kombinaci dvou či více kategorii. Za základní kombinace se pokládá 

agon-alea (u vyspělejších civilizací) nebo mimikry a ilinx (u primitivnějších společností). 

Pro naši potřebu, tedy pro potřebu pohybových her v geografickém a enviromentálním 

vzdělávání, je podstatná skupina her agon a částečně i alea. 

Hry, které můžeme zařadit do skupiny agon, podporují sociální komunikaci dětí, žáků a 

studentů a dovoluje měření a porovnání herních výsledků. V důsledku velké soutěživosti dětí a 

prestižnosti vítězství je potřeba velmi důsledně dohlížet na dodržování pravidel soutěže. 

"Aby hra zůstala hrou, nemůže být povinná." (Vybíral, 2004, str. 23). 

z tohoto důvodu jsem se rozhodla užívat ve své diplomové práci pojmu didaktická hra, která 

splňuje kritéria hry, ale ve vzdělávacím procesu je povinná pro všechny studenty ve třídě. 

2.6. Didaktická hra 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 43) uvádí, že didaktická hra je: 

"analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje didaktické cíle. " 

Mgr. Radek Hanuš (na www.projectoutdoor.cz.) tvrdí, že didaktická hra by měla sledovat i 

cíle výchovné cíle. Ty jsou pak hodnotou a pedagogickým potenciálem, ke kterému směřuje 

aktivní usilování pedagogů. 

" Výchovné cíle jsou odpovědí na otázku, které složky, části osobnosti člověka se hra dotýká, 

kterou hra rozvijí, procvičuje a mobilizuje." (Hrkal, Hanuš, 1998, str.16). 

Předností didaktické hry je : "stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje angažovanost 

žáků na prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost, spontaneitu, spolupráci i 

soutěživost. Nutí je využívat různých poznatků a dovedností, zapojovat životní zkušenosti. " 

(Průcha, 2000, str. 43). 

Didaktická hra by měla být součástí každodenní výuky na základních, ale i na středních 

školách. Jedná se o metodu, která u nás není dostatečně zakotvena a nemá žádnou tradici. Není 

proto divu, že se mnoho učitelů staví k tomuto způsobu výuky velmi odmítavě. 
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.. Hra ve výuce nabízí žákům uvolnění, uplatnění přirozené hravosti, seberealizaci, tvůrčí 

myšlení a jednání jako zážitek, společenskou zábavu a radost. tl ( Kúhnlová, 1999, str. 73). 

Didaktická hra se může odehrávat ve všech prostorách školy i mimo budovu. Vhodné jsou 

především učebny, tělocvičny, venkovní hřiště nebo volná příroda. Didaktická hra vyžaduje 

přesná pravidla, která musí být přísně kontrolována. Součástí každého závěru hry je 

přednesení správných odpovědí, zhodnocení dosažených cílů a vyhlášení vítězů. Důležitou roli 

pro pozitivní učební cíl je zpětná vazba. 

2~7. Ekologie a environmentální výchova 

Podle Průchy (2000, str. 56) je ekologická výchova: "výchova k ochraně životního prostředí, 

k tvorbě takových podmínek života lidí, které neohrožují přírodu, živočichy a zvířata a 

nedevastují surovinné zdroje. Je založena na ekologii jakožto vědě o vztazích organismů, lidí a 

prostředí, ve kterém žijí a na sebe působí. tl 

Mnoho základních a středních škol zařazuje ekologii či ekologickou výchovu do svých 

učebních plánů. Buď jako samostatný předmět nebo jako nástin ekologických témat v 

hodinách zeměpisu, biologie či jiných přírodovědných oborů. 

V České republice existují také soukromá všeobecná gymnázia, která jsou ekologicky 

zaměřena. Vyučuje se zde ekologie jako povinný předmět a to po dvou vyučovacích 

hodinách týdně (více na http://www.volny.cziekogym/ nebo http://www.ekopodebrady.czi 

ekogymnazium). 

Environmentální vzdělávání nebo-li enviromental education (ekologické vzdělávání) není 

v českých základních a středních školách povinný samostatný předmět - respektive prostupuje 

jako tzv. mezipředmětové téma různými obory. Od roku 1993 jsou v platnosti alternativní 

osnovy pro přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením, které schválilo MŠTV ČR pro 

žáky 6. až 9. ročníků základních škol (Průcha, 2000). 

V současné době se do českého školství zavádí nový systém kurikulárních dokumentů, které 

jsou vytvořeny na dvou úrovních- státní a školní. Státní úroveň představuje Národní program 

vzdělávání (NPV)- tzv. Bílá kniha a Rámcové vzdělávací programy (RVP). 
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Spolu.-s RVP ZV a RVP pro gymnaziální vzdělávání, tj. v RVP G se ve vzdělávacím procesu 

poprvé objevuje i pojem průřezová témata. 

Jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální 

vzdělávání je i environmentální výchova., která má vést jedince k pochopení složitého vztahu 

člověka a přírody, životního prostředí. Pochopení nutnosti přechodu k trvale udržitelnému 

rozvoji, pěstování zodpovědnosti za jednání společnosti a aktivní účasti na ochraně prostředí. 

(VÚP 2005) 

Na environmentální výchově se nejvíce podílejí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a 

Člověk a příroda (geografie). 

Tematické okruhy průřezového tématu environmentální výchovy jsou podle RVP: 

a) problematika vztahů organismů a prostředí 

Jak ovlivňuje prostředí organismy, které v něm žijí, a které abiotické/biotické vlivy na 

organismus působí. 

Jak lze charakterizovat populace, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy. 

Jak probíhá tok energie a látek v biosféře a v ekosystému. 

b) člověk a životní prostředí 

Jak ovlivňuje člověk životní prostředí od počátku své existence po současnost a jaké je 

srovnání těchto forem ovlivňování z hlediska udržitelnosti. 

Čím jsou organismy významné pro člověka, jaké jsou příčiny vzniku a zániku některých 

rostlinných a živočišných druhů a jaké jsou formy jejich ochrany. 

Jaké zdroje energie a suroviny člověk na Zemi využívá a jaké klady a zápory se s jejich 

využíváním a získáváním pojí. 

Jakým způsobem člověk využívá vodu, jaké jsou nejčastější příčiny jejího znečištění, čím 

je způsoben nedostatek pitné vody a jaký má dopad na společnost. 

K čemu člověk využívá půdu a jaké důsledky z toho pro životní prostředí vyplývají. 

Jaké jsou příčiny rychlého růstu lidské populace a jaký vliv má tento růst na životní 

prostředí. 

Které vlivy prostředí ohrožují zdraví člověka. 
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Jaké jsou příčiny a důsledky globálních ekologických problémů a jaký postoj k tomu 

zaujímají zainteresované skupiny. 

_ Jaké jsou nástroje a možnosti řešení globálních ekologických problémů (např. legislativní, 

dobrovolné/občanské, institucionální, technologické) a jaké jsou možnosti zapojení 

jednotlivce do jejich řešení. 

Které základní principy se pojí s myšlenkou udržitelného rozvoje. 

Jaké jsou prognózy globálního rozvoje světa na podkladě současného environmentálního 

jednání lidstva. 

c) životní prostředí regionu a České republiky 

S kterými problémy z hlediska životního prostředí se ČR a region nejvíce potýká. 

Jaká je historie a současný stav ochrany přírody a krajiny v ČR. 

Které z institucí v ČR se zabývají problematikou životního prostředí. 

Jaká jsou nejvýznamnější legislativní opatření v oblasti životního prostředí a jak tato 

opatření ovlivňuje Evropská unie. 

(Kutikulámí dokumenty gymnaziálního vzdělávání, více na www.rvp.cz) 

Pike, G., Selby, D (1994) popisují ve literatuře environmentální výchovu jako výchovu, která 

směřuje k souladu člověka s životním prostředím. 

Činčera (2007) považuje za hlavní směry environmentální výchovy hlavně: 

ekologickou výchovu 

výchovu spotřebitele (praktické domácí rady, jak šetřit nejen peněženku, ale hlavně životní 

prostředí) 

globální výchovu Gejím cílem je vychovávat zdravé a vyspělé osobnosti vědomé si svojí 

odpovědnosti za svět). 

Obecně tedy můžeme říci, že environmentální výchova je pojem celkově nadřazený výchově 

ekologické. Ekologická výchova popisuje vztah živých organismů k přírodnímu prostředí, 

kdežto environmentální výchova se zaměřuje na vztahy člověka a prostředí a zdůrazňuje tedy 

nejen přírodní, ale i umělé životní podmínky. 
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--

3. 1JČENÍ 

bl· Poiem učení 

Pojem učeni je v každodenním životě spojen především se školou a školním vzděláváním. 

Psychologové však chápou tento termín poněkud šířeji (Čáp, 1997). 

" Učení $namená získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života. " 

(Čáp, 1997, str. 62). 

Učení je proces získávání zkušeností, rozvoje paměti, chování, včetně dovedností, znalostí, 

porozumění a hodnot. Naučené je opakem vrozeného. Učením se člověk přizpůsobuje 

společenskému prostředí a požadavkům. Výsledkem lidského učení by mělo být osvojení 

vědomostí, dovedností, návyků a postojů, ale také hlavně změna chování a psychických 

vlastností (Čáp, 1997). 

Vorlíček (2000) rozlišuje dva druhy učení: 

a) pezděčné učení 

Tento druh učení se uplatňuje především při styku člověka se společenským prostředím, při 

hře či při jiných činnostech s náhodnými podněty. 

Průcha (2000, str. 24) tvrdí, že bezděčné učení je" učení neúmyslné, neřízené představou cíle, 

nesystematické. Může vyplynout jako vedlejší produkt úplně jiné činnosti, nebo je výsledkem 

pobývání člověka v určitém pracovním či sociálním prostředí. " 

b} záměrné učení 

Při záměrném učení je předem dán cíl, který si budeme osvojovat, a proces je řízen pomocí 

určitých prostředků. Jeho výsledek je hodnocen a řádně sledován. 

Dnešní školství je založené z většinové části na učení záměrném a bezděčné učení zde téměř 

chybí. Myslím, že na prvním stupni základní školy by mělo bezděčné učení (formou hry) 

převažovat a na vyšších stupních vhodně doplňovat učení záměrné. 

Ideální a nejefektivnější je učení záměrné, které je žákem vnímáno jako bezděčné. Proto je 

vhodným didaktickým prostředkem pohybová didaktická hra. 
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J:_2. Druhy učení z hlediska praxe 

Lidské učení je jedno z nejkomplikovanějších a má řadu rozmanitých forem. 

Čáp {1997) rozlišuje z hlediska výchovné praxe zejména: 

ru senzomotorické učení 

Hlavní princip senzomotorického učení je rozvoj smyslových dovedností a schopností. Děti 

se učí chodit, manipulovat s různými předměty, kreslit, psát, jezdit na kole či jiné různé 

pohybové činnosti. 

b) učení poznatkům 

Je osvojování vědomostí, znalostí, poznatků či tezí v jednotlivých vědních oborech, v oblasti 

praxe či učebních předmětů (o přírodě, společnosti, technice apod.). 

c} učení intelektoyých činností (učení metodám řešení problémů) 

Tyto metody rozvíjí myšlenkové procesy, intelektové dovednosti a schopnosti řešení složitých 

problémů. Jedná se například o řešení matematické úlohy, užití pravidel pravopisu nebo 

gramatiky cizího jazyka. 

d) sociální učení 

Už od narození se člověk dostává do kontaktu s lidmi, se společností s civilizací. Musí se tedy 

naučit spolupracovat a dobře vycházet se socializovaným světem. Sociální učení je osvojování 

sociálních dovedností, komunikace či interakce. 

Jednotlivé druhy učení se prolínají a jejich výsledky jsou navzájem spojené. Většinou, když 

mluvíme o učení spojeném se školním prostředím, máme na mysli pouze druhý typ - učení 

poznatkům. 

3.3. Konkrétní druhy učení v geografii 

Psychologové odhadují, že člověk získá ve škole asi jen 20 %potřebných znalostí . Zbytek 

důležitých informací k mám přichází z jiných zdrojů. Škola má tedy poskytnout jen určitý 

rozhled- mentální rámec. Ten nám má pomoci při příjmu dalších potřebných dat a při 

rozřazování do "šuplíků", které v našem mozku vytvořila škola. 
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Výchovné instituce nám tak dávají sice malé množství informací, ale zato nás velmi poctivě 

připravují na celoživotní vzdělávaní, příjem a ukládání důležitých informací. 

Proto by učení, nejen v geografii, mělo být zaměřeno na schopnost dedukce, spojování dat a 

na hledání potřebných informací v různých zdrojích či materiálech (Petty 1996). 

Čáp (1997) uvádí rozdělení druhů učení Duriče, Gráca, Štefánoviče (1988, str. 86)*: 

podmiňovací, percepčně-motorické učení, verbální, pojmové a učení řešení problémů. 

Po prostudování tohoto materiálů jsem vybrala klíčové druhy učení a aplikovala do výuky 

geografie a výuky environmentální. 

Za hlavní druhy učení tedy považuji: 

a) učení pojmové 

Pojmem je odborné vyjádření určitých charakteristických znaků typických pro každý obor, 

tedy nejen geografii. Pojmové učení je velice úzce spjato se slovní zásobou, vyspělostí řeči a 

bez použití obojího se nemůže v plné šíři rozvinout. 

Fáze základního osvojení pojmů a pojmového učení: 

I) etapa separovaného pojmu 

Žák si automaticky, při vyslovení či přečtení pojmu spojí dané slovo s určitým obrazem, 

s konkrétní zkušeností. 

Například: Poušť - představím si suché teplé klima, písečné duny, rozložení na Zemi, 
vegetaci ... 

2) etapa univerzálního pojmu 

Postupně si uvědomuje, že pojem se dá použít v jiných situacích se stejnými 

charakteristickými znaky. Dokáže tyto znaky klasifikovat a vyjmenovat. 

Například: poušť je označení nejen pro Saharu, ale i pro jiná místa se stejnými 
charakteristikami. 

Základní znaky: neúrodná oblast, nedostatek vody (za horní hranici srážek se považuje 
200 mm ročně), vegetace specifického typu, prudké střídání teplot, písečné duny .... 

• ĎURIČ, L., GRÁC, J., ŠTEFÁNOVIČ, J (1988): Pedagogická psychológia. Bratislava, SNP, 168s. 
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3) etapa rozšíření pojmu 

žák si pojem upevňuje a je schopný aplikace do praxe, jeho souvztažnosti k ostatním pojmům 

a postupné rozšiřování tematických informací. 

Napfz1dad: hamada - skalnatá poušť, reg - kamenitá poušť, serir - štěrlwvá poušť, erg -

písečná poušť. Největší světové pouště, schopnost rozpoznat a charakterizovat pouště. 

4) etapa metaforického vyjadřování 

Žákje schopen v běžném životě porozumět metaforickému přirovnání a použít je. 

Napříldad: "mořská poušť", "arktická poušť" 

b} učení verbální (úzce spjato s učením pojmoyým) 

Lidská řeč je důležitý komunikační prostředek a hlavním činitelem prezentace našich 

myšlenek. Slova mám pomáhají porozumět a rozvíjet inteligenci projevu. 

V geografii je důležité osvojení a používání základních odborných pojmů tzv. jazykových 

kódů geografie. 

c) učení mentálním mapám a prostorové představivosti 

Žák se postupně orientuje v mapě, dokáže určit společné znaky mapy, vysvětlit legendu, 

charakterizovat měřítko. 

Student je schopen vytvořit si mentální mapu všech probraných regionů a umístit do vytvořené 

mentální mapy základní informace. Prostorovou představivost uplatníme především 

v oblastech nákresků a náčrtů. 

Například při struktuře litosféry, atmosféry, při endogenních a exogenních činitelích. 

e) učení řešení problémů 

Toto učení rozvíjí samostatnost jednání, získávání informací a individualitu každého žáka. 

Student musí být schopný vyhledat data v jiných zdrojích než jen u pedagoga. Osvojuje si 

mnohé zdroje informací, které neustále rozšiřuje a upevňuje. 
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~4. Fáze učení 

Mezinárodní program Reading and Writing for Critical Thinking* přináší tzv. třífázový model 

procesu učení E-U-R. 

E-U-R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu 

učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E -U- R popisuje proces učení ve třech 

fázích. 

I) evokace 

Při první fázi učení žák zkoumá, co už o daném tématu ví, a uspořádává si tyto znalosti do 

určité struktury. Uvědomuje si také, co ještě neví či ve kterých místech má slabiny. 

Klade si otázky, formuluje hypotézy. V průběhu evokace vzniká v žákovi zvídavé očekávání a 

touha objevovat. Má-li být tato fáze učení co nejúčinnější, pak musí být student silně 

motivován. 

2) uvědomění si yýznamu informací (fáze poznávací) 

Při prvotním hrubém procházení učební látky žáci získají přibližný přehled o daném tématu. 

Dítě aktivně pozoruje, experimentuje, směřuje k doplnění mezer a ověření svých hypotéz. 

Pokud nové informace do žákovy stávající teorie zapadají, pak budou pravděpodobně využity 

k jejímu rozšíření a prohloubení. V opačném případě si student musí svoji teorii přebudovat a 

začít s novým hledáním dat. 

3) reflexe 

Žák pozoruje své nové znalosti, porovnává je se svou původní teorií a uvědomuje si změny, 

které nastaly. Někdy žák vstupuje do fáze reflexe s téměř hotovou novou teorií- a nebo i s 

původní "teorií", pokud se mu tato teorie osvědčila. 

(Hausenblas, Košťálová, 2006) 

• program RWCT je základ kurzů kritického myšlení. Jde o promyšlený reformní projekt, který využívá 

zkušeností z alternativních škol i nejnovějších psychologických a pedagogických výzkumů. Jeho základem je 

pedagogický konstruktivismus a činnostně orientovaná výuka. 
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" 
ModelE - U- R slouží učiteli k tomu, aby naplánoval svou výuku tak, že zachová co nejvíce 

-rysů přirozeného učení, které je nejefektivnější. " 

" 
Během učení se propojuje v mozku to, co jsme už věděli, znali, mysleli si, představovali, 

prozili, s něčím, co přichází jako nové. u (Hausenblas, Košťálová, 2006, str. 54). 

Pro geografii jsem vyčlenila ještě dvě kategorie fáze učení: 

a) fáze kontrolní 

Ověřuji si a potvrzuji či vyvracím správnost získaného výsledku. Kontrolní fází zlepšuji 

udržení znalostí v paměti dětí a také kontroluji, zda se žáci něco nenaučili špatně. 

Někdy žák dokáže reprodukovat například poučku, ale přitom jí nerozumí. Toto se ukáže 

zejména ve vztahu s jinými zákony, principy a poučkami. Žák také nedokáže danou věc 

uplatnit při řešení úloh. 

b) fáze aplikace 

V této fázi se můžu přesvědčit, zda žák danému tématu dobře porozuměl či nikoliv. Pokud si 

student dané téma osvojil a pochopil, je schopen aplikovat získané zkušenosti do praxe. 

3.5. Rozdíly v učení 

Ve způsobu učení a k přístupu ke školním povinnostem nalezneme řadu rozdílů. Podle Čápa 

(1997) se individuální rozdíly v učení kombinují s rozdíly skupinovými. Ve školním prostředí 

jsou největší diferenciace pohlavní (mezi chlapci a dívkami) a dále také rozdíly podle 

věkových skupin. 

a) diferenciace podle pohlaví 

Na pedagogických praxích jsem zjistila, že rozdíly v postoji k plnění školních povinností a 

v chování na základní škole jsou značné. 

Na druhém stupni a na střední škole se tato diferenciace zmenšuje a rozdíly k přístupu učení se 

zmenšují. Dívky jsou zpravidla pečlivější, svědomitější, mají větší snahu a aktivitu 

v hodinách, méně zlobí, vyrušují a celkově je jejich postoj ke školní docházce pozitivnější. 

Myslím, že do jisté míry jsou tyto rozdíly způsobené věkem, působením společnosti, zájmy a 

výchovou či vztahy v rodině. 
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hl. diferenciace podle věku 

Rozdílnost v učení je dána především zralostí a biologickými dispozicemi každého žáka. 

0 Mladší děti potřebují k učení více času na vlastní, kreativní činnost. Nevydrží dlouho 

pasivní přijímání informací. 

0 U mladších školních dětí je tedy nejefektivnější učení formou hry, s využitím bezděčného 

učení. 

0 Spolu se stoupajícím věkem se zvyšuje možnost osvojení cílevědomého, záměrného učení 

a zapamatování. Vzrůstá také vytrvalost v učení a zvyšuje se čas pozornosti a pasivního 

přijímání. 

o Mladší děti mají často zájmy ještě nediferencované. Zpočátku školní docházky je dítě 

fascinováno čímkoli novým. V postupném vývoji dochází k utřiďování zájmů, koníčků, 

prohlubuje se zájem o některé předměty a v jiných "nezajímavých" předmětech je žákova 

motivace slabší. 

o S rozvojem biologickým přichází i rozvoj psychický, zdokonalují se kognitivní a 

intelektové předpoklady. Student se propracovává k lepšímu zpracování a pochopení 

učiva, snáze řeší problémy, což umožňuje důkladnější a dokonalejší způsoby učení. 

(Čáp, 1997) 

3.6. Současné problémy vyskytující se v učení 

3.6.1. Poruchy učení 
Mezi nejčastější poruchy učení patří porucha pozornosti (Attention deficit disorder, ADD) a 

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (Attention deficit hyperaktivity disorder, 

ADHD). 

Serfontein (1999) charakterizuje děti s ADD jako neposedné, roztěkané s neschopností 

soustředit se delší dobu nebo soustředit se na jednu věc. Tyto děti mají ve škole obvykle 

problémy s chováním i prospěchem. Impulsivnost v chování mnohdy vede k dalším 

problémům jako je lhaní a krádeže. 
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Jeden z dříve používaných názvů pro "poruchy pozornosti" byl "syndrom nemotorného 

dltěte". Je to proto, že problémy s koordinací jsou pro tyto děti typické. Jemná motorika je pro 

děti s ADD velmi náročná a představuje pro ně zdroj frustrace. Vyskytují se i poruchy hrubé 

motoriky, které se mohou projevit při jízdě na kole, skákání nebo kopání a házení míče. 

z hlediska učení patří k nejzávažnějším problémům dětí s ADD krátkodobá paměť. Nejtěžší je 

zapamatování si akustických (verbálních) informací. Důsledkem je neschopnost vybavit si 

znalosti, které se dítě naučilo před pár dny ve škole. 

Děti s ADD mají také často narušené sebehodnocení, jsou nepružní, mívají problémy ve 

vztahu s vrstevníky, poruchy spánku a poruchy vyjadřování. 

Více informací naleznete na http://www.ncld.org/content/view/500. 

Kirbyová (2000) uvádí, že porucha pozornosti spojena s hyperaktivitou (ADHD) byla 

pozorována již ve starověkém Řecku a jeho příznaky jsou hyperaktivita, impulsivnost a 

poruchy pozornosti.* 

Ve školní praxi a při vyučování doporučuje Kirbyová (2000) tyto rady: 

o Dítěti s ADD a s ADHD bychom měli poskytnou zpětnou vazbu co možná nejdříve. 

o Dítě nekárejte za špatné chování a odměňujte za dobré. 

o Některým dětem může pomoci bodovací systém hodnocení. 

o Stanovte dítěti důsledně určité meze. 

Serfontein (1999) definuje základní pravidla pro výuku dětí s ADD a ADHD. Tato pravidla 

jsem modifikovala a upravila pro aplikace pohybových her do vyučování. 

o Nejprve je potřeba omezit rozptylování dítěte na minimum. Pravidla hry proto 

vysvětlujeme například ve třídě nebo na klidném místě a až po vysvětlení a pochopení 

pravidel jdeme na hřiště či jiné dějiště hry. 

o Dítě s ADD nebo s ADHD by ve třídě mělo sedět v první lavici, kde ho učitel může 

snadno pobízet k učení. 

* poznámka: porucha ADHD je doprovázena výrazně větší hyperaktivitou a imulsivitou než ADD 
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0 Činnost rozdělte do kratších časových úseků. Pro vysvětlení pravidel hry lze proto 

použít schémata, obrázky nebo zjednodušit pravidla na minimum. 

0 Děti s poruchou pozornosti často nedokončují činnosti do konce. Proto je velmi 

důležitá správná motivace. 

o Pokud nemáte velké zkušenosti s výukou dětí s ADD a s ADHD zařazujete nejprve 

jednoduché didaktické hry. S postupným osvojováním pracovních a herních návyků 

dítěte, můžete zvyšovat i náročnost her a úkolů. 

Kirbyová (2000) ještě dodává ještě pár užitečných rad: 

o Vysvětlete dítěti předem, že hra má svůj jasný konec a začátek. 

o Pokud si chcete být jistí, že dítě hru pochopilo, nechte ho zopakovat pravidla. 

o Pokud máte ve třídě žáka s ADD nebo s ADHD vyberte například 5 her a nechte ho, 

aby rozhodl, jaká hra se bude hrát. 

o Dejte dítěti čas na rozmyšlenou 

o Zkuste hrát s dítětem ve dvojici. Při těžší a náročnější hře mu tím výrazně pomůžete a 

zvýšíte jeho motivaci. 

3.6.2. Specifické poruchy v učení (SPU) 

V roce 1976 definoval americký Úřad pro výchovu specifické vývojové poruchy jako: 

" ... poruchy v jednom nebo více psychických procesech, které se účastní v porozumění řeči 

nebo v užívání řeči, a to mluvené i psané. Tyto poruchy se mohou projevovat v nedokonalé 

schopnosti naslouchat, myslet, číst, psát nebo počítat. Zahrnují stavy, jako je např. narušené 

vnímání, mozkové poškození, lehká mozková dysfunkce, dyslexie, vývojová dysfázie atd." 

(Michalová, 2004, str. 35). 

Další definice specifických poruch učení z roku 1980 pochází od skupiny expertů Národního 

ústavu zdraví ve Washingtonu spolu s experty Ortonovy společnosti a dalších institucí a zní 

takto: "Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se 

projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, 

porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy 

jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému, 
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; když se porucha učení může vyskytovat souběžně s jinými formami postižení (jako např. 

smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými 

vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní 

činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. " (Michalová, 

2004, str. 36). 

Jako nejčastější specifické poruchy učení jsou v Michalové (2004) popisovány: 

Dyslexie je specifická neschopnost naučit se číst běžnými výukovými metodami. 

Jedná se o poruchu čtení, která postihuje zejména správnost čtení, rychlost čtení a 

porozumění čtenému textu. Mezi typické dyslektické projevy patří neschopnost čtení 

s intonací, obtížné rozlišování tvarů písmen, nesprávné čtení předložkových vazeb, 

nepochopení obsahu čteného textu. Z hlediska pohlaví je mezi dyslektiky 4-1 Ox více 

chlapců než dívek. 

Dysgrafie je porucha psaní, která postihuje úpravu písemného projevu, osvojování 

jednotlivých znaků a spojení písmeno -hláska. Písmo dětí bývá kostrbaté, neupravené a 

hůře čitelné. Obecné znaky dysgrafie jsou nepravidelná hustota mezi slovy a písmeny, 

nedopsaná slova, zvláštní držení těla při psaní nebo tendence ke směšování psacího a 

tiskacího písma. 

Dysortografie je porucha pravopisu, která nezahrnuje gramatické chyby, ale specifické 

dysortografické chyby. Např. rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, sykavek, 

tvrdých a měkkých slabik apod. Chybí cit pro jazyk, jehož důsledkem je snížená schopnost 

skloňovat a časovat příslušné druhy slov. 

Ke specifickým chybám dysortografie řadíme grafické záměny zvukově podobných hlásek 

(b-d, z-s), neschopnost dodržovat délky samohlásek, neschopnost rozlišovat hranice slov ve 

větě nebo přidávání nepatřících slabik do slov. 

Dyskalkulie je specifická porucha učení, která se projevuje jako porucha matematických 

schopností. Postihuje matematické představy, operace s čísly a prostorové představy. 
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Dyspraxie je specifická porucha motorické obratnosti. Dle Říčana a Krejčířové* 

v Michalové (2004, str. 38) je dyspraxie: " spojena s určitým stupněm poškození výkonu při 

vizuálně prostorových kognitivních úkolech. Pohybová koordinace dítěte při jemných nebo 

hrubých motorických úkonech by měla být signifikantně pod úrovní očekávanou u dítěte 

rohoto věku a inteligence. " 

Mezi další specifické poruchy učení patří dysmuzie (porucha v oblasti hudebních 

dovedností) a dyspinxie (porucha v oblasti kresebných dovedností). 

Žáci se specifickými poruchami učení mívají výrazné problémy nejen v hodinách Českého 

jazyka, ale i v jiných předmětech. Michalová (2004) ve stručnosti uvádí, jak mohou SPU 

negativně působit na vyučování. Pro potřebu diplomové práce jsem vybrala výuku geografie a 

tělesné výchovy. 

V hodinách geografie si žáci se SPU hůře osvojují definice a různé přírodovědné vzorce. 

Velmi těžko aplikují naučené definice a mají problémy se symbolikou písmen a číslic. 

U tělesné výchovy se objevují případné obtíže vyplívající z celkové menší obratnosti a horší 

koordinace. Na druhém stupni ZŠ a na středních školách se tyto problémy objevují spíše u 

těžších forem SPU. 

Mezi nevhodné didaktické hry pro žáky se SPU patří hry se čtením rozsáhlejšího textu. 

Pokud tyto hry zařazujeme, doporučuji vyznačit (barevně podtrhat nebo případně vypsat) 

hlavní klíčové informace. Michalová (2004) doporučuje využít magnetofon a nahrát text na 

kazetu. Žák si doma, den před plánovanou hrou, text několikrát poslechne a při hře se může 

více soustředit na výklad než na čtení textu. Při hrách také můžeme nahradit text různými 

nákresy, atlasy, obrázkovým materiál či schématy. Pomocí vizuálních materiálů si žák lépe 

zapamatuje danou problematiku. Místo písemných poznámek nebo písemných odpovědí 

dávejme přednost odpovědím kresebného charakteru nebo doplňování slov do předem 

připraveného textu. 

*Říčan, P. a kol.: Dětská klinická psychologie. Grada, Praha, 1995 
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Na druhém stupni ZŠ a na školách středních se mohou vyskytovat těžší formy dyslexie. Je 

proto důležité dát studentovi delší čas na pochopení pravidel a na vypracování zadaného 

úkolu. Při samostatné práci také dříve nastupuje únava a proto je vhodné zařazovat kratší 

didaktické hry. (Michalová, 2004) 

Zařazování pohybových didaktických her do hodin geografie pozitivně ovlivní začlenění žáka 

se SPU do kolektivu. Tyto žáci bývají často průměrnými či podprůměrnými studenty a právě 

pohybové didaktické hry jim umožní vyniknout a zařadit se, alespoň na chvilku, do "elity" 

třídy. 

V katalogu her nejsou rozlišeny hry vhodné pro SPU. Je to z toho důvodu, že příznaky či 

obtíže jsou u SPU velmi různorodé. Před zařazením hry do výučování by si každý pedagog 

měl uvědomit individuální potřeby, reálné dovednosti a schopnosti žáka se SPU. Vybranou 

hru by měl umět modifikovat, tak aby ji postižený žák zvládl a hra splnila didaktický cíl. 
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4. OSVOJOV ÁNÍ VĚDOMOSTÍ 

,, Vědomost označuje soustavu představ a pojmů, které si žák osvojil." (Čáp, 1997, s.208). 

Vědomosti jsou jedním z výsledků lidského učení a jsou tedy výsledkem žákova poznání, 

myšlení, experimentování, řešení a překonávání překážek. 

Pojem vědomost musíme chápat jako komplexní termín. Nejedná se pouze o izolovaný prvek, 

ale Jde o soubor všech poznávacích procesů, intelektových operací, motivace či zapojení celé 

osobnosti (Čáp, 1997). 

z vlastní zkušenosti vím, že délku uchování naučené látky determinuje řada faktorů. 

Zapamatování a uchování probrané látky tedy závisí na: 

o způsobu osvojení a rozsahu naučené látky 

o na smysluplnosti látky a na záměrném či bezděčném zapamatování 

o na únavě, denní době a fyzické i psychické kondici 

Ebbinhgausovy experimenty dokazují, že k osvojení smysluplné látky stačí mnohonásobně 

menší počet opakování než k osvojení stejně rozsáhlého textu beze smyslu. Je tedy jasné, že 

smysluplné, logické učení je mnohem efektivnější než pouhé memorování. 

Toto dokazuje i tabulka číslo 1. Pokusné osoby se učily symboly, připomínající obrázkové 

písmo indiánů, dvojím způsobem: s pochopením a bez pochopení. 

Tab.č.: 1: Závislost uchování látky na způsobu osvojení 

Způsob učení rozsah V}fbrané látk" v % 
ihned po osvojení po jednom dnu po čtyřech týdnech 

S pochopením 69 69 58 

Bez pochopeni 32 23 8 

Zdro': Čá 1997 p ( ) 

Pro efektivní školní vyučování je tedy důležité, aby data, která si student musí osvojit, byla 

pochopena a nejlépe, aby si student danou látku vyzkoušel v praxi a prožil danou situaci na 

"vlastní kůži". 
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s. PAMĚŤ 

pamět' je médium, které má každý člověk k dispozici a které nám umožňuje uchovávat 

získané informace. Paměť je jednou z důležitých vlastností živých organismů. Jedná se o 

soubor psychických procesů a vlastností umožňující osvojení zkušeností, jejich 
" 
zapamatování, uchování a vybavení." (Čáp, 1997, str. 45). 

Čáp (1997) k základním procesům paměti přiřazuje: 

] • zapamatování získaných informací, vštěpení něčeho a uložení do paměti 

2. uchování informací a dat, které byly do paměti uloženy 

3. znovupoznání příslušné informace (nedokážeme si potřebnou informaci sami vybavit, 

ale po znovupřipomenutí ji dokážeme správně použít). 

Každá informace, kterou přijmeme svými smysly a věnujeme jí určitou pozornost, vstupuje do 

naší krátkodobé paměti. Tam je uchována jen krátce, a pokud nemáme další impulsy, je 

zapomenuta. Při používání a pracování s nově získanými daty je informace převedena 

z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Tento převod je rozhodující faktor při procesu učení. 

(Fontana, 1997) 

5.1. Druhy paměti 

Čáp (1997) rozlišuje tyto druhy paměti: 

a) krátkodobá paměť 

Slouží nám k zapamatování informací pouze na několik málo minut. Po ukončení práce již 

informaci nepotřebujeme, a proto se neuchová. 

b) dlouhodobá paměť 

Slouží k zapamatování tohoto, co předpokládáme, že budeme v budoucnu používat či 

potřebovat. Dlouhodobé uchování je závislé na motivaci, zájmu, logickém zpracování, 

opakování a četnosti používání. 

41 



fl_paměť názorná 

Názomá paměť je paměť komplexně-smyslová. Zahrnuje paměť zrakovou, sluchovou, 

čichovou a pohybovou. Využíváme svých jednotlivých analyzátorů a druhů vnímání. 

Ql slovně logická paměť 

Jde 0 funkci převážně dominantní hemisféry. Dochází k zapamatování toho, co bylo vyjádřeno 

slovy či logicky zpracováno. 

e) mechanická paměť 

Tento druh paměti se projevuje osvojením učení bez logického zpracování a pochopení. 

DůJežitý faktor je neustálé opakování a memorování. 

t) bezděčná paměť 

Zapamatování informací je bez záměru a bez úmyslu zapamatovat si je. Bezděčně si obvykle 

pamatujeme silné osobní zážitky nebo zajímavá fakta spojená s naším koníčkem. 

g) záměrná paměť 

Záměrná paměť se projevuje vždy tam, kde máme snahu se něco naučit. Máme vědomý cíl a 

motivaci. Tento druh paměti vyžaduje větší zralost jedince a rozvíjí se postupně spolu se 

školrli docházkou. 

Ve všech výchovně-vzdělávacích institucích bychom se měli snažit naučit se používat všechny 

druhy paměti. 

~.2. Strategie pro zvyšování efektivity vvučovacího procesu 

Z mé pedagogické praxe jsem zjistila, že i po zajímavé vyučovací jednotce si děti často 

zapamatují velmi málo. Myslím, že hlavní důvod je proto, že jedna nová informace stíhá 

druhou. Proto zcela souhlasím se strategií Fontany (1997) pro zvyšování efektivity 

vyučovacího procesu a následně větší využití kapacity dlouhodobé paměti. 
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0 Výklad nové látky, zopakování, otázky 

Tato část je velmi důležitá k tomu, aby si děti osvojené učivo zapamatovaly a přenesly 

z krátkodobé paměti do dlouhodobé. 

časté otázky či jiný druh opakování je také motivací k naučení daných informací. 

0 Srozumitelnost probírané látky 

z tabulky číslo 1 (str. 40) je jasné, že pokud je látka srozumitelná, mnohem lépe se nejen učí, 

ale je i dlouhodoběji uchována v paměti. 

o Zdůraznění podstatného 

U výkladu, který obsahuje více informací, je důležité zdůraznit, ty, které jsou pro nás stěžejní 

a které budeme potřebovat k dalšímu pochopení jiné látky. 

o Praktické využití látky 

Látka, která je vysvětlena a pak prakticky využitá, je lépe zapamatovatelná, než ta, u které 

tomu tak není. V geografii můžeme aplikovat častá krátkodobá terénní cviční či různé hry a 

modelové situace. 

o Členitost, uspořádání a přehled zápisu 

Při výkladu je důležité rozčlenit probíranou látku do přehledných kapitol. Krátkodobá paměť 

je uzpůsobena k zapamatování přibližně sedmi položek. Proto je potřeba rozdělení látky. 

Velkou roli hraje i přehlednost zápisů nejen na tabuli, ale i do sešitu studentů. Velmi praktické 

jsou přehledné náčrtky, obrázky či schémata. Žáci si tímto způsobem budují mentální mapy a 

lépe si učivo pamatují. 

o Využití vizuální techniky 

Používání vizuální techniky mám pomůže zpřehlednit zápisy, umožní nám vkládání obrázků, 

mapek, grafů či jiné animace. 

Pouze malá část dětí má tzv.: "eidetickou" představivost- fotografickou paměť, a proto je 

nutné zahrnovat například do prezentací v PowerPoint nejen obrázky, ale i text. 
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0 Vybavení 

Vybavení je složitý proces, kdy si sami žáci musejí z paměti vyvolat nějaké slovo či podnět. 

Například: je mnohem složitější si vzpomenout na jméno známého než si vybavit jeho obličej. 

Proto by se měl učitel snažit pomáhat dětem s vybavováním a znovupoznáním pokaždé, kdy 

jen to jde. 
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6. ZAPOMÍNÁNÍ 

Termínem zapomínání označují v pedagogické psychologii nepříznivé změny ve výsledcích 

učení v průběhu času. Jedná se zejména o změny ve vědomostech. 

,. Zapomínání se projevuje jednak kvantitativním úbytkem uchovaných vědomostí, jednak 

jejich kvalitativními přeměnami." (Čáp, 1997, str. 216). 

Německý psycholog Hermann Ebbinghaus jako první objektivně studoval paměťové 

schopnosti (test bezesmyslných slabik) a učení. Odvodil křivku zapomínání (Ebbinghausova 

křivka), která udává závislost množství zapamatovaného na čase, a zjistil tak, že nejvíce 

zapomínáme několik hodin po naučení se dané informace. 

Je autorem zákona o rychlosti učení v závislosti na rozsahu látky. Svými pokusy přispěl k 

vybudování experimentální metodologie psychologie zapamatování (Čáp, 1997). 

Graf č.l: Ebbinghausova ktivka zapomínání (osvojení bezesmyslných slabik) 
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Zdroj: Čáp (1997), upraveno autorkou 

Z grafu číslo 1 je patrné, že největší podíl naučeného ztrácíme z paměti do 15 minut od 

seznámení se s novou látkou a jejího osvojení. Po uplynutí 15 minut do druhého dne je rozdíl 

naučeného a zapomenutého již velmi malý. Zapomínání v průběhu prvního dne až týdne je už 

téměř konstantní. 
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v předchozím textu jsme zjistili, že nejvíce zapomínáme krátce po učení. V některých 

experimentálních výzkumech však byly zjištěny změny. Pokusné osoby si dovedly vybavit 

slabiky po dvou dnech více než bezprostředně po jejím osvojení. 

Tento paradoxní jev označujeme termínem reminiscence. Reminiscenci můžeme vysvětlit 

jako momentální únavu či útlum ihned po osvojení dané látky. Žákovi se postupem času 

uleží" osvojené učivo a dochází tak ke kvantitativním i kvalitativním změnám vědomostí 

(Čáp, 1997). 

v pedagogické praxi je tedy důležité naučenou látku zopakovat a výsledky, například 

zkoušení na známky, požadovat až druhý či třetí den po ustoupení únavy a řádném "uležení" 

naučeného. 

Čáp (1997) charakterizuje činitele, na kterých závisí zapomínání takto: 

o Druh učiva 

Smysluplný text si pamatujeme lépe a déle než text beze smyslu. Podle grafu číslo 2 můžeme 

vysledovat značnou rozdílnost v určitých kategoriích učení. Faktické údaje jsou téměř tak 

rychle zapomínány jako bezsmyslný text. Proto by měl být výklad podáván s praktickými 

příklady, spjatý s praxí či herními činnostmi. Lépe se tak zapamatuje než pouhé abstraktní 

podání učiva. 

Graf č. 2: Uchování látky růmého druhu v paměti 

100 
~ 80 o 
;.. 

~· 60 ... 
;s 
11; 40 1:1 e c 30 '5. 
:;:; 

20 

ba sně 

10 L-..,---r----T"---.:-::.:::::;:=:;:=:;:..:b:e:usmyslo\)" text 
1 2 3 

('<l~ (dny) 

Zdroj: Čáp (1997), upraveno autorkou 
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0 
Metody vyučování a učení. 

edostatky či chyby ve způsobu vyučování vedou časem k přetváření vědomostí. Metody 

vyučování musí být pestré, motivační, inteligenčně náročné a to dle věkových či 

dovednostních a schopnostních předpokladů skupiny. 

0 Opakování, rozložení opakování v čase 

Opakování je hlavní preventivní determinant zapomínání. Čáp (1997, str. 218-219) tvrdí, že: 

"lepši výsledky má opakování rozdělené na kratší časové úseky a oddělené přestávkami a 

jinou činností než opakování soustředěné. " 

o Metody opakování 

Nejméně vhodný způsob opakování je mnohonásobné pročítání textu dokola. Dáváme tím 

šanci vzniku brzké únavy a klesá nám brzy pozornost a koncentrace. 

Efektivnější je pročtení textu a snaha o samostatnou reprodukci - aktivní způsob opakování. 

o Žákův stav 

Na uchování osvojených vědomostí negativně působí řada faktorů žákova stavu. Hlavní 

činitelé jsou zdravotní stav žáka, pozornost či únava. Při jakékoliv činnosti (sportovní trénink, 

sportovní hry, pracovní činnost, učení, počítání matematických úloh nebo při domácích 

pracích) vzniká dříve či později únava. 

Choutka a Dovalil (1991, str. 209) definují únavu jako " přirozený důsledek psychicko

fyzického zatížení, který se projevuje postupným snižováním celkové výkonnosti člověka. " 

Únava je obecný pojem, který zahrnuje a rozlišuje únavu tělesnou, duševní, celkovou či 

místní. Pokud je organismus unaven, dochází k celé řadě změn v centrálním nervovém 

systému. Nervové buňky se vyčerpávají -unavují rychleji. Aby se zabránilo jejich poškození, 

vzniká v nich útlum - centrální inhibice. Nastává fáze únavy. Zpomaluje se intelektová 

výkonnost, stoupá počet chyb, dochází ke změně nálady, žák plní úlohu s nepřesností nebo ji 

nedokáže vyřešit vůbec (Choutka, Dovalil, 1991). 

V průběhu vyučování se únava projevuje většinou zvýšeným pohybovým neklidem, žáci jsou 

neklidní, neposlouchají, komunikují mezi sebou a při nepatmém podnětu se hlučně projevují 
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či smějí. Po této fázi nastupuje fáze druhá - postupujícího útlumu. Studenti jsou ospalí, 

lenošiví, nedokáží vzpřímeně sedět, zapisovat si poznámky a jsou mírně apatičtí. 

únava se mění v průběhu vyučovací jednotky (graf číslo 3 ), ale i během dne (graf číslo 4, 

str. 50) týdne či dokonce v průběhu školního roku. 

§) změny pracovní yýkonnosti v průběhu yyučovací jednotky 

Snížení pozornosti a projevy únavy se značně podepisují na efektivitě přijímaných informací a 

to v průběhu celé vyučovací jednotky. V jednotlivých časových intervalech (pětiminutových) 

se značně mění pozornost, výkonnost a množství správně vykonané práce i počet chyb 

(viz graf číslo 3). 

Graf č. 3: Změny výkonnosti a pozornosti žáků v průběhu vyučovací hodiny* 
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Zdroj: Čáp (1997), upraveno autorkou 

* Výzkwn pana L. Duriče měřil výkony ve sčítání, zapamatování číselných řad a v ústním násobení 
dvoumístných čísel dvoumístnými a to u žáků sedmého ročníku základní školy. 
Graf č. 3 - Měření probíhalo před začátkem vyučování, po každé hodině celý den. 
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~ěny yýkonnosti v průběhu dne 

1 když mají studenti mezi vyučovacími hodinami přestávky, které by měly zmenšovat nebo 

odstraňovat únavu, kolísá jejich pracovní výkonnost v průběhu dopoledne a odpoledne. 

Podle grafu číslo 3 (str. 48) je zřetelné, že nejefektivnější je druhá vyučovací hodina 

v dopoledním vyučování, následuje třetí, první a čtvrtá. V odpolední části výuky žáci sice 

podávali nejlepší výkony v druhé vyučovací jednotce, ale je jasně vidět, že tato hodina je pod 

dopoledním průměrem. 

Dopolední vyučování je tedy podstatně lepší než vyučování odpoledne. 

Graf č.4: Změna výkonnosti a pozornosti žáků v průběhu dne* 
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Zdroj: Cáp (1997), upraveno autorkou 

Pro pedagogickou praxi je tedy důležité, aby učitel dobře rozpoznal a rozlišil situaci, kdy jsou 

studenti "pouze" unaveni, a kdy jsou otráveni či dokonce znuděni. Pro odstranění únavy a pro 

zlepšení koncentrace žáků jsou vhodné didaktické hry, respektive didaktické hry pohybové. 

Herní činnost má každý spjatý se zábavou a s pocitem, že nejde o vážnou situaci. Není tedy 

nutné se obávat chyb, snižují se zábrany a dochází k celkovému emocionálnímu i 

psychickému odpočinku. Didaktiké hry jsou také vhodné pro odlehčení situace či jako 

motivační činnost při méně zajímavých tématech. 

• Výzkum pana L. Duriče měřil výkony ve sčítáni, zapamatováni číselných řad a v ústním násobení 
dvoumístných čísel dvoumístnými a to u žáků sedmého ročníku základní školy. 
Graf č. 4- Měření v jednotlivých pětiminutových intervalech. 
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f1_Eměny pracovní yýkonnosti v průběhu týdne 

Čáp (t997) uvádí výsledky Polláha, Ištohové (1986)**: Studenti bývají nejvíce unaveni na 

konci pracovního týdne. V prvních ročnících základní školy a na nižším stupni gymnázia 

vykazuje většina žáků silnou únavu již ve čtvrtek. Důležitý činitel je obnova pracovních sil o 

víkendu, ale pokud je to možné, tak také i v polovině týdne. 

Q1 změny pracovní výkonnosti v průběhu školního roku 

Velmi podstatné je i rozvrstvení únavy a tím pádem i snížení efektivity vyučovacího procesu 

během celého školního roku. Proto je velmi vhodné rozdělit vyučovací plány na poloviny či 

dokonce čtvrtiny a oddělit tyto části (semestry, trimestry) prázdninami (Polláh, Ištohová 1986 

v Čápovi 1997). 

** POLLÁH, K., IŠTOHOV Á, Z. (1986): Prieskum adaptácie žiakov !.ročníku ZŠ na výchovno-vzdelávací 
proces. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2, s. 153 -167 
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7.MOTIVACE 

" 
Není-li přítomna dostatečná motivace, uspokojivé učení ve škole pravděpodobně 

neproběhne." (Fontana, 1997, str. 153). 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 127) definuje motivaci jako 

souhrn vnitřních a vnějších faktorů, které vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému 
" 
jednání a prožívání. " 

Čáp (1997) ještě dodává, že motivace je skutečnost, která jedince dokáže podnítit a 

podporovat nebo naopak tlumit v konání či nekonání. 

Čáp ( 1997) dělí motivaci na: 

a) vn~jší motivace k učení 

Vnější motivace je spjatá s příslušnou učební činností a jejím předmětem jen zprostředkovaně 

a to pomocí například odměn, trestu, prestiže, pochvaly nebo donucení. 

b) vnitřní motivace k učení 

Vnitřní motivací k učení se rozumí motivy, které jsou přímo spjaty s příslušným předmětem. 

Jedná se hlavně o poznávací potřeby, zvědavost, potřeba činnosti, potřeba uspokojení z toho, 

že jsem se něco naučil a zvýšil si tak kompetenci. 

Souhrnné označení žákovy motivace ve vztahu k učení označujeme jako zájem o učení. 

Motivace v učení je velmi složitá a rozmanitá a působí zde řada činitelů jako jsou potřeby, 

city, hodnotová orientace, či jiné motivační faktory. 

Ve třídě můžeme rozlišit interindividuální motivaci (tj. při srovnání různých jednotlivců) a 

motivaci intraindividuální ( při srovnání různých období v průběhu života téhož jedince ). 

(Čáp, 1997) 

Existuje mnoho rozmanitých metod jak záměrně formovat a vychovávat motivaci k učení. 

Čáp (1997) je rozděluje do několika skupin: 

ru novost situace. předmětu nebo činnosti 
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.žáky upoutá vše, co je nové. Děti jsou přirozeně zvídavé a mají potřebu poznávat. Postoje 

učitele, učebnice, prezentace, exkurze, didaktické hry či různé diskuze upoutávají pozornost 

žáka a zvyšují jeho motivaci k učení. 

hl aktivní činnost žáka a upokojení z ní 

c) úspěch v činnosti 

Dobrý výsledek a tím pádem i úspěch v činnosti je velkou odměnou pro žákovo pozitivní 

mínění o jeho schopnostech, dovednostech a vůli. 

d) sociální momenty 

Pozitivní sociální hodnota předmětu, sociální hodnocení žákova úspěchu a tělesná činnost jsou 

velkým motivačním činitelem. 

e) souvislost nové informace s předchozí. předchozími činnostmi a zájmy žáka 

f) souvislost předmětu s životními perspektivami. 

Motivace v učení je velmi duležitý faktor pro budoucí orientaci žáka. Proto je duležité 

studenty neustále motivovat, připravovat pro ně zajímavé programy a zajistit tak zájem o 

učivo a přirozené a nenucené prohlubování znalostí. Je však potřeba se vyhnout negativním 

elementům, které mohou tuto motivaci narušovat. 

Ve školní praxi se mohou naskytnout případy, kdy se pomalu ztrácí zájem žákU o předmět. 

Motivace zde muže pusobit rušivě a pedagog se poté musí zamyslet, zda nedochází například 

k: 

- nadměrnému nasycení stejnou činností, bez přestávek 

zda žák nemá velké a opakované neúspěchy či nedostatky v osobních vztazích 

zda nejsou nedostatky v metodě při vyučování a ve zpusobu výchovy 

zda se motivace neztrácí proto, že děti musejí příliš dlouho čekat na konečný výsledek. 

(Čáp, 1997) 
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pRAKTICKÁ ČÁST 

Jak jsem již zmínila v úvodu, praktická část je orientována na sběr všeobecných pohybových 

her a tvorbu nových. Důležitou součástí je aplikace těchto didaktických her do geografického 

a environmentálmího vzdělávání a drobné rady pro jejich efektivní a správné využívání. 

Základním cílem je vytvoření katalogu her v programu Word, včetně tabulkového přehledu 

v programu Microsoft Excel, který by měl sloužit jako metodická pomůcka nejen pedagogům. 

8. VÝBĚR, PŘÍPRAVA, VEDENÍ A ZAKONČENÍ HRY 

Hlavní předpokladem pro vhodný výběr hry je určení didaktických cílů. Známe-li cíle, 

můžeme vyhledávat, přepracovávat, modifikovat, vymýšlet a aplikovat hry do geografické a 

environmentální problematiky (Pelánek, 2008). 

Při výběru her jsem vycházela z dostupné literatury. Snažila jsem se vybrat hry, které by 

pokryly všechny kategorie v mém katalogu, a zároveň, ty, které jsou nějakým způsobem 

zajímavé, netradiční a účelné. 

Zařadit do výuky hru neznamená jen hru vymyslet, připravit a zahrát si ji. Didaktická hra se 

skládá z řady dalších dílčích komponentů, bez kterých by hra neproběhla tak, jak má. 

a) vlastní příprava hry 

Samotná příprava hry probíhá jak doma, tak i na místě konání hry. Doma si ujasníme a do 

detailu promyslíme pravidla, zajistíme potřebný materiál, rozmyslíme didaktický cíl a účel 

hry, časově si hru rozvrhneme a vše pečlivě naplánujeme. 

Příprava na místě zahrnuje rekognoskaci prostředí, vymezení a označení herního území, 

rozmístění pomůcek a zkontrolování všech potřebných materiálů a pravidel. 

(Pelánek, 2008) 

b) příprava hráčů 

Příprava hráčů a zúčastněných osob začíná seznámením s prostředím, s pravidly a rozdělením 

do družstev, týmů nebo skupin. 
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Vhodné rozdělení do skupin i dvojic má velký význam pro průběh celé hry, a proto mu 

musíme věnovat zvýšenou pozornost. Obzvláště u her, které mají dlouhodobější charakter, je 

správné rozdělení velmi důležité a podstatné. 

y první řadě je důležité si rozmyslet, jaké rozdělení ke hře potřebujeme (velikost skupiny, 

počet členů, homogenita, heterogenita, náhodné, systematické apod.). Každé rozdělení má 

samozřejmě své výhody a nevýhody a každý způsob je vhodný pro jiný typ her a činnosti. 

0 náhodné rozdělení 

Náhodné rozdělení bývá většinou velmi rychle a nenáročné. Tato forma rozdělení je vhodná 

spJše pro krátkodobé hry. Může probíhat například formou rozlosování, rozpočítáním, házení 

kostkou, korunou, drobnou hrou - molekuly, kámen-nůžky-papír, či náhodným řezem 

skupinou apod. 

Pelánek (2008) uvádí, že k náhodnému rozdělení lze použít speciálně vyrobené losovací 

pomůcky. Může se jednat o pouhé složené papírky s čísly, obrázky apod. Tímto způsobem je 

možné také rozlosovat případné role ve hře. 

o dobrovolné rozdělení 

Další způsob rozdělení jsem, podle vlastní zkušenosti, nazvala "rozdělení dobrovolné". Učitel 

zadá počet počet členů ve skupině a učastníci je vytvářejí samostatně. Tento druh dělení je 

vhodný pro hry ve dvojicích či malých skupinách. Většinou se dávají dohromady studenti, 

kteří mají blízký kamarádský vztah a rozumějí si. Avšak skupiny/ dvojice mohou být 

výkonnostně nevyrovnané. Tomu předejdeme tím, že udáme například počet holek, počet 

kluků nebo součet věku. 

Formování skupin tímto způsobem však bývá často chaotické, neorganizované, vzniká zmatek 

a poměrně velký hluk. Nedoporučuji tedy nezařazovat tento způsob dělení do tříd, kde by hluk 

mohl narušovat výuku jiných studentů a pedagogů. 

o rozdělení učitelem/vedoucím 

S tímto druhem rozdělení jsem se setkávala hlavně u herní činnosti, která je dlouhodobější a je 

nutné v ní zajistit vyrovnaná družstva. Učitel či vedoucí družstva by proto měl dobře znát 
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slabé a silné stránky svých svěřenců, aby mohl objektivně a spravedlivě rozdělit skupinu na 

p0třebný počet menších družstev. 

0 volba družstva kapitánem 

Volba kapitánem je poměrně častý a jednoduchý způsob rozdělení třídy na družstva. 

pedč (2Q04, str.ll) tvrdí, že: " Situace je na první pohled jednoduchá - mezi dětmi se vybere 

několik kapitánů a ti si v určitém pořadí vybírají hráče do svého družstva. Celý proces je 

prostý a vypadá bezproblémově. Opak je však pravdou. Jednoduché to sice je, ale nikoliv pro 

většinu dětí. " 

Obvykle si kapitání vybírají ty děti, které v dané hře vynikají nebo jsou dobří kamarádi. Je 

tedy jasné, že mezi posledními zůstávají děti méně šikovné či neoblíbené. Děti se tak často 

ocitnou v pozici nechtěných, o které nikdo nemá zájem, a přijdou si tak zbytečné. 

Jestliže máme ve skupině dva či tři velmi slabé žáky, kteří při volbě zůstávají jako poslední 

nezvolení, je správné z didaktického a psychologického hlediska zvolit tyto jedince kapitány 

(Perič, 2004). Výhodou volby kapitánem je vyrovnanost týmů. Velkou nevýhodou je 

zdlouhavý výběr hlavně u mladších a nezkušených hráčů. Jako prevence proti rozvláčnosti při 

výběru je časový limit na výběr člena. 

o volby podel různých faktorů 

Pelánek (2008) navrhuje koncipovat rozdělení také podle určitých faktorů. Například: datum 

narození, počáteční písmena jména učastníků, na základě barev, podle výšky, bydliště apod. 

Perič (2004) ještě dodává další jednoduché varianty dělení dětí do družstev: 

- světlí proti tmavým - rozdělení podle barevnosti třiček nebo mikin 

- první proti druhým - děti jsou učitelem rozpočítané na prvé a druhé nebo do tolika 

skupin, kolik potřebujeme 

- krajní proti středním 

- "stříhání" - méně používaná forma rozdělení 

Při dělení podle různých faktorů však musíme dávat velký pozor, aby naše rozdělení 

nediskriminovalo a neovlivnilo průběh a výsledek hry nebo abychom se nějakým způsobem 

"nedotkli" hráčů samotných. 
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9.1.-Yvedení do hry 

Motivační úvod, stejně jako název, je nesmírně důležitý. Uvádí hráče do dějství a ovlivňuje 

tak úspěch celé hry. Motivační úvod navozuje herní atmosféru a herní situaci. Výrazným 

motivačním prvkem může být příslib nějaké odměny, samotná prestiž vycházející z vítězství, 

překonání sama sebe nebo jen dobrý pocit ze hry. Samozřejmostí je přizpůsobení herního 

úvodu věku hráčů, vyspělosti, zájmům apod. 

g) vysvětlení pravidel 

Po přípravě, rozdělení hráčů a počáteční motivaci následuje vysvětlení a podrobnější popis 

pravidel. Pravidla vysvětlujeme přiměřeně k věku a zkušenostem dítěte. Z mé vlastní 

zkušenosti se nejvíce osvědčil jasný a stručný výklad pravidel. Složitější pravidla si dobře 

promyslíme a nacvičíme si vysvětlování nanečisto. Pochopení těžších a komplikovanějších her 

ulehčíme postupem od obecných principů ke konkrétním, přiřazením praktické ukázky nebo 

náčrtku dané situace. 

V závěru vysvětlování je vhodné zopakovat důležité a klíčové informace, vyjasnit všechny 

sporné body a odpovědět na všechny dotazy. 

Hra je didaktický prostředek, který má dynamický charakter a proto nemůžeme počítat s tím, 

že hra bude probíhat přesně tak, jak jsme si ji naplánovali. Náhlou změnou prostředí, špatnou 

organizací, mylným pochopením pravidel nebo chybou instruktora či hráče se hra může 

vyvijet jinak, než bylo zamýšleno. Důležitým předpokladem pro zdárný průběh hry je proto 

improvizace. Vedoucí hry dohlíží na řádný průběh pravidel, reaguje pohotově, nepřipouští 

dlouhé diskuze o pravidlech a podporuje, motivuje a aktivizuje hráče. 

Každá hra má jak svůj začátek, průběh, tak samozřejmě i svůj jasný konec. Ten může být 

stanoven předem daným časovým limitem, splněním úkolu, dosažením určitého počtu bodů 

nebo ukončením hlavním vedoucím. Po každém ukončení následuje hodnocení a vyhodnocení 

hry, závěrečná reflexe, shrnutí a vyhlášení vítězů. Vyhodnocovat průběh hry a hru samotnou 

mají nejen žáci, ale samozřejmě také učitel. 

56 



9. ČASTÉ CHYBY PŘI ORGANIZACI POHYBOVÝCH HER 

Motto: "Zkušenost je to, co člověk získá těsně po tom, co to nepotřebuje. "(B. Filan). 

Již při výběru hry mohou nastat první komplikace, které se mnohdy projeví až v průběhu 

samotného hraní. Nejčastější chybou, se kterou jsem se setkala byl fakt, že výběr hry nebyl 

postaven na předem promyšlených cílech. Hra tedy nesplňovala kritéria didaktické hry a byla 

,pouhou" odpočinkovou výplní volného času. 

Ab}' hra plnila didaktický a výchovný cíl, musí být vybrána přiměřeně k věku, vyspělosti a 

charakteru prostředí (Bartůněk, 2002). 

Jednoduchá hra přestane děti brzy bavit a začnou se nudit. Příliš těžká a složitá hra zase 

negativně ovlivňuje vlastní sebepojetí žáka. 

Další, velmi často vyskytované chyby, jsem rozdělila na: 

a) chyby ve vlastní přípravě hry 

Typickou chybou při samotné realizaci her je špatný odhad řady parametrů. Ke klasickým 

chybám patří nesprávná velikost herního prostoru, časové hledisko hry, podcenění nebo 

přecenění fyzických či psychických sil a vyspělosti hráču nebo nejasnost výkladu pravidel. 

Následkem špatného odhadu již zmiňovaných faktorů hra neprobíhá plynule, je zmatená a 

často v časovém nátlaku nebo naopak je velice zdlouhavá. 

Správný odhad však získáme jen zkušeností a tak neztrácejme elán, když se nám nějaká hra 

nevydaří tak,jakjsme si představovali. 

V případě naší nejistoty, je možné hru otestovat dříve, než ji použijeme. Testování by však 

mělo probíhat za podobných podmínek s podobně vyspělými hráči. 

Důležitým bodem je také pečlivá příprava materiálu, které jsou potřebné k dané hře (správný 

počet naxeroxovaných listu, pomucky, tužky, desky - na ochranu papíru či mapky před 

deštěm apod.). Pokud je hra náročnější na pomucky, je ideálním řešením zápis těchto 

materiálů k pravidlum hry nebo na jiný papír přiložený k pravidlum. 
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Jll_chyby v přípravě hráčů 

Pokud budeme hovořit o hrách, které se uskutečňují ve venkovním či neznámém prostředí, je 

nutné, aby se s okolím pečlivě seznámil nejen instruktor, ale i žáci. Špatná nebo vůbec žádná 

informovanost a poučení o bezpečnostních pravidlech představuje zvýšené riziko úrazu. 

Důležité je také dohlédnout na rovnoměrné rozdělení sil ve skupině a na přátelskou a 

pohodovou atmosféru. Při náhodném dělení se může stát, že jedno družstvo je výrazně silnější 

než družstvo druhé. 

V tomto případě uvádí Perič (2004) možnosti jak tuto situaci řešit: 

0 Velká převaha jednoho družstva může způsobit nezájem či pasivitu hráčů již v počátku 

hraní. Obě strany ztrácejí motivaci, chuť do hry a slabší družstvo je frustrováno nebo 

dokonce poníženo. 

o Vyměnit několik dětí z družstev je velmi vhodná varianta, která jen nepatmě naruší průběh 

a plynulost hry. Perič (2004, str. 12) dodává, že je dobré podat vysvětlení těm, kterých se 

přesun týká: "Běž pomoci druhým, oni potřebují takového šikovného hráče, jako jsi ty. " 

o Posledním řešením je zapojení dospělých do slabších družstev. Zde je velmi důležité dbát 

na to, abychom nevychýlili poměr sil na druhou stranu. 

c) chybné uvedení do hry 

Často se stává, že hlavně z důvodu časové tísně vysvětlíme pravidla hry bez předchozího 

uvedení. Zde platí, že čím složitější a déletrvající hra, tím více je nutný propracovanější a více 

motivující úvod a pozitivní vtažení do hry. 

V případě krátkých didaktických her postačí pouze stručný motivační úvod, který zaktivizuje 

žákovu pozornost. 

d) chybné vvsvětlení pravidel 

Nesprávný, nesrozumitelný či nejasný výklad pravidel může narušit nejenom průběh celé hry, 

ale i její výsledek. Velmi častou chybou, nejen začínajícího pedagoga, je nedůsledné 

promyšlení pravidel hry. Děti jsou bystré a zvídavé a často vznesou takový dotaz či 

připomínku k pravidlům, že nás to nemile zaskočí. 

Vyvarujme se také toho, že budeme upravovat pravidla v průběhu hraní. 
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~yby ve vedení hry 

častou chybou při vedení hry je neschopnost improvizovat, přizpůsobovat se měnícím 

podmínkám a kolektivu, nepozomost a neuspokojivý přehled o hře. Vedoucí hry musí neustále 

sledovat hru a být suverénním, spravedlivým rozhodčím a soudcem. Jakékoliv zaváhání i při 

rna1é rozepři může narušit atmosféru a účel hry. Pedagog má být nekompromisní a nestranný. 

(Neuman, 2000) 

Problém, který se mnohokrát vyskytuje při hrách, je participace dětí. Pokud chceme, aby se 

jedinec něčemu novému naučil, musí se do hry zapojit. Čím větší je zapojení, tím lépe. 

Velkým nedostatkem ve většině škol je malý počet herních prostředků. Často také děti "trpí" 

tfm že učitel se dopouští nevhodné či úplně chybné organizace. Velmi pěkný, a pro mnoho 

škol typický, příklad uvádí Perič (2004, str.13-14): 

"Chceme-li např. hrát fotbal, potřebujeme míč. Ale představme si, jak by vypadala hra 

normální situace - hrají proti sobě dvě družstva dětí po ll členech a s míčem pracují jen 

nejlepší hráči. Celou hru tedy ovládá pouze např. 6-8 dětí a dalších 14-16 je v pozici 

přihlížejících a zahraje si jen minimálně. To samozřejmě vede velmi rychle k tomu, že děti o 

hru ztratí zájem a nebaví je to. Trenéři se pak často rozčilují na svoje svěřence, že se 

nezapojují, že stojí okolo nebo že si najdou jinou náhradní činnost. " 

Perič (2004) také navrhuje relativně jednoduché způsoby řešení: 

o Vytvoření menších skupinek, ve kterých děti hrají např. jen tři proti třem, umožňuje 

větší aktivitu všech hráčů. 

o Hru můžeme hrát s větším počtem herních prostředků. Děti pak mohou hrát ve větších 

družstvech (ll členů), ale do hry vhodíme 3-4 míče. 

Další kritický moment je problematika vypadávání dětí z her. Každý učitel se již několikrát 

setkal s tím, že děti nešťastně sedí na několik minut na lavičce a pozorují své kamarády, kteří 

jsou ještě ve hře a hrají si. 

Perič (2004) opět navrhuje varianty možného řešení: 

o Jednoduchými úkoly učitel umožní návrat dětí do hry. Jedná se například o dva 

kotouly, výmyk na hrazdě, tři hody na basketbalový koš apod. 

o Učitel/vedoucí vymyslí náhradní program pro děti, které vypadly. 
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i)Shvbné zakončení hry 

ze svých školních let si pamatují, že mnoho pedagogů ve škole často zařazovalo hru na konec 

hodiny a vyvrcholení či závěr hry probíhal současně se zvoněním. To považuji za obrovskou 

chybu. Každá hra má mít svůj "důstojný" konec. 

Ideálním příkladem zakončení didaktické hry je zkontrolování a případné vysvětlení 

správných výsledků a vyhlášení vítězů. 

Nesmíme také zapomínat na závěrečný úklid. Pokud hru skončíme se zvoněním, budeme 

studenty velmi těžce přemlouvat a nařizovat úklid v době jejich přestávky. 

Při náročnějších hrách je dobré myslet na vhodné zakončení hry již v plánování této aktivity a 

připravit si potřebné diplomy, popřípadě drobné ceny či jiné drobnosti. 

V případě didaktických her je nezbytné, aby na konci hry došlo k závěrečnému shrnutí a 

reflexi. Žák si tak lépe uvědomí, k čemu hra měla sloužit, co se měl naučit nebo jaké 

dovednosti si měl osvojit. 
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10. DĚLENÍ POHYBOVÝCH HER 

Pohybové hry můžeme dělit podle různých charakteristik a faktorů. Nejvíce se mi však líbilo 

dělení podle Tomáše Periče (2004). Drobné hry, závody, turnaje, terénní hry, bojové hry. 

Jednotlivé typy her přesně odpovídají základním charakteristikám pohybových her v mém 

katalogu. Nabádají také k modifikaci, k úpravě či zpestření běžně používaných her v tělesné 

výchově. 

19.1 Qrobné hry 

Drobné hry bývají většinou krátkodobé. Jejich možností jsou různé formy honiček, drobných 

závodů, manipulací nebo her zásahových (vybíjená). Uplatňují se především na začátku 

hodiny a nejlépe naplňují podstatu her- "hrát si." 

10.2Závody 

Závody bývají charakterizovány požadavkem "kdo dřív, kdo nejdál, kdo déle apod. Závody 

musejí být různorodé, zábavné a v žádném případě nesmí dojít k monotónnímu pohybu, který 

vede ke ztrátě motivace, nudě a k nezájmu děti o hru. 

Závody je možné dělit na: 

a) závody jednotlivců 

Tato forma závodů je vhodná pro reálné napodobování určitých sportů (orientační běh). 

b) závody dvojic, trojic 

V případě rozdělení do dvojic nebo trojic musíme dbát na vyrovnanost jejich členů. 

c) závody družstev 

Závody družstev jsou jednou z nejrozšířenějších forem soutěžení, ve kterých děti soutěží nejen 

za sebe, ale i za celé družstvo. Motivace dětí je tak velmi velká. Družstvo se může během 

závodu pohybovat společně nebo tzv. štafetovou formou, kdy se jedinci vydávají na trať 

postupně. 

Ve štafetách homogenních plní závodníci stejný úkol. V případě štafet heterogenních čeká na 

každého člena úkol speciální. 
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10.3 Turnaje -
Turnaje opět mají formu homogenní (například turnaje ve fotbale) a formu heterogenní 

(soutěžení v několika disciplínách), která je vhodná spíše na tábory, ŠVP nebo školní výlety. 

Sobotka (2001) navrhuje použít tyto osvědčené systémy: 

~ systém každý s každým 

Tento herní systém je nejspravedlivější. Vítěz v každém kole získá 3 body a nerozhodnutá 

utkání jsou ohodnocena 1 bodem. Při velkém počtu účastníků však tento systém vyžádá 

mnoho času. V případě malého počtu lze hrát soutěž dvojkolově (každý s každým na dvě 

kola). 

Tab. č. 2: Výsledková tabulka pro herní systém každý s každým 

Zdroj : Sobotka (200 1) 

Herní kola pro systém každý s každým: 

Kola se většinou sestavují pro sudý počet družstev. Jestliže máme počet účastníků lichý, 

sestavíme tabulku pro nejblíže vyšší sudý počet. V každém kole tak bude mít jeden tým volno. 

Počet kol je vždy lichý a o jedno nižší, než je počet družstev Gednotlivců). 

Tab .č. 3.: Doporučené rozdělení herních kol při 6, 8, 10, 12 účastnících 

1. kolo: l4,2·S, 3-4 1. kolo: 1~8, 2~1, U, 4-
2. kolo; 6-4, S·S, 1-2 2. ki>to; &-S, 64, 7-3, 1-2 
3. kolo: 2-6, H, 4-5 3. kolo: 24, 3-1,4-7, S-6 
4. kolo: 6-S, 1-4, 2-~ 4. kolo: 3-6, 7-5, 1-4,2-3, 
5. kolo: 3·6,4-2, 5-l s. kolo: 3-8,4-2, S-1, 6-7 

6. kolo: &-7, l-ó,l-5, 3-4 
7, kolo: 4-8. S.3, 6-2,7·1 

Zdroj: Sobotka (2001) 

1. kolo: l-10, 2·9. 3·&. 4·7, 5-6 
2. kolo: lo-6, 1·5, 8·4'.'9•8, 1-2 
3. kolo: 1-10, 3-1, 4.9, 5·8. 6-7 
4. kolo: 10.7, 8-6, 9·5, l-4, 2-3 
s. kolo: 3 .. 10, 4-2, S-l, 6-9, 7-8 
6. kolo: lo-8, 11-7- 1·~. 2-S, 3-4 
7. kolo: 4-10, f3, 6-2, 7-1, 8-9 
8. kolo: I 0-6, 1-3, 2-1, 3-6, 4-S 
9. kolo: S· I O, 6-4, 7·3, 8·2, 9-1 
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I. kolo: 1-12, 2-U, 3-10,4-9, 5·8, 6-7 
2. kolo: 12·7, 8-6, 9-S, 10-4, 11~3, 1·2 
3. kolo: 2-12, 3-l, 4-ll, S·lO, 6--9, 7·8 
4. kolo: 12·S. 9-7, 10-6, 11-s, 1-4, 2·3 
5. kolo: 3-12,4-2,5-1, 6-11, 7-10, 8·9 
6. kolo: 12-9, 10-a, 11·7, 1·6, 2-s. 3-4 
7. kolo: 4-12, S..l. 6-2, 7-J, S.. U, 9-10 
8. kolo: 12-10, 11-9, 1-8, 2·7, 3-6, 4-S 
9.1colo: .S.l2, 6-4, 7-l, S..2. 9-1. 10-1 l 
lO.kolo: 12-11, 1-10,2~9.3-8,4-7,~ 
ll. kolo: 6-12, 7~S, 8-4, 9-3, 10·2. 11·1 



hl,.YYlučovací herní systém 

Tento sytém je založen na principu, že každý poražený je vyřazen (klasický pavouk, play-off). 

Velká nevýhoda je ta, že hráči, kteří vypadnou v prvním kole, si už nezahrají (viz kapitola 

9 časté chyby při organizaci pohybových her). 

g systém na dvě porážky 

Jedná se o podobný systém jako systém vylučovací s tou výhodou, že každý učastník 

vypadává až po druhé prohře. Náhoda nepříznivého rozlosování tak sehrává menší roli. Vítěz 

kola neporažených obsadí 1. místo a vítěz kola družstev s jednou porážkou obsadí místo 2. 

Tento systém však bývá velmi zdlouhavý. 

'Qbr.č.5: ,,Pavouk" vylučovacího herního systému a systému na dvě porážky 

Kofo vítizů 

;a I------, z _ __, 

7--"" 
a dl-----.~ 

Zdroj: Sobotka (200 1) 

d) kombinovaný herní systém 

I. 

Kolo poražených 
f 

a I 
... I 

~ I 
t 

d 

s 

IV. 

Ul. ll. 

Ve skupinách se účastnící utkají každý s každým. Postupující dva nejlepší týmy z každé 

skupiny pak hrají systémem play-off. 

10.4 Terénní hry 

Do této kategorie jsou zařazeny hry, které potřebují rozsáhlejší a členitý terén a hráči při nich 

vzájemně nemusejí přímo soupeřit. Hry bývají uvedeny nejčastěji dobrodružnou nebo 

recesistickou legendou, která má za úkol co nejvíce motivovat hráče. 
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perič (2004) dělí terénní hry na: 

~bytosti 

Obvykle se jedná o nadpřirozené bytosti či pohádkové postavy (představují trenéři, učitelé, 

vedoucí), které se pohybují v terénu, honí hráče nebo jim zadávají úkoly. 

hl překonávání překážek 
Terénní hry s překonáváním překážek procvičují rychlostí, obratnostní, vytrvalostní a silové 

složky dětské osobnosti. Jedná se o hry, kdy jedinec nebo celé družstvo překonává náročnou 

trať s překážkami a úkoly. Pro větší motivaci a autentičnost můžeme spojit hru s nějakou 

legendou či známou osobností (například hra č. 34. Reinhold Messner). 

Hrkal a Hanuš (1998) k terenním hrám ještě doplňují hry: 

c) hledací 

Častým prvkem bývá hledání v předem vytyčeném území. Nalezené věci hráči dále využívají, 

slouží jako nápovědy nebo jsou potřebné k další fázi hry. 

Hledat mužeme například: 

o papírky - papírky lze popsat, pokreslit libovolně dle tématu a motivace 

o obarvené kamínky, dřeva 

o jiný materiál - například staré klíče, PET lahve, papírové koule z novin, obaly 

o jídlo- suroviny, ze kterých hráči vaří, nebo hotová jídla (poklad- sladkosti) 

o kontroly na orientační běh 

Osobně bych do kategorie terénních her jednoznačně zařadila ještě hry orientační a hry 

projektové. 

d) hry orientační 

Zařadit do kategorie terénní hry i orientační hry jsem se rozhodla proto, že tyto hry kloubí 

pohybovou aktivitu v přírodě s psychickou zátěží. 

Orientační hry rozvíjejí schopností orientace jedince jeho kreativitu, samostatnost, rychlost 

rozhodování, prověřují jeho fyzickou připravenost a pomáhají při tvorbě mentální mapy. 
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Nfezi základní materiálně-technické vybavení podle Kirchnera a Hnízdila (2005) patří: 

o kontrolní stanoviště 

Slouží k zaznamenávání průchodu závodníka kontrolou, v praxi trojboký lampión 

oranžovobílé barvy nahrazujeme fáborkem nebo terčíkem výrazné barvy. Záznamové 

zařízení jednoduše nahradíme číselným či písmenný kódem, který musí hráč opsat. 

o Buzola a kompas 

Buzolu či kompas používáme hlavně v závodní formě OB. Pro začátečníky postačí pouze 

k určení severu. Pokročilí je mohou využít pro postup za pomocí azimutu. 

o Mapa 

Pro lepší orientaci v neznámém terénu je dobré si opatřit speciální mapu pro orientační běh 

(viz obr.č. 8, str. 67). tyto mapy jsou velmi podrobné a přesně popisují dané místo. 

V současné době jsou snadno dostupné na internetu (www.orientacnibeh.cz) nebo je lze 

získat v místním klubu orientačního běhu. 

V případě, že pořádáme orientační hry ve třídě, v tělocvičně nebo nejbližším okolí školy, 

můžeme vlastnoručně vyrobit plánek, který zcela určitě postačí pro správné zorientování 

dětí. 

Pro školní kurzy jsou také vhodné běžné turistické mapy ve velkém měřítku I: 5000 nebo 

1:1 O 000, které lze zakoupit v místních turistických informacích. 

Diiležitou součástí každé mapy jsou vrstevnice. Vrstevnic se také týká údaj o ekvidistanci, 

který bývá obvykle kolem 5 m, v plošších terénech okolo 2 m. 

" Vrstevnice je myšlená čára spojující na mapě doby se stejnou nadmořslrou výšlrou. " 

"Ekvidistance je výšlrová vzdálenost mezi dvěma sousedícími vrstevnicemi. " 

(Kirchner, Hnízdil, 2004, str.l2) 
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Obr.č.6.: Základní barvy na mapách pro orientační běh 

CJ vysoký, dobře průchodný les 

otevřené plochy, jako jsou pole, louky, paseky nebo světliny v lese 

hustší partie lesa, čím je barva tmavší, tím je les hůře průchodný 

CJ vodní toky, plochy, prameny, studně, mokré jámy, 

komunikace, kameny, skály a objekty vytvořené člověkem, jako jsou posedy, 

krmelce nebo budovy 

terénní tvary (jáma, kupa) a vrstevnice 

Zdroj: vlastní návrh autorky 

Obr.č. 7.: Mapové značky na mapách pro orientační běh 

___ -~(bí~~J~ l()uka _ 
· • ~--~ -- --~~děláva~á půda, sad 

paseka,_pa~_e_~~ s~_stromy 
hustník pruběžný, průchodný 

_ _ podrost průběžný, průchodný 
-~- neprůchodný porost 

výrazná hranice porostu 
·' ,.. · 't nevýrazná hranice porostů 

.:::;;; !- silnice, tunel 
-- silnička, vozová cesta ---- --===== cesta, pěšina 
-- - - nevýrazná pěšina, prusek 

I I I _ žei~_~Q_i_ce., ele~trické vedení 
~ ......... 
~>_ J~l<?t. vysoký plot, průchod 
... C:Jo ... ~ .. budova, zřícenin§l __ 

~~..6 vrstevnice, spádni~e. 
rn-r_a-o hlavní, pomocná vrstevnice 
t7 # ':1 ~ kupa, kupka 
1}.1 lj~ prohlubeň, malá prohlubeň 
• •l -'·:.:::.~· jáma, rozbitý povrch 
(1~ :;.'":;: sráz, hráz 

- Y= -~<:_ rýha, _ mělká r~~_a __ _ 
; f'l~ rY~ skalní sráz schudný!_Qescb~dný 
• •. • • ~~ - kámen, b~lyan, jeskyně 
V'o· ~~ jezero (rybníK), řeka,_ ~rg~----

=:::-.!...-:: potok, meliorační příkop, lávka 
""~o o jáma s vodou, pramen, studna 

:::::::=:::: }: f bažina nezřet_e_!_fl~. ú_zM,_malá 
-~vl~š_!Qi_maQ9\f~_zna.čky: 

x jiný umělý objekt 
x vývrat 

+ i-ř '~'Ť 
sídliště, park()~!ště -------
vysoká věž, _pQse~. kr!f1elec 0 _____ výrazný S1[0m __ n __ 

Zdroj: Kirchner, Hnízdil (2005), upraveno autorkou 
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Obr.č.8.: Mapa s kontrolami určená pro orientační běh 

LESNÍ HOTEL 
1:10 000, e 5 m 

Zdroj: archiv autorky 

Mezi jednotlivá odvětví orientačního běhu patří: 
o klasický (pěší) OB 
Podle délky závodní tratě rozdělujeme OB na sprinty, klasické tratě a dlouhé tratě. Dalším 
typem OB jsou štafety, které jsou začínají hromadným startem. 

o lyžařský OB 
o horský OB 
o orientační závody na horských kolech (MTBO) 
o radiový OB (ROB) 
o orientační potápění 
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~ proiektové 

ProJektové hry jsou takové hry, které nejsou zcela typické. Ve většině případů zde děti 

nesoutěží proti sobě, ale spolupracují a vytvářejí nějaký dlouhodobější projekt. Tento projekt 

je dále využíván a slouží jako učební pomůcka jiným studentům (například hra č.22 

Meteorologická stanice, hra č.57 Výroba slunečních hodin). 

Doc. RNDr. Hana Kííhnlová, CSc. (1999, str. 64) definuje podstatu školního geografického 

projektu takto: 

" ... aktivita a tvořivost, osobní zkušenost a rozmanité činnosti, při nichž žák rozvíjí své 

schopnosti a dovednosti tolik důležité pro život. Žák se učí samostatně koncipovat a plánovat 

svou činnost, získat informace a hodnotit je, klást si otázky a objevovat problémy, rozhodovat 

se
1 

navrhovat řešení, eventuálně je i realizovat. Projekt žáka přivádí k hlubšímu pochopení 

určitého tématu, umožňuje mu zážitek objevování a tvůrčí činnosti. " 

10.5 Bojové hry 

Bojové hry se u dětí těší velmi velké oblibě. V tomto typu her stojí proti sobě dvě či více 

družstev, která spolu bojují podle předem stanovených pravidel. Důležitým faktorem je zde 

správná volba strategie, taktiky, dobrá organizace a rovnoměrné rozdělení sil ve družstvech. 

Základní herní princip je u většiny her podobný. Družstva mají odlišné úkoly, každý hráč má 

přesný počet životů, o které přichází při zásahu protivníka. 

Mezi základní kategorie bojových her Perič (2004) řadí: 

a) dvě skupiny nebo více skupin, stejný úkol 

Obě skupiny mají stejné podmínky a stejné výchozí postavení. Nejčastější cílům hry patří 

vybít soupeře nebo dobýt soupeřovu základnu či předem určené místo. 

hl dvě skupiny nebo více skupin, různé úkoly 

Všechny skupiny ve hře mají zadány různé úkoly (například obránci versus útočníci nebo 

průchod územím). 
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g)_Qospělí (učitel) proti dětem 

Skupiny nebojují přímo proti sobě, ale s dospělým jedincem, který se snaží zabránit splnění 

úkolu. 

K tomuto rozdělení bych ještě dodala kategorii: 

Ql každý sám za sebe (například vybíjená "Všichni proti všem") 

Jak jsem se již zmínila, hráči mívají obvykle stanovený počet životů. Životy mohou být: 

a) početně pevně dané - při každém zásahu přijde hráč o jeden život a při ztrátě posledního 

života je vyřazen ze hry 

b) dobíjecí- po každé ztrátě života si hráč může zajít pro nový život na určené místo. 

c) kombinované- kombinace dvou výše uvedených principů. 

10.6. Tělesná postižení 

Tělesná postižení je kategorie her, kterou vyčleňují Hrkal a Hanuš (1998). Jsou to hry, při nichž 

hráči získávají určitá zdravotní postižení, se kterými musí absolvovat celou hru, plnit úkoly a 

překonávat překážky. 

Hráči v družstvech mohou mít stejná, různá postižení nebo může být postižen pouze jeden 

člen. 

Přínos těchto her vidí Hrkal a Hanuš (1998) ve: 

- vzájemné pomoci (hráči zažívají jaké to je být na někom závislí či někomu pomáhat) 

• kooperaci (spolupráce utužuje týmového ducha) 

- psychologické rovině ( po správné závěrečné reflexi vedou tyto hry k zamyšlení nad 

životy jiných -postižených lidí) 

- zpestření hry (často mají hráči nezapomenutelné pocity a zážitky). 

Osobně bych k tomuto dodala ještě jeden obrovský přínos: 

- aktivní zapojení skutečné postiženého jedince do zdravého kolektivu třídy. 
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Při těchto hrách bychom měli dávat pozor na to, jakým způsobem hry uvádíme. V žádném 

případě nesmí dojít k tomu, že bychom si dělali legraci z tělesně postižených. 

y mém katalogu her se přesně tyto hry nevyskytují. Je to z toho důvodu, že "tělesná postižení" 

lze aplikovat téměř do jakékoliv pohybové hry a zpestřit a také trochu ztížit již známou hru. 

Tab.č.4 .: Možnosti tělesných postižení a jejich realizace 

Tělesná ostižení 

osle · nutí 

oněmění 

obezita 

nádor 

zimnice 

· e · ich realizace 
zavázané oči 

zalepená pusa 

ruka pevně přivázaná k tělu, nejlépe za zády 

buď svázané obě nohy k sobě nebo jedna noha ohnutá (lýtko na 
stehno) a pevně přivázaná (tento způsob je poměrně náročný na 

rovedení, je těžké nohu dobře přivázat) 
prsty a dlaně zabalené do sáčku 

prsty slepené izolepou k sobě 

těžký batoh 

povinnost stále u sebe nosit vetší kámen 

hodně oblečení (výrazně více, než je za daných klimatických 
odmínek normálm 

chůze bez bot 

Zdroj: Hrkal, Hanuš (1998) 

Máme několik způsobů jak mohou hráči tělesná postižení "získat": 

- vylosováním na začátku hry 

- vylosování času a postižení (toto postižení se projeví až po uplynutí daného času) 

- hráči získávají postižení jako trest za nesprávné či chybné plnění úkolu 

- vylosováním celého družstva (družstvo se pak rozhodne, komu postižení přidělí) 

- vylosování postižení i léků, které pomáhají na některá postižení 
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ll· TVORBA KATALOGU 

Při tvorbě katalogu her jsem vycházela z předem stanovené struktury herní činnosti. S touto 

strukturou a charakteristikou se můžeme setkat i v přehledné tabulkové úpravě vytvořené 

v programu Word a programu Microsoft Excel (viz přiložené CD). Samotný katalog her je 

uveden v příloze práce. 

Tvorbu katalogu jsem rozdělila do následující struktury: 

Název hry by měl být sám o sobě nesmírně motivující. Je to první věc, se kterou se žáci při 

hře setkávají, a tudíž je nutné, aby název byl vždy zajímavý a přitažlivý. Je důležité si 

uvědomit věk a vyzrálost hrajících a modifikovat či přizpůsobovat tak i název her. 

Do mého katalogu jsem zařadila podkategorii o literatuře či zdroji námětu původní hry. Je 

tedy možné tuto literaturu jednoduše, při větším zájmu, vyhledat a blíže prostudovat. Nejedná 

se však. jen o knihy či odborné časopisy, ale může se jednat o film, skutečný příběh, 

myšlenku nebo hypotézu. 

Čistý herní čas je časový úsek, vyjadřující dobu potřebnou pro vlastní realizaci hry. 

Jelikož některé hry nebyly v praxi ještě vyzkoušeny, je udávaný čas pouze orientační. 

Hry podle délky herní činnosti jsem rozdělila do pěti skupin a opět přiřadila symboly, které 

označují čistý čas hry (bez vysvětlování pravidel, přípravy či závěru - úklid, hodnocení, 

reflexe). 

a) hry krátkodobé 

Jako hry krátkodobé jsem označila ty, na jejichž průběh a dokončení postačuje velmi krátký 

časový limit. Jde především o hry úvodní, rozehřívající, motivační či závěrečné apod. Tyto hry 

obvykle vyžadují minimální přípravu, jsou vhodné do jakékoliv části vyučovací hodiny, do 

jakéhokoliv prostředí, věku hráčů či zkušenosti pedagoga. 

71 



Q)llrv střednědobé + hry hodinové 

HrY střednědobé jsou takové, které ke své realizaci potřebují kolem 30 minut. Vyžadují již 

větší připravenost a promyšlenost. Při větším a podrobnějším rozpracování je možné tyto hry 

zařadit do her celohodinových či půldenních až denních. 

Q) hry celodenní ~ 
Celodenní hry jsou spíše vhodné na různé školní výlety, tábory či zájmové kroužky. Jejich 

průběh může být rozdělen do několika kratších etap nebo probíhat celý den nepřetržitě. 

Velkou výhodou celodenních her je možnost interdisciplinárního přístupu, propojenosti a 

komplexnosti pohledu na určité konkrétní problémové otázky. 

e) hn:, celotýdenní ~ 
Celotýdenní hry jsou charakteristické pro různé volnočasové i povinné aktivity, jako jsou 

tábory, soustředění nebo kurzy. 

Tyto hry bývají velmi náročné na přípravu, promyšlenost a vedení hry. Vyžadují zkušené 

pedagogy a vhodné prostředí. 

Důležitou součástí, a to hlavně pro pedagogy a jejich činnost, je časový přehled o náročnosti 

přípravy dané hry. Jedná se o čas potřebný k přípravě hry na místě konání (trať, překážky, 

kontroly, apod.). Není zde započítaný čas strávený nad přípravou (shánění materiálu, 

pomůcek, prostoru) a promýšlením hry. 

Hry jsem rozdělila do tří kategorii a přidělila jsem i jednoduché symboly, které se vyskytují i 

v přiloženém katalogu. 

a} hry nenáročné na přípravu D 
Do této kategorie spadají hry, které je možné si zahrát téměř okamžitě a nevyžadují žádnou 

nebo vyžadují minimální přípravu. 

hl hry středně náročné na přípravu 

Jedná se o didaktické pohybové hry, u kterých je nutná příprava a jistá míra pedagogické 

zkušenosti. Hry jsou většinou realizovatelné během několika minut až půl hodiny. 
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dPrY Iláročné na přípravu 

HrY této kategorie většinou vyžadují dlouhodobou a intenzivní pnpravu a zkušeného 

vedoucího. Hry také mohou klást větší nároky na bezpečnostní hledisko. Jedná se hlavně o hry 

celodenní, celotáborové či hry terénní. 

Motto: 11 Najdi cíl, prostředky budou následovat." (M. Gándhí). 

Jak napovídá motto, pro efektivitu didaktické hry a pedagogické činnosti je důležité si stanovit 

rámec, ve kterém se hra bude vyvíjet, a hlavní cíle, kterých chceme dosáhnout. Tyto cíle by 

měly být přiměřené a přizpůsobené potřebám skupiny, rolím ve skupině, potřebám a zájmům 

studentů i pedagogů. 

Čáp (1997) označuje jako hlavní cíle didaktické hry: 

a) osvojení a prohlubování dovedností a vědomostí 

b) rozvoj myšlení 

c) procvičení paměti 

d) zdokonalení soustředění a pozornosti 

e) zlepšení vnímavosti studentů 

Choutka a Dovalil (1991) ještě dodávají: 

t) respektování pravidel 

Z mé krátké pedagogické praxe jsem zjistila, že přínos didaktických her tkví také v: 

g) používání fantazie 

n) tvorbě mentální mapy 

i) schopnosti propojování získaných vědomostí 

j) větším zájmu o předmět a větší motivaci 

k) schopnosti sebehodnocení, sebekritiky 

1) uvědomění si pravidla fair-paly 

m) bližší interakci mezi žákem a učitelem 

n) vytváření pozitivního vztahu k přírodě. 

Po skončení hry je dobré provést reflexi a sebereflexi a zpětně se ohlédnout a zamyslet se, 

jestli se nám podařilo naplnit naše vytyčené cíle. 
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Geografické a environmentální didaktické hry jsem rozdělila do pěti hlavních okruhů a to 

podle charakteristiky učiva na: 

!!:}lu'v zaměřené na regionální geografii 

státy, města, kontinenty, politické rozdělení 

hl hrv zaměřené na fyzickou geografii 

pohaří, hydrologie, reliéf, moře, oceány, geomorfologie, pedologie, biosféra, klimatologie 

Q}-hrv zaměřené na sociální geografii §] 
obyvatelstvo, sídla, globální problémy lidstva, ekonomická geografie apod. 

e) hry zaměřené na environmentální yýchovu 

f) hrv projektové 

dlouhodobá měření, malé geografické stavby, výstavy, tvorba naučných stezek apod. 

V popisu jednotlivých her a v tabulkovém přehledu je také uvedeno vhodné prostředí a místo 

pro realizaci a případná specifika pravidel pro určité podmínky. 

Pohybové hry dělím do dvou velkých skupin- vnitřní a vnější prostředí. 

a) vnitřní prostředí 

(školní třída, malá, velká, tělocvična, bazén) 

b) vnější prostředí 

(hřiště, les- vysoký, nízký,okraj, střed i louka, vodní plocha- řeka, potok, jezero, rybník, terén 

apod.) 
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Informace o věkové kategorii nás upozorňuje na vhodnost a optimální složitost hry pro různé 

věkové skupiny, ročníky a druhy škol. Hry však lze různým způsobem modifikovat, 

poupravovat nebo přizpůsobovat různým stupňům vzdělávání. 

Věkové/ročníkové třídy: 

!}_druhý stupeň základní školy 

hl nížší stupeň gymnázia 

g) vyšší stupeň gymnázia 

d) maturitní seminář+ zájemci o zeměpis a environmentální yýchovu 

Jak jsem již zmiňovala na začátku kapitoly ll, pro efektivitu didaktické hry a pedagogické 

činnosti je důležité si stanovit hlavní cíl a rámec celé hodiny. Pokud chceme do výuky zařadit 

didaktickou hru, musíme si uvědomit a pečlivě naplánovat do jaké fáze vyučovacího procesu 

je vhodné hru vložit. 

Mezi hlavní účely hry ve vyučování zařazuji: 

a) hry úvodní/motivační 

Tento typ her zařazujeme na začátek hodiny, abychom připravili a motivovali žáky pro danou 

.hodinu. Úvodní hry mají mít jasná a stručná pravidla a obvykle se jedná o hry krátkodobé. 

b) hry opakovací 

Opakovací hry mají sloužit k rychlému a zábavnému zopakování již probrané látky. 

Opakování je vhodné na počátku vyučovací jednotky, před prohráním látky nové nebo hned 

po výkladu nového učiva . 

c) hry učební • Tato forma her supluje klasický výklad nové látky. Je velmi náročná na přípravu a závěrečnou 

reflexi a vyžaduje zkušené pedagogy. 
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~odpočinkové 

HrY odpočinkové zařazujeme ve fázi únavy nebo při jakémkoliv poklesu pozornosti (viz graf 

číslo 3 str. 48 a graf číslo 4, str. 49). Tyto hry musejí být jednoduché, zábavné a hlavně mají 

pomoci při rychlé regeneraci a obnově psychických sil. 

Mezi další symboly, které naleznete v katalogu i tabulkovém přehledu, je počet osob. Počet 

osob vždy vymezuje optimum, pro kolik hráčů je hra vhodná. První symbol znázorňuje, zda se 

jedná o jednotlivce, dvojice nebo skupiny. 

Číslo ve druhém rámečku naznačuje vhodný počet hráčů, dvojic a družstev. Symbol X, který 

je někdy uváděn místo čísla, naznačuje, že hra je vhodná pro libovolný počet hráčů (obvykle 

pro celou třídu). Musíme však předem připravit dostatečný počet herních prostředků. 

Pohybové hry podle počtu osob jsem rozdělila: 

a) hry pro jednotlivce 

Třida je rozdělena na tolik skupin, kolik je ve třídě žáků. Hry pro jednotlivce jsou 

charakterizovány jako samostatná činnost. Všichni soutěží proti všem. Každý student, žák je 

individualita a hraje pouze sám za sebe. Toto rozdělení mám umožňuje rozvíjet samostatné 

myšlení a rozhodovaní studentů. 

b) hry pro dvojice 

Studenti utvoří dvojice a spolupracují pouze mezi sebou, vytvářejí jeden tým. Týmy pak 

soutěží proti sobě v souladu pravidel a duchu fair-play. 

c) hry pro skupiny litttiGJ 
Třída je rozdělena do dvou či několika skupin po určitém počtu studentů. Počet členů v jedné 

skupině a počet skupin je zcela závislý na rozhodnutí učitele a na charakteru činnosti . 

~!)všichni proti jednomu ~iitl[il 
Zde celá třída vystupuje jako jeden pevný celek proti jednomu "protivníkovi". 

Například: celá třída proti učiteli. 
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K plynulejšímu průběhu a lepšímu pochopení mnoha her jsou nezbytné různé pomůcky, 

materiály, věci a média. Každá hra obsahuje přesný seznam věcí, které jsou nutné, potřebné a 

doporučené pro organizátory a pro účastníky k vlastní kvalitní realizaci hry. 

HrY podle použití pomůcek dělím na: 

D hry bez pomůcek 

f)_ bry s pomůckami 

~ tužka + papír 

® 
o 

Velmijednoduché, dostupné a levné pomůcky, které jsou vhodné pro mnohostranné využití 

v téměř jakémkoliv prostředí. 

b) yyužití vizuálních a technických pomůcek 

Při klasické výuce stále převládá verbální, monologický projev učitele. Efektivnější a mnohem 

zajímavější je zapojení vizuálních a technických materiálů a to nejen do výkladu, ale i do 

didaktických her. 

Hlavní výhody vidím v tom, že výuka upoutá větší pozornost a tím se zvyšuje zájem studentů 

o danou problematiku. Napomáhá také ke zlepšení vnímání a porozumění mnoha pojmů a 

myšlenek a tím pádem se stávají tato fakta snáze zapamatovatelná. 

Hlavním negativemje větší časová náročnost na přípravu, malá vybavenost škol technikou či 

nekvalifikovanost pedagogů k práci s technicky náročnejším vybavením. 

Mezi hlavní vizuální techniky řadí Petty (1996): 

naxeroxované materiály 

zpětný projektor 

křída a tabule 

tabulky, grafy, mapky, modely. 

K technickým pomůckám, které jsou vhodné pro hraní didatických her, patří: 

video 

počítač (internet, Microsoft Exel, Microsoft Word, Power Point apod.) 

interaktivní tabule 
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gl!!ářadí a náčiní 

Nářadí a náčiní používáme hlavně při hrách v tělocvičně a na školním hřišti. 

Q}_mapy a plánky 

Vhodným typem pohybových her pro zeměpis, environmentální výchovu, tábory, kurzy nebo 

výlety jsou různé způsoby orientačných běhů a pochodů. Ty se dají uskutečnit nejen v lese, ale 

i na louce, tělocvičně či třídě. Nutné pomůcky jsou v tomto případě koupené, přepracované 

nebo vlastoručně vyrobené mapy, plánky a náčrtky. 

Děti se učí nejen číst v mapě a orientovat se v přírodě, ale vytvářejí si vlastní mentální mapu a 

prostorovou představivost. 

Negativem je opět větší časová náročnost pro přípravu a někdy nesnadná dostupnost materiálů 

o potřebném území. 

e) iiné 

Kategorie ,jiné" pomůcky nechávám volně otevřenou pro nepřeberné množství různých 

materiálů, věcí každodenního života, didaktických pomůcek nebo odpadků (PET láhve, 

plechovky, staré noviny), které se dají využít pro pohybové hry, jejich modifikace či 

alternativní způsob výuky. 

Hederer (1994) zmiňuje také například lupu nebo dalekohled, které nás upozorní na věci, 

kterých bychom si jinak ani nevšimli. 

"Nezapomínejme, že jednotlivá média zobrazují realitu více či méně věrně. Verbální sdělovací 

prostředky jako knihy, časopisy apod jsou většinou poznamenány určitou subjektivitou, 

naproti tomu obrázky, filmy a nahrávky zobrazují skutečnost přesněji." 

(Hederer, 1994, str. 48) 

Popis a vysvětlování pravidel patří k nenáročnější části celé hry. Aby hra měla úspěch a 

splnila naše didaktické cíle, musí být pravidla nejen pochopena, ale i respektována. 

Postup při vysvětlování hry jsem rozdělila do několika částí: 

ru motivace- je pozitivní naladění a aktivní vtažení do hry 

hl libreto- je ideový nástin, myšlenky, zkušenost, příběh zaměřující hru na nějakou oblast, 

navozuje atmosféru a zlepšuje vcítění studentů do hry 
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g}_Qravidla hry- vyjadřují hlavní cíl hry, její strukturu, popis děje a průběhu hry, podmínky 

činnosti, instrukce, úlohu různých rolí, rozsah, místo a prostor a zvláštnosti prostředí 

Ql metodické/bezpečnostní poznámky - různá doporučení, zkušenosti a pravidla bezpečnosti. 

(Pelánek, 2008) 

Pro lepší orientaci uvádím informace o míře fyzického a psychického zatížení. 

a) fyzická zátěž 

Upozorňuje na míru fyzického nasazení, které je nutné k úspěšnému zvládnutí a zdárnému 

zakonční hry (1- žádná, 2- malá, 3, střední, 4- velká) 

b) psychická zátěž 

Upozorňuje na míru psychického nasazení, které je nutné k úspěšnému zvládnutí a zdárnému 

zakonční hry (1- žádná, 2-malá, 3-střední, 4-velká). 
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u. ZÁVĚR 

v průběhu psaní diplomové práce jsem se pokusila najít odpovědi na otázky nastíněné 

v úvodní časti. Bez teoretického úvodu a podrobného zmapování problematiky učení a 

výchovy by nebylo možné efektivně zařadit didaktické hry do environmentální a geografické 

výuky. Proto v první část práce vysvětluji základní pojmy spojené s pohybem, pohybovou a 

didaktickou hrou a teorií vztahu výchovy a vzdělání. 

Dále jsem blíže specifikovala samotný pojem učení, pomocí odborné literatury rozdělila druhy 

učení z hlediska praxe a na základě nejen vlastní zkušenosti konkretizovala možné druhy 

učení využívané v geografii. Dalším důležitým faktorem, který velmi podstatně determinuje 

proces učení, je fáze osvojování vědomostí, způsob osvojování a činitelé, kteří ovlivňují 

uchování látky v paměti. Velmi podstatná je část, která se zabývá strategií pro zvyšování 

výkonnosti dlouhodobé paměti. Myslím, že celou tuto podkapitolu velmi přesně vystihuje citát 

čínského filozofa Konfúcia, 500 let před n.l.: 

, Co jsem slyšel, to jsem většinou zapomněl, co jsem viděl, to mne zaujalo, co jsem však sám 

udělal, to jsem pochopil. " 

Didaktická pohybová hra právě tyto hlavní podmínky splňuje. Dětem a studentům umožní 

atraktivní opakování učiva, dlouhodobé uchování naučené látky a schopnosti aktivně 

vědomosti používat. 

V důsledku "klasického" a v dnešní době již zastaralého způsobu učení klesá zájem dětí o 

geografická témata. Výuka je, u většiny učitelů, monolog, který obsahuje neskutečné množství 

fakt, čísel a nepotřebných, stále se měnících údajů. Z mých pedagogických praxí jsem zjistila, 

že nepostradatelná část vyučování je motivace. Každý pedagog či vedoucí, který chce 

aplikovat pohybové hry do vzdělávání, by si měl nejdříve ujasnit, jak u dětí záměrně formovat 

motivaci a jaké možné elementy mohou motivaci ovlivňovat v negativním slova smyslu. 

Největší úsilí jsem však věnovala praktické části. Hlavním záměrem bylo vytvoření katalogu 

pohybových didaktických her a "podat tak pomocnou ruku" učitelům, kteří by rádi zpestřili 

výuku. Didaktické pohybové hry můžeme zařadit nejen do výuky geografie, ekologie, 

environmentální a tělesné výchovy, ale i jako netradiční formu výuky na ŠVP nebo školní 

výlety. 
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praktická část je věnována základním principům výběru, přípravy, vedení a zakončení 

didaktických her. Důležitou součástí každé hry je také příprava hráčů a jejich rozdělení do 

družstev. Vhodné rozdělení do skupin nebo dvojic má velký význam na průběh celé hry. Proto 

v této kapitole naleznete nápady, výhody a nevýhody různých druhů dělení. 

AbY hra probíhala, tak jak má, je nezbytné vyvarovat se hrubých chyb a nedostatků nejen při 

výběru hry, organizaci, ale i při vysvětlování pravidel, průběhu hry i samotném zakončení, 

vyhlášení vítězů a závěrečné reflexi. Nejčastější chyby, které se vyskytují nejen u začínajících 

pedagogů, jsem se snažila zaznamenat, tak aby byly jasné a přehledné a aby se, pokud možno, 

jejich výskyt při hře maximálně eliminoval. 

Podstatným dílem praktické části je samotný katalog her v programu MS Word a jeho tvorba. 

Při tvorbě jsem vycházela z předem stanovené struktury. Každá hra obsahuje název, který by 

měl vystihovat téma a zaměření hry. Již samotný název by měl mít motivační účinek. Pod 

názvem hry je umístěna tabulka, kde nalezneme základní charakteristiku hry v podobě 

symbolů. Mezi dílčí komponenty patří samozřejmě také cíl hry, zdroj původních pravidel hry, 

prostředí a vhodné pomůcky. Jak jsem již zmínila, motivace je ve školní výuce velmi 

podstatná a proto sem zařadila stručné motivační úvody do každé hry. Nedílnou součástí je 

také prostor pro pravidla, poznámky, nákresy, obrázky či tabulky, které by měly ulehčit 

aplikaci hry do výuky. 

Další nepostradatelnou část tvoří tabulkové přehledy v papírové i CD podobě v programu MS 

Excel. Ty by měly sloužit jako metodická pomůcka při samotném výběru hry. Hry v tabulkách 

jsou řazeny podle abecedy a nechybí zde ani řazení podle určitých charakteristik. 

Samozřejmostí je i celkový tabulkový přehled. 

V samotném závěru už jen doufám, že moje práce bude využita v praktické rovině. 

Mé velké přání je, aby učitelé občas použili vytvořený katalog her jako námět či inspiraci, ke 

zpestření vyučování nebo jako metodickou pomůcku při netradičních formách vzdělávání. 

Pohybová hra dokáže oprostit studenty a učitele od každodenních starostí, přináší jim příjemné 

rozptýlení a zábavu a zvyšuje pohybovou aktivitu v týdenním režimu dívek a chlapců. 
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pŘÍLOHY 

přehled symbolů 
souhrnná tabulka katalogu her 

J(atalog her 
1 Abeceda 
2 Ahóóój 
3 Bláznivá honička 
4 Břišní tyfus 
5 Čelo ví, ale nepoví 
6 ČernýPetr 
7 Člověče, nezlob se 
8 Dobytí severního a jižního pólu 
9 Environmentální biatlon 

1 O Hledání stínu 

ll Hop nebo trop 
12 Hrady a zámky 

13 Hvězdárna 

14 Jednotka recyklačního nasazení 

15 Když se řekne ... 

16 Koloběh vody 

17 Kouzelný kelímek 

18 Kůň a jezdec 

19 Lavina 

20 Lesní piškvorkový souboj 

21 Lidská geosféra 
22 Meteorologická stanice 

23 Míček s otázkami 
24 Mim zemědělcem 
25 Mistrovství světa v geofotbale 
26 Na návštěvě u protinožce 
27 Navěky 

28 Ohrožená planeta 
29 Olympijští vlajkonoši 
30 Pez hlídá pes 
31 Poklad na stříbrné mapě 
32 Potravní řetězec 
33 Přetahovaná 

34 Reinhold Messner 
35 Rozstříhaná mapa 
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36 Rudy, body 

31 Samá voda ... 

38 Scrabble 

}9 Scrabble - bleskovka 

40 Slepá mapa 

41 Sloní paměť 

42 Slovní softbal 

43 Souboj výrobků 

44 Souhvězdí 

45 Spojené hlavy a státy 

46 Správná volba 

47 Strážci národního parku 

48 Tunelování 

49 Ukradené pojmy 

50 Umělecké mapy 

51 Večírek cestovatelů 

52 Vědecká terminologie 

53 Voda, voděnka ... 

54 Vodnická odpověď 

SS Vodnický sjezd 

56 Výlet na kole 

57 Výroba slunečních hodin 

58 Zapomnětlivá hlava státu 

59 Zapomnětlivá paní učitelka 

60 Země bal 
61 Země-město 

62 Zeměpisné ringo 
63 Zmatená a problémová mapa 
64 Zmenšená zeměkoule 
65 Zoufalí zemědělci 
66 ZOZ - Liniový 
67 ZOZ - Scorelauf 
68 ZOZ - Zeměpisný orientační závod 
69 Ztracení námořníci 
70 Zvířetník 
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pŘEHLED SYMBOLŮ 
poba (obtížnost) přípravy hry: 
oenáročné středně náročné náročné 

o~ 
čas: 
krátkodobé 

~~~151 
střednědobé 

I~ :ml 
Oblast uěiva: 
regionální g. fyzická g. sociální g. 

~ 

Prostředí: 
vnitřní prostředí 

[!] 

Roěnik: 
druhý stupeň ZŠ 

~ 

~ 

Účel hry ve vyučování: 

§] 

venkovní prostředí 

D• 
nižší stupeň G 

~ 

hodinové celodenní hry 

IC9451 ~ 

environmentální v. 

vyšší stupeň G 

~ 

úvodn[hry opakovacíhry učební hry odpočinkové hry 

• • • • 

celotýdenní hry 

~ 

projektové hry 

maturitní seminář 

~ 

Počet osob: 
jednotlivci dvojice skupiny všichni proti jednomu 

fítttiGJ ltttil[i] 

s pomůckami 

o 
Míra fyzického a psychického zatížení: 
žádná malá střední velká žádná malá střední velká 

00 fE tE tE fE ~ ~ fij 
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SOVHRNNA. TABVLKA. KA.TALOGV HER f , ,r.;. Něz.ev hty DOI!aPnl raw Ca$ OCIVo PRI thCJI , Roert.k 
' 

Ulili CleOb "~ --
~ ~ §} ~ fril D• ~ fE I~ l~l L , ....... • .. fil O lffiD lifif\0 \ifit\00 rC ® ffi ~ ~ \lj' ~'~' rl [!] l~l ! ffi\1\ .::J • ' 3 1 l4 

' 
1 Abeceda X 15m X X X X X X X X X X X X X X X 

2 Ah666j ... X 1d X X X X X X X X X 

3 Bláznivá honička X Srn X X X X X X X X X X X X 

4 Bl'išniMus X Srn X X X X X X X X X X X X X 

5 Celo ví ale nepovl X Srn X X X X X X X X X X X X X X 

6 Cemý Petr X 15m X X X X X X X X X X X X X X 

7 Clověče nezlob se X 15m X X X X X X X X X X X X 

6 Dobyti sevemlho a iižního p61u X Srn X X X X X X X X X X X 

9 Environmentálnl biatlon X 15m X X X X X X X X X X 

10 Hledáni stlnu X 15m X X X X X X X X X X 

11 Hop nebo trop X Srn X X X X X X X X X X X X 

12 Hrady a zámky X 15m X X X X X X X X X X X X 

13 Hvězdárna X 45m X X X X X X X X X 

14 Jednotka recvklačnlho nasazení X 15m X X X X X X X X X X 

15 Když se l'ekne ... X Srn X X X X X X X X X X X X 

16 Koloběh vody X 15m X X X X X X X X X X X 

17 Kouzelný kellmek X 15m X X X X X X X X X X X X 

16 Kůl\ a jezdec X Srn X X X X X X X X X X X X X X 

19 Lavina X 15m X X X X X X X X X X X X X X 

20 Lesnl piškvorkový souboj X 30m X X X X X X X X X X X X 

21 Lidská geosféra X 15m X X X X X X X X X X X 

22 Meteoroloaická stanice X 1-7d X X X X X X X X X X 

23 Mirek s otázkami X Srn X X X X X X X X X X 

24 Mim zemědělcem X 15m X X X X X X X X X 

25 Mistrovstvl světa v geofotbale X 45m X X X X X X X X X X X X 

26 Na návštěvě u protinožce X 45m X X X X X X X X X X X X X 

27 Na věky X Srn X X X X X X X X X X X 

28 Ohrožená planeta X 15m X X X X X X X X X X X 

29 Olympijští vlajkonoši X 15m X X X X X X X X X X 

30 Pez hlldá pes X 15m X X X X X X X X X X X X 

31 Poklad na stfíbmé mapě X 1-7d X X X X X X X X X X 

32 Potravnll'etězec X 30m X X X X X X X X X X 

33 Pl'etahovaná X 15m X X X X X X X X X X X X 

34 Reinhold Messner X 1d X X X X X X X X X X X X 

35 Rozstflhaná mapa X Srn X X X X X X X X X X X 



SOUHRNNÁ. TABULKA KATALOGU HER ll. 
r <;;. Název hry 0<1118 pff Te\IY Gas l:.l~o P.ro$fNIQJ I ROOAJk Ufel Poeet O.Ob .. i pomfJekV FvZICidl. %.MM •-

Ir-; :IJ .r~ ~, §] §J!!Hl ~ @o· ~~a!I 1~ 1~ ~~~ .. ~ ·• t ~•lilD.IHlD lttitiD litttl:oolo 0 m ~m m rn .~ m' ~ Iru 
36 Rudv. body X 15m X X X X X X X X X X X X X 

37 Samá voda... X 1d X X X X X X X X X X X 

38 Scrabble X 15m X X X X X X X X X X X X X X 

39 Scrabble - bleskovka X 15m X X X X X X X X X X X X X X 

40 Slepá mapa X 1d X X X X X X X X X X X 

41 Sloni paměť X 15m X X X X X X X X X X X X 

42 Slovní softbal X 30m X X X X X X X X X X X X X X 

43 Soubojwrobků X 45m X X X X X X X X X X 

44 Souhvězdí X 15m X X X X X X X X X X X 

45 Spojené hlavy a státy X 15m X X X X X X X X X X X 

46 Správná volba X 5m X X X X X X X X X X X X 

47 Strážci národního parku X 5m X X X X X X X X X X X 

48 Tunelováni X 5m X X X X X X X X X X X 

49 Ukradené pojmy X 5m X X X X X X X X X X X X 

50 Umělecké mapy X 15m X X X X X X X X X X X 

51 Večírek cestovatelů X 30m X X X X X X X X X X X X X 

52 Vědecká terminologie X 15m X X X X X X X X X X X X X 

53 Voda voděnka... X 5m X X X X X X X X X X X X 

54 Vodnická odpověď X 5m X X X X X X X X X X X X X X 

55 Vodnický sjezd X 15m X X X X X X X X X X X X 

56 Výlet na kole X 1d X X X X X X X X X X X X 

57 Výroba slunečních hodin X 1d X X X X X X X X X X X 

58 Zapomnětlivá hlava státu X 30m X X X X X X X X X 

59 Zapomnětlivá paní učitelka X 15m X X X X X X X X X X X X 

60 Zeměbal X 30m X X X X X X X X X X X X 

61 Země-město X 5m X X X X X X X X X X X 

62 Zeměpisné ringo X 15m X X X X X X X X X X X X 

63 Zmatená a problémová mapa X 1d X X X X X X X X X X X 

64 Zmenšená zeměkoule X 15m X X X X X X X X X X X X 

65 Zoufali zemědělci X 5m X X X X X X X X X X X 

66 ZOZ- Liniový X 45m X X X X X X X X X X X X X X 

67 ZOZ-Scorelauf X 1d X X X X X X X X X X X X 

68 ZOZ - Zeměpisný orientační závod X 45m X X X X X X X X X X X X 

69 Ztraceni námomíci X 45m X X X X X X X X X 

70 Zvifetník l X 30m X X X X X X X X X 



t.ABECEDA --

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování probrané látka, zeměpisný přehled, vytrvalost, taktika, 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 

papír, tužky, předepsaný arch s abecedou 

Motivační úvod: 

Jste si jistí, že zcela perfektně ovládáte zeměpis? Dokážete na každé písmenko v abecedě 
najít zeměpisný pojem? O tom nás přesvědčí tato hra. 

Pravidla: 

Každý hráč se postaví na jednu stranu tělocvičny (třídy) a na druhý si umístí předepsaný 
arch s abecedou. Na startovní pokyn se žáci rozeběhnou ke svým archům na druhé straně a 
zapíší zeměpisný pojem (na procvičované téma- Severní Amerika, doprava, zemědělství, 
apod.) na písmeno A. 
Posléze běží zpět, dotknou se zdi a běží opět ke svému papíru, kde doplní zeměpisný 
pojem od písmene B. Takto hráči pokračují až do té doby, než mají celý arch vyplněný. 

Vyhrává ten hráč, který jako první vyplní celý svůj arch. 

Poznámky: 
Pro méně zkušené či mladší hráče lze některá obtížná písmena vynechat. 
Pro skautské tábory lze písmena nahradit Morseovou abecedou. 

Tab.č. 5: Záznamo ' arch na hru Abeceda 

A N 
B O 
c p 

o Q 
E R 

F S 

G T 

H U 
CH V 

I . VV 
J X 
K y 

L Z 
M 

Zdroj: vlastní návrh autorky 



2.AJIÓÓÓJ .... --
Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
pomůcky: 

procvičení vodáckých dovedností, získání znalostí o daném regionu, 
zpestření vodáckého výcviku, spolupráce, bližší interakce mezi žáky 
Kirchner, Hnízdil (2004) 
splavná řeka 
lodě, kánoe, kajaky, mapy a plánky řeky a přilehlých břehů, fáborky, tužky, 
papíry 

Motivační úvod: 

.~hoj" je pozdrav, který zná snad úplně každý vodák. Dobře si ho zapamatujte, protože v 
následující hře ho nejspíš budete potřebovat. 

Pravidla: 

V první řadě si přichystáme mapu nebo plánek úseku řeky, který budeme splouvat. 
Na vhodná místa umístíme orientační kontroly (fáborky, krepový papír) a otázky o 
místním regionu. 
Cílem posádek jednotlivých lodí je absolvovat celou vyznačenou trasu a správně splnit 
předepsané úkoly či otázky o místním regionu. 

Stattje hromadný nebo intervalový. 

Kontrola správných odpovědí a vyhlášení výsledků může proběhnout při společenském 
posezení u ohně v kempu. 

Poznámky: 
Podmínkou této soutěže jsou vodácké zkušenosti. 



3 BLÁZNIV Á HONIČKA 
-:---

Cil: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

zopakování zeměpisných pojmů 
vlastní návrh autorky 
tělocvična 

Motivační úvod: 

Vyzraje "bláznivá baba" na svoje spolužáky nebo "babu" odradí svými správnými 
odpověďmi? To se vzápětí dozvíme. 

Pravidla: 

Na začátek stanovíme 4 kategorie (například: země, město, řeka a pohoří) a jeden region 
(například: Afrika) 
Vybereme jednu "babu", která začne honit ostatní. Jestliže "baba" někoho chytne, vybere 
si jeden ze čtyř okruhů (například: řeka) a vykřikne ho na chyceného. Ten musí do 3 
selrnnd odpovědět (Nil). 

Pokud chycený hráč odpoví správně, zůstává ve hře. Jestliže je jeho odpověď špatná nebo 
odpověď neví, končí a jde se posadit na lavičku. 

Časový limit pro jednu hru jsou 4 minuty. 

Baba, která chytí nejvíce spolužáků, vyhrává. 

Poznámky: 
Chycení jedinci nesmějí použít stejné slovo dvakrát. 



4. BŘIŠNÍ TYFUS --

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení zeměpisných znalostí, zdokonalení soustředění a pozornosti 
vlastní návrh autorky 
tělocvična 

míče, samolepicí štítky 

Motivační úvod: 

Na břiše máš zakódovaný vir tyfu do zeměpisného názvu. Pokud tvůj vir bude odpovídat 
učitelově zvolané charakteristice, musíš se bránit, protože okolí se tě bude snažit 
zlikvidovat. 

Pravidla: 

Každý hráč dostane samolepicí štítek se zeměpisným názvem na břicho. 
Posléze se studenti rozptýlí do prostoru tělocvičny a učitel zakřičí heslo. Toto heslo 
označuje ty hráče, které máte vybít. 

Příklad: 

Mají- li studenti na štítkách napsány státy -učitel vydá pokyn k "vybití" těch států, které: 
- nepatří do EU 
-jsou členy Nato 
- neleží na severní polokouli 
- mají tropické klima 
- mají převahu priméru nad terciérem 
-jsou muslimské země 
- mají více než 50 milionu obyvatel. 

Pokud bude vybitý nesprávný člen, vybíjející odchází na lavičku. 
Po vybití všech správných dětí- států, se všichni vracejí zpět, hra pokračuje a učitel určí 
jinou charakteristiku pro vybíjení. 

Poznámky: 
Pro zkušenější hráče můžeme měnit charakteristiky v průběhu hry. 



5. ČELO VÍ, ALE NEPOVÍ 
..--

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení a opakování probrané látky, tvorba otázek, prostorová orientace, 
tvorba mentální mapa 
vlastní návrh autorky 
třída 

samolepicí štítky, tužka, atlasy, mapy 

Motivační úvod: 

Už si měl někdy pocit, že se na tebe lidé divně dívají? Za chvilku tě bude sledovat téměř 
celá třída, ale jen proto, aby ti mohli napovědět. Pokus se šikovnými a chytrými otázkami 
přijít na to, co máš napsáno na čele. 

Pravidla: 

Každý hráč jednotlivě přistupuje k učiteli, který mu na čelo nalepí štítek se jménem 
evropského státu. 
Každý hráč vidí, co mají na čele napsáno ostatní, ale nesmí tušit, co má on sám. 

Různými otázkami se musejí hráči dobrat k tomu, jaký stát představují. Pokud tazatel neví 
správnou odpověď nebo si není jistý, může nahlédnout do atlasu či mapy. 

Pokud žák ví, jaký představuje stát, jde za učitelem a sdělí mu svůj názor. Pokud je 
správný dostává bod. Pokud odpoví špatně, dostává bod trestný a musí pokračovat ve hře. 

Takto můžeme ve hře pokračovat několik kol. Na závěr si žáci body sečtou a kdo jich má 
nejvíce, stává se vítězem. 

Poznámky: 
Žáci musejí pokládat pouze takové otázky, na které se dá odpovědět ANO-NE. 



6. ČERNÝ PETR -

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

tvorba mentální mapy, propojování získaných znalostí a vědomostí o 
cestovním ruchu 
vlastní návrh autorky 
třída 

papír, tužky, losovací zařízení (klobouk, čepice, neprůhledná nádoba), atlasy 

Motivační úvod: 

Hru, kterou si za chvilku zahrajeme, každý z Vás jistě zná a určitě už ji několikrát hrál. 
Jedná se o modifikace známé hry Černý Petr, která nás zavede do turisticky vyhlášených 
oblastí celého světa. 

Pravidla: 

Učitel sepíše na papír kulturní, přírodní nebo turistické zajímavosti ČR, Evropy či 
'ednotlivých kontinentů. 

Každá zajímavost bude na papíře napsaná dvakrát, až na jednu - Černého Petra. Po 
rozstřihání nasypeme papírky do předem připraveného losovacího zařízení (klobouk, 
čepice, neprůhledná nádoba). 

Zajímavostí musí být tolik, kolik je dětí (nejlépe lichý počet dětí). 

Hráči jednotlivě přistupují k losování a vytahují si vždy po jednom papírku. Po předčtení 
názvu začínají hledat svou dvojici. Hledají pomocí otázek, na které se dá odpovědět pouze 
ANO-NE. 

Pokud se dvojice najdou, sednou si do lavic a lokalizují přesně své místo do mapy (atlasu). 

Kdo svojí dvojici marně hledá a nenajde- respektive najít ji ani nemůže- je Černý Petr. 

Poznámky: 
Tato hra je velmi jednoduchá na přípravu, zábavná a rychlá. Proto ji můžeme použít 
například pro zkrácení dlouhého času při čekání na vlak, dlouhé frontě či výletu. 



7. ČLOVĚČE, NEZLOB SE -

Cll: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování učiva, rychlostní vytrvalost, spolupráce, taktika 
Hrkal, Hanuš (1998), upraveno autorkou 
tělocvična, louka, školní hříště 
kostka a podložka na házení, mety, kuželky 

Motivační úvod: 

Každý z nás už určitě někdy hrál klasickou stolní hru Člověče, nezlob se. Nedostatek 
hracích figurek však musíme nějak kompenzovat .... 

Pravidla: 

Na louce či školním hřišti vytyčíme zvětšený herní plán Člověče, nezlob se. Průměrný 
okruh by měl mít kolem 50-60 metrů. Hráče rozdělíme do družstev po čtyřech hráčích. 
Podle počtu družstev rovnoměrně rozmístíme po obvodu kruhu pole pro nasazení do hry a 
k. nim korespondující pole pro ukončení hry (viz obr. č. 9). 
Hráči se rozmístí na jednotlivá místa pro nasazení a určí si pořadí, ve kterém budou házet. 
První hráči z každého družstva házejí kostkou, dokud jim nepadne šestka. Posléze házejí 
ještě jednou a výsledek určí počet kol, které mají oběhnout. Číslo nahlas oznámí a 
okamžitě vybíhají. Po oběhnutí posledního kola začíná házet další hráč. Padne-li druhému 
šestka, hází znovu a tyto hody se sčítají. 
Na trase se hráči vyhazují tak, že rychlejší se rukou dotkne dobíhaného. 

Družstvo, které se celé poskládá do domečku, může začít plnit úkol do předem 
připravených pracovních listů. 
Příklady úkolů v domečku: 
I) Napište do pracovního listu šest argumentů, proč jsou stromy užitečné? (viz obr.č. 10) 
2) Vypiš všechny biomy světa a popiš s jakými problémy se tyto oblasti potýkají. 
3) Do slepé mapy zakresli 5 míst, která mají vysokou hustotu zalidnění a napiš 5 problému, 
které z tohoto vyplývají. 
4) Napiš 1 O globálních problémů lidstva . 

. Vítězí to družstvo, které jako první splnilo správně svůj úkol. 

Poznámky: 
Obr.č. 9: Návrh rozmístění 4 družstev pro hru Člověče, nezlob se 
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Zdroj: Hrkal, Hanuš (1998) 



Obr.č.lO: Návrh pracovního listu ke hře Člověče, nezlob se (příklad číslo 1) 
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Zdroj: Wines (2008), upraveno autorkou 



s. DOBYTÍ SEVERNÍHO A JIŽNÍHO PÓLU -
Cil: 
.zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace v přírodě pomocí postavení Slunce 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
louka, slunečné počasí 
ručičkové hodinky do dvojice 

Motivační úvod: 

v této hře se ocitneme v roli dobyvatelů Jižního a Severního pólu. Určení světových stran 
zjistíme nejen podle kompasu či buzoly, ale i podle postavení Slunce, Měsíce a některých 
hvězd. 
Cíl naší expedice se dozvíme už za malou chvilku ..... 

-

Pravidla: 

Určování zeměpisného pólu. 
Nezbytným pomocníkem jsou ručičkové hodinky. Malou ručičku namíříme na Slunce a 
menší úhel (platí pouze pro 6--18 hod.) mezi ní a dvanáctkou rozpůlíme. V tomto směruje 
jih. Sever získáme rozpůlením úhlu většího (viz obr. číslo 18). 
V letním čase musíme zaměřovat malou ručičku tak, aby ukazovala o hodinu méně. 

Děti rozdělíme na dvojice. První z nich má v ruce ručičkové hodinky a je připraven určit 
zeměpisný pól. Druhý z dvojice ho pořádně na místě roztočí a na pokyn učitele zastaví. Na 
zvolání SEVER nebo JIH hledají roztočení závodníci určený pól. 
Kdo ho najde jako první, dobyl pól a stává se vítězem. 

Poznámky: 

Obr.~. ll: Ur~ovánf zeměpisného pólu pomoci Slunce 

~0.\Jt.~ 
Zdroj: Bartůněk (2002) 



9. ENVIRONMENTÁLNÍ BIATLON 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

opakování probrané látky 
Neuman (2001), upraveno autorkou 
tělocvična 

Pomůcky: kužely na vymezení dráhy, 2 švédské bedny, 2 krabice (například od bot), 
papírky s otázkami 

Motivační úvod: 

Byl jsi nominován na právě probíhající MS v environmentálním biatlonu. Jelikož 
reprezentuješ celý náš národ a dívají se na tebe miliony lidí po celém světě v televizi, 
musíš se velice snažit, abys uspěl v tvrdé světové konkurenci. 

Pravidla: 

Nejprve postavíme v tělocvičně dráhu pro biatlon (viz obr. č. 12). Ve středu dráhy 
naznačíme trestný okruh a vedle něj umístíme švédské bedny a krabice, kde budou 
environmentálně zaměřené otázky. 
Děti rozdělíme do dvou skupin. Ty mají své stanoviště na opačném konci tělocvičny. 

Na startovní pokyn vybíhají první z každého družstva, běží biatlonový okruh a doběhnou 
ke středu tělocvičny, každý k jedné švédské bedně. Tam si vylosují otázku a odpoví. Pokud 
je odpověď správná, běží ke svému družstvu a předají pomyslnou štafetu druhému, který 
provádí totéž. Pokud je odpověď špatná, závodník běží dva trestné okruhy a až posléze 
běží ke svému týmu. 
Vítězné družstvo je to, které jako první dokončí tento závod. 

Poznámky: 
Abychom zabránili čekání a hromadění žáků na stanovišti s otázkami, je dobré mít 
připraveny dvě švédské bedny. U jedné bude stát učitel a u druhé například necvičící žák. 
V tomto případě však musíme mít připraveny otázky i s odpovědí, aby necvičící žák přesně 
věděl, co má po závodníkovi požadovat za odpověď. 

Obr.č. 12: Schéma hry Environmentální biatlon 
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10. HLEDÁNÍ STÍNU 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

spolupráce, práce s mapou, prostorová představivost, pochopení a praktická 
aplikace vrstevnic 
Kirchner, Hnízdil (2004), upraveno autorkou 
třída 

papír, tužka, vrstevnicová mapa členitého terénu (do dvojice) 

Motivační úvod: 

Je léto. Nesnesitelné horko. Zásoby jídla a pití ti došli. Jsi prostě ztracený. Jediná tvoje 
možnost na záchranu je stín, kam se můžeš ukrýt .... 

Pravidla: 

Na tuto hru si opatříme vrstevnicovou mapu členitého terénu. Tuto mapu rozstříháme na 
kousky a poschováváme po třídě. Děti musejí tyto kousky najít a správně složit tak, aby 
každá dvojice měla jednu celou mapu. 

Posléze učitel určí směr, odkud svítí slunce. Žáci mají za úkol vystínovat mapu podle 
určeného směru světla. 

Po vystínování naleznou soutěžící dlouho hledaný stín. 

Poznámky: 

Obr.č. 13: Kde ten stín může být? 

Zdroj: Kirchner, Hnízdil (2004) 



11· HOP NEBO TROP -

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pc:)Jn.ůcky: 

opakování probraného učiva, tvorba otázek, postřeh, rychlost 
Sobotka (2001), upraveno autorkou 
hřiště 

Motivační úvod: 

Hop nebo trop je hra, kde rozhoduje bystrost, chytrost a postřeh. Musíš se okamžitě 
rozhodnout zda zůstaneš stát nebo začneš prchat ..... 

Pravidla: 

Každý hráč si připraví několik zeměpisně zaměřených otázek na právě probírané téma. 
Odpovědi na otázky musejí být pouze ANO-NE. Učitel rozdělí čísla, ve kterých se budou 
hráči jednotlivě střídat uprostřed kruhu (viz obr.č. 14). 

Učitel také vyznačí dva kruhy. Jeden menší- středový a druhý větší o průměru asi deset 
metrů. 

Uprostřed stojí hráč, kterému bylo přiřazeno číslo jedna a okolo něj stojí ostatní soutěžící. 
Středový hráč položí otázku. Pokud bude odpověď NE, nesmí se nikdo ani pohnout. Kdo 
se pohne získává trestný bod. 
Pokud bude odpověď ANO, vybíhají hráči k deset metrů vzdálenému vnějšímu kruhu. Než 
k němu doběhnou, může je středový hráč chytit. Kdo bude chycen, získává také trestný 
bod. 

Vítězem je ten hráč, který má nejméně trestných bodů. 

Poznámky: 

Obr.č. 14: Nákres možného rozmístěni hráčů pro hru Hop nebo trop 

Zdroj: Sobotka (200 1) 



J1. HRADY A ZÁMKY ..--

on: 
zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace na mapě, poznávání a lokalizace hradů a zámků ČR 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 

pexeso Hrady a zámky ČR (pokud není pexeso, tak papírky s názvy 
známých hradů a zámků), 2x nástěnná mapa ČR, lepicí guma (blue-tack) 

Motivační úvod: 

Kolik hradů a zámků jste už navštívili? Chodíte rádi na prohlídky interiérů? Na kterém 
hradě nebo zámku se Vám líbilo nejvíce? 
V dnešní soutěži se přesvědčíme, zda dobře znáte naše hrady a zámky a zda víte, kde se 
tyto památky nacházejí. 

Pravidla: 

Třídu rozdělíme na dvě skupiny. Kartičky pexesa srovnáme na dvojice a každou dvojici 
pexesa poschováváme různě po třídě. 
Každé skupině přidělíme jednu nástěnnou mapu ČR (nejlépe tak, aby skupiny od sebe 
nemohli opisovat). 

Po odstartování se děti rozběhnou po třídě a hledají kartičky pexesa. Po nalezení kartičky 
se vždy hráč vrací zpět k mapě, tam kartičku položí a jde hledat znovu. Pokud někdo 
ppnese kartičku, kterou už družstvo vlastní, musí ji odnést zpět na místo, kde ji předtím 
našel 

Až poté, co má družstvo všechny kartičky, můžou děti začít přilepovat (blue-tackem) 
obrázky na mapu. Po uplynutí časového limitu, ukončíme hru a zkontrolujeme výsledky. 

Družstvo, které správně přiřadilo větší počet obrázků, se stává vítězem. 

1>oznámky: 
V prodeji jsou dva druhy Pexesa. První varianta má na jednotlivých obrázcích název 
objektů - vhodné pro mladší studenty. Druhá, náročnější možnost, je bez udání jména 
hradu či zámku. Tuto variantu doporučuji hlavně pro starší studenty. Studenti tak sami 
musejí poznat, o který hrad nebo zámek se jedná, a až posléze jej mohou lokalizovat do 
mapy. 

Cena jednoho pexesa je zhruba 25-30 Kč. 



{3. HYĚZDÁRNA -

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

pozorování noční oblohy 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
louka, jasná noc 
atlas hvězd a souhvězdí, velký arch papíru, psací potřeby, otáčivé mapy 
hvězdné oblohy, čelovky 

Motivační úvod: 

Od nepaměti patřilo pozorování hvězd a souhvězdí k velmi tajemným, ale důležitým 
činnostem. Hvězdáři a astrologové se těšili velké vážnosti, jelikož se podle hvězd řídilo 
mnoho vládců. 

Pravidla: 

Ve třídě si připravíme otáčivé mapy hvězdné oblohy a atlasy hvězd a souhvězdí. 
Děti rozdělíme do čtyř skupin Garo, léto, podzim, zima) a každá skupina dostane velký 
arch papíru. Na tento papír si každá skupina zakreslí hlavní souhvězdí podzimní, jarní, 
letní a zimní oblohy- podle názvu skupiny. 

Na škole přírodě či na výletě si večer uspořádejte hvězdářskou konferenci. Předkreslené 
archy si každá skupina vezme sebou na louku a rozprostře před sebe. 

Učitel vylosuje vždy dvě roční období. Studenti z vylosovaných skupinek musejí rychle 
vytvořit jedno charakteristické souhvězdí. Kdo souhvězdí vytvoří dříve a správně získává 
bod. 

Družstvo, které získalo nejvíce bodů, vyhrává. 

Poznámky: 
Hru Hvězdárna a hru Zvířetník lze spojit a vytvořit tak dvoukolovou soutěž. 



J4. JEDNOTKA RECYKLAČNÍHO NASAZENÍ 

Cíl: 
Zdroj: 

naučit žáky správně třídit odpad, upevnění vztahu k ekologii 
Neuman (2001), upraveno autorkou 

v d' Pn> stře 1: třída, tělocvična 

Pomůcky: staré noviny, časopisy, PET láhve, sklo, baterie, plechovky, léky ..... 
popřípadě papírové lístečky s obrázky tříděných odpadů 

Motivační úvod: 

Představte si, že jste členy elitní jednotky recyklačního nasazení. Vaším úkolem je 
zlikvidovat černou skládku nebezpečného odpadu ..... 

Pravidla: 

Nejdříve přichystáme všechny připravené odpadky (lístečky s obrázky) na jednu stranu 
tělocvičny. Žáky rozdělíme do dvojic a postavíme na druhou stranu, tak aby neměli 
možnost si prohlédnout nachystané pomůcky. 
Dvojice si rozlosují nebo navrhnou pořadí, ve kterém jednotliví členové budou na pokyn 
vybíhat. 

Učitel odstartuje jednotlivce z každého družstva tím, že řekne jednu z 6 barev 
(viz obr. č. 15). Cílem jednotlivce je přinést k družstvu vždy jeden kus odpadu, který 
odpovídá vyslovené barvě kontejneru. 
Takto se členové teamu střídají tak dlouho, dokud jsou na druhé straně tělocvičny či třídy 
odpadky. 

Vítězem se stává to družstvo, které má nejvíce správně vytříděných odpadků. 

Poznámky: 
Na přenášení je bezpečnější zvolit měkčí předměty bez výrazných a ostrých hran. Proto 
doporučuji místo nebezpečných odpadků (sklo) papírky s obrázkem. 

Barvy: 
modrá- papír (noviny, staré sešity, časopisy) 
žlutá- plast (PET láhve, igelity, kelímek od jogurtu) 
zelená- sklo (skleněné láhve) 
červená - nebezpečný odpad (léky, baterie) 
hnědá- biodopad (ohryzky, zbytky jídla) 
černá, šedá - směsný odpad 

Obr.č.l5: Procentuální složeni odpadů 

Zdroj: www.jaktridit.cz 



t5. KDYŽ SE ŘEKNE ...... .. 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování naučené látky, asociace, tvorba mentální mapa, spolupráce 
Bennett, Bennett (1998), upraveno autorkou 
třída, tělocvična 

glóbus, mapa, papír, tužka 

Motivační úvod: 

Tato hra je založena na spolupráci. Vašim cílem je sepsat co nejvíce pojmů, které se týkají 
vylosovaného území. 

Pravidla: 

Před začátkem hry vytvoříme 5 stanovišť (město, lidé, fyzická geografie, hospodářství, 
jiné), kde bude papír a tužka. 
Děti rozdělíme do 5 skupin. 
Po označení stanovišť se všichni shromáždí okolo globusu či mapy a učitel se zavřenýma 
očima "zapíchne prst" na nějaké místo na mapě nebo globusu. 

Po označení místa řekne: "Co se ti vybaví, když se řekne Kanada." 

Každé družstvo se rozeběhne kjinému stanovišti a snaží se doplnit co možná nejvíce 
pojmů. 

Po uplynutí časového limitu (například 1 minuta) učitel zvolá: "změna" a skupinky se 
musejí přesunout k dalšímu stanovišti. Po absolvování všech 5 stanovišť soutěž končí a 
nastává společná kontrola. 

Na závěr musíme zhodnotit práci skupiny i jednotlivců. 

Poznámky: 
Další možnosti hry: Vyberte nějaké místo tajně a vypracujte seznam a předložte ho dětem. 
Určí podle něj správné místo? 



t6. KOLOBĚH VODY -

Oíl: 

Zdroj.: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

uvědomění si důležitosti vody, naučení principu koloběhu vody, seznámení 
s nárůstem spotřeby vody na světě 
Pike, Selby (1994), upraveno autorkou 
louka, hřiště školy, zahrada 
kelímek z nápojového automatu pro každého žáka, dvě PET lahve, kbelík s 
vodou 

Motivační úvod: 

Zkuste odhadnout kolik litrů pitné vody denně spotřebuje průměrný Evropan a průměrný 
Afričan? 
Co způsobuje vysychání Aralského jezera? Jak lidé nejčastěji plýtvají s vodou? 
Go mohu udělat pro to, abych se choval co nejšetrněji k životnímu prostředí a k vodním 
zm~ům? · 

Pravidla: 

lJtvoříme dvě družstva, která si vylosují, jaké země budou představovat (vyspělé země a 
rozvojové země). Každý hráč drží v ruce kelímek. Každé družstvo má k dispozici kbelík 
s vodou (umístěný na druhé straně hracího území) a prázdné PET lahve. Rozvojové státy 
mají kbelík daleko od své startovní čáry (50m), ale musejí naplnit pouze 4 PET lahve. 
Vyspělé země mají kbelík blíže (25m) a musejí naplnit 8 PET lahví. 

Na startovní povel vyběhnou první hráči z každého družstva a běží ke kbelíku, naberou 
vodu do svého kelímku, běží zpět a přelijí ji do PET lahve. Jakmile první hráč začne vodu 
přelívat, běží druhý hráč. Takto se hráči střídají dokud nemají své PET lahve plné. 

Vítězné družstvo je to, které naplnilo své láhev nejdříve. 

Následně děti vyplní pracovní list o koloběhu a spotřebě vody na světě (viz poznámky) 
Důležitým bodem je závěrečná diskuze na toto téma. 

Poznámky: 
Pracovní list je částečně vyplněn (údaje v závorkách) a připraven pro učitele. 



§cevní list VODA 
1. Popiš a popřípadě doplň velký koloběh vody. -

Zdroj: Hederer {1994) 

2. Přiřaď kolik litrů pitné vody spotřebuje člověk v (v litrech vody na osobu a den): 
1. USA A 120 
2. Vyspělé západoevropské země B 1 O 
3. Česká republika C 300 
4. Země třetího světa D 150-200 

(Správné odpovědi: 1 C, 2D, 3A, 4B) 
Zdroj: http:/ /www.ondeo.cz/htmVvoda/pitna/spotreba.htm 

3. Zkus odhadnout a doplnit, co představují vvsvětlivky. 

- ···························· 

- < pod SOO m Ob no.Yilelné fla.lké vod.y M ByY'.ltéle a rolt > 

._. < SOO·l.SOO m o'bMrittlni ~ll!dJci "'OdY' m <lbyv.o.ttkl ~.a. role> 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V oda 



4. Doplň následující tabulku: 
Po předčtení událostí v tabulce, doplňte správné číslo do obrázku. Posléze vyplňte zbytek 
tabulky. 

·- - --··- ·- · - -· .... . 
ř~ rdálost pismeno 11Jiv na ..odu \fiv na čtowka 

Lesni Zá'.(la vy·kacellesy v kopcť.;h na s~varovýchod od 
1 Vodňan . 

f- M~t~ké~ada Vodňan zamítla rekonstrul<ci současné - -· 
2 nepostačujici čistimy odPQ(Inich \Od. 

3 
Tepelná elektrárna na sevar od Vodňan pfcstala chladit ! 
odpadni \Cla)' vypou§těné eSo rel<~~ Kalne. ~ 

-· ·- ·--
Ze z~u na té.žbu zlata severozápadně od Luhú I 

4/{pracujicí metodou kyanídmého louženi) prosákly orlpad11i 
' l'\(ldy do potoka Biatnn{. i . 

sJv etektrámě do$1o k Vt)pad!tu odsífMciho zařlzem. ' 
l ! 

Město se rozrůstá a mvsí pio získá\ráni piir.é \Qdy I 
I 

6 
I použivat wdu z Kalné ooebíranou piXJ luhy. 

7 
V OKoJI Homi se rozmohla pHseň bramborová. Zemědělci 

· použili postňk ůčinnými fungicid~·· 
I Na system městské kanaliz.aee a VJdo-,-odu byl\• připojeny I I 
18 oiJCe ~ory. Dolní. Luny a Háje. I 
I 9 V dLisledku rozšířeni města se :zinlenzi>milo čBrpáni \Ody j 

j 
I 2 wtů ma l&\~m břehu Karne na východ od Vodflan. j 

10 
Na let~ti mez• t-llioíl<em a Strouhou do jílůdy umt~lo pů! .. L.~ ~- I 

~·---- l tuny ~et~ké:ho pali\a. 
- '--·-· ·- .. I 

~--

l -
L ____ . --- --

OGO 

I j 

Zdroj: Caha, Matějček (2000) 



J7.KOUZELNÝKELÍMEK 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení a opakování probrané látky, akcelerace, postřeh, koncentrace 
Drake, Love (2002), upraveno autorkou 
hřiště, louka, les 
plastové kelímky- 25x, papírky, tužky, kužely na označení úzenú 

Motivační úvod: 

Pokud chceš uspět v této soutěži, musíš najít, pomocí svých znalostí, kouzelný kelímek, 
který ti pootevře cestu k vítězství. 

Pravidla: 

Ve vymezeném prostoru nepravidelně umístíme 20-25 kelímků. Uvnitř každého kelímku 
je lísteček s pojmem (například vádí). 

Děti se rozdělí na čtyři družstva a postaví se na startovní čáru. Učitel jako startovní pokyn 
zakřičí jedno zeměpisné téma (například pouště a polopouště) a první členové z každého 
družstva se rozeběhnou ke kelímkům a hledají, který pojem úzce souvisí se zadaným 
tématem. 

Kdo první přinese učiteli kelímek se správným pojmem, získá bod pro družstvo. Učitel 
oznámí další téma, na které běží hledat kelímek druzí hráči ze všech družstev. 
Takto se v družstvu střídají, až do posledního kelímku. 

Družstvo, které má nejvíce bodů, se stává vítězem. 

Poznámky: 
Hru lze ztížit pomocí většího počtu kelímků či prodloužením vzdáleností mezi startem a 
jednotlivými kelímky. 



18. KUŇ A JEZDEC 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování získaných znalostí a vědomostí, opakování probraného učiva 
Sobotka (200 1) 
louka, hřiště 

Motivační úvod: 

Již samotný název hry "Kůň a jezdec" nám napovídá, že zde bude rozhodovat kombinace 
sily koně a také inteligence a bystrost jezdce. 
Která stáj prokáže nejlepší připravenost a zvítězí? To se dozvíme již za malou chvilku- po 
skončení hry. 

Pravidla: 

Celou třídu rozdělíme nejlépe na tři družstva (pokud máme k dispozici více vedoucích 
nebo necvičících, můžeme děti rozdělit do více družstev). 
Soutěžící si určí pořadí, ve kterém budou vybíhat. 

Na startovní pokyn ji jezdec vyskočí "na koně" (spoluhráči na záda) a vyrazí společně 
k metě. U ní jezdec sleze a běží k další metě pro otázku. Tu si může vylosovat nebo ji od 
rozhodčího dostane v ústní formě. 

Pokud zná odpověď ihned ji rozhodčímu sdělí a běží zpět ke koni, nasedne a jede zpátky 
k družstvu. Tam se z jezdce stává kůň a na něj nasedá další člen družstva. 

Pokud jezdec odpověď nezná nebo odpoví chybně, doběhne se poradit s koněm, pokud 
neuspěje, musí se na koni jet poradit se svým družstvem. Pak na koni odjede k rozhodčímu 
a sdělí mu správnou odpověď nebo řekne: "nevíme". 

Za správnou odpověď získává družstvo bod. 
Vítězem se stává ten tým, který má nejvíce bodů. 

Poznámky: 
Konec hry může být stanoven časovým limitem nebo hra skončí po vystřídání všech členů 
družstva. 

Pro plynulost a fair-play hry doporučuji tolik vedoucích, kolik je družstev. Zabráníme tak 
zbytečnému hromadění jezdců a nespravedlivému čekání na otázku. 



t9.LAVINA ....... 

cn: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování získaných znalostí, vědomostí a probraného učiva, rychlostní 
vytrvalost 
Sobotka (200 1 ), upraveno autorkou 
tělocvična 

Motivační úvod: 

Určitě už jste někdy v televizi viděli nebo slyšeli, jak mohutná a ničivá může být lavina. 
Bere sebou vše na co přijde a nabaluje na sebe další a další sníh. 
Dnešní soutěž je právě takovou lavinou inspirovaná. 
Jaká lavina bude rychlejší, to nám prozradí až konečný součet bodů v závěru hry. 

Pravidla: 

Hra Lavina je modifikací hry Kůň ajezdec. 
Celou třídu rozdělíme nejlépe na tři družstva (pokud máme k dispozici více vedoucích 
,nebo necvičících- pro kladení otázek, můžeme děti rozdělit do více družstev). 
Soutěžící si určí pořadí, ve kterém budou vybíhat. 

Družstva stojí v zástupech. První hráči z každého družstva vybíhají k metě, dostávají 
otázku. V případě špatné odpovědi nezískává družstvo bod. Pokud je odpověď správná, 
závodník si připíše bod pro družstvo a běží zpět ke startovní čáře. Tam vezme za ruku 
druhého hráče a běží opět k metě pro otázku. Odpovídat mohou vždy všichni hráči. 
Po zodpovězení otázky běží zpět a vezmou za ruku třetího hráče. Takto hra pokračuje až 
k poslednímu hráči v zástupu. 

Po doběhnutí celého zástupu na startovní čáru se první hráč oddělí a zůstane na startu a 
zbylí hráči běží k metě pro otázku a zpět. Pak se oddělí druhý hráč atd. 

To družstvo, ze kterého se nejdříve do zástupu vrátí poslední hráč získává 5 bodů. 

Po sečtení všech bodů (vítězství+ správné odpovědi) budeme znát vítěze. 

Poznámky: 
Pro plynulost a fair-play hry doporučuji tolik vedoucích, kolik je družstev. Zabráníme tak 
zbytečnému hromadění jezdců a nespravedlivému čekání na otázku. 



20. LESNÍ PIŠKVORKOVÝ SOUBOJ 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení a opakování probrané látky, postřeh, taktika, tvorba otázek, 
prostorová orientace 
Bellac (2003), upraveno autorkou 
les 
fix, 3 kusy mincí nebo kamínků pro každého hráče, píšťalka 

Motivační úvod: 

Pokud chcete uspět v této hře, musíte se dobře schovat a zároveň musíte umět dobře hledat. 
Když najdete někoho ze soupeřící družstva, začne souboj. Bojuje se jen otázkami a 
chytřejší vyhrává. 

Pravidla: 

Vytvořte dvě družstva. Na čelo si každý namaluje symbol, značku svého družstva (kolečko 
a křížek). Každý hráč má v ruce tři mince. Na pokyn se všichni musejí schovat. 

O chvilku později učitel pískne na píšťalku a hra začíná. Jakmile jeden hráč potká 
protivníka, zakřičí jeho jméno. Ten kdo zakřičí první, má právo začít souboj. 
Jako zbraň k souboji použije hráč otázku na předem domluvené téma (například: 

zvětrávání, Evropská unie, cestovní ruch v ČR, náboženství, apod.). 

Pokud tázaný hráč odpoví správně, vezme soupeřovi minci. Pokud jeho odpověď je 
chybná, na oplátku on musí dát jednu ze své mince hráči, který se tázal. 

Po uplynutí časového limitu učitel opět zapíská na píšťalku a hra končí. 
Družstvo, které získalo nejvíce mincí, zvítězilo. 

Poznámky: 
Pro plynulost hry je dobré, aby učitel chodil mezi soutěžícími a v případně sporů o 
odpověď nebo v případě špatně kladené otázky, rychle zasáhl. 



21. LIDSKÁ GEOSFÉRA -

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

spolupráce, odvaha, kreativita 
vlastní návrh autorky 
tělocvična 
tužky, papír 

Motivační úvod: 

Země se skládá z koncentrických vrstev - geosfér. Každá geosféra má své dané místo, 
danou hustotu a mocnost. 
Dokážeš všechny tyto vrstvy správně pojmenovat a správně sestavit? 

Pravidla: 

Nejprve si žáci na arch papíru nakreslí, jednotlivé zemské geosféry. Základním cílem 
všech soutěžících je sestavit ze svých těl pyramidu tak, aby odpovídala nákresu geosfér. 

Učitel určí časový limit na promyšlení taktiky a na samotnou realizaci pyramidy. 
Žáci samy musejí přijít na nejvhodnější způsob, kterým tento úkol zvládnou. 

Pokud žáci správně sestaví všechny vrstvy geosféry a vydrží v této pyramidě předem daný 
časový limit, vyhrávají. V opačném případě se stane vítězem učitel. 

Poznámky: 
Pro zajištění větší bezpečnosti rozmístíme na podlahu tělocvičny žíněnky. 

Obr. č. 16: Zemské geosféry Obr.č.17: Příklad lidské pyramidy 

Zdroj: Čeman (2001) Zdroj: Neuman (2001) 



22. METEOROLOGICKÁ STANICE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

poznávání a pozorování počasí, dedukce 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
louka, školní hřiště 
1,5 m dlouhá dřevěná tyč, krabice od bot, teploměr, fáborek nebo 
korouhvička, fix, papír, igelit, nádoba na zachycování srážek, přehledná 
tabulka pro zapisování hodnot 

Motivační úvod: 

Už jste si někdy vyzkoušeli práci meteorologa? Právě budete mít příležitost. Nejenom, že 
si meteorologickou stanici sami postavíte, ale navíc se ocitnete na týden v roli 
meteorologa. V závěru naší praxe, si pak zahrajete na televizní rosničky a předpovíte nám, 
jaké nás čeká počasí. 

Pravidla: 

Nejprve si vyhlédneme vhodný prostor, kde bychom si meteorologickou stanici mohli 
postavit. Nejlepší místo je ve volném prostoru v blízkosti školy či klubovny. 

Stavba: 
Na 1,5 m dlouhou tyč upevníme papírovou krabici od bot, potaženou igelitem (proti dešti). 
Do této krabice uděláme otvory a umístíme dovnitř teploměr. 
Nádobu na zachycování srážek namontujeme pevně k základně a nahoru na tyč připevníme 
fáborek, směrovku či korouhvičku. Na tyč fixem označíme světové strany. 

Na tyč také můžeme připevnit pravítko, pro měření sněhové pokrývky (vhodné například 
1 pro lyžařské kurzy) 

Měření: 
I Stanovíme si kolikrát denně a v jakou denní dobu budeme navštěvovat naší stanice a 
provádět měření. 

Všechny zjištěné údaje pečlivě zapisujeme do předem připravené tabulky. 

Do tabulky zapisujeme i další údaje, ke kterým nepotřebujeme naši stanici. 
Například: 

, - obecný stav počasí -jasno, polojasno, oblačno 
- intenzitu slunečního záření 
-rosu, jinovatku, námrazu, smog, popřípadě atmosférický tlak. 

Poznámky: 
Tato hra je ideální na Školy v přírodě. Pokud máme možnost si malou meteorologickou 
stanici postavit na školním hřišti, pak můžeme sledovat celoroční změny klimatu. 
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Tab.č. 6: Beaufortova stupnice pro stanoveni sily větru 

stupeň kmih název účinek 

o 1 bezvětří kouf stoupá kolmo vzhůru 

1 4 vánek kouf se lehce uchyluJe 
= --

2 9 větřík pohybuje listlm na stromech 

3 15 sla~ý_yitr _ pohybuje jemnými větvičkami -- . 

4 22 mfmývítr pohybuje větvemi 

5 30 čerstvý vítr ~umí koruny ~tromú 

6 40 silný vítr pohybuje korunami stromů se silnými 
větvemi 

7 50 prudký vítr z větví rve listí 

8 60 velmi prudký vítr ulamuje menší větve 
·--

9 75 1 vichfice ze střech shazuje tašky - ------··· ... 
10 85 I silná vichřice- bouře vyvrací stromy 

11 100 prud~ vichřice vyvrací stožary, odnáší_střechy 
·-· 

12 150 orkán ničí vše, co mu stojr v cestě 

Zdroj: Bartůněk (2002) 



pfíldad záznamového listu 

METEOROLOGICKÉ ZÁZNAMY 

Jméno: ............................................................................................... . 
Třída: ................. . .............................................................................. . 

Datwn pozorování: ................................................................................ . 
Místo pozorování: ................................ .. ............... . ................. . ............. . 

Poznáinky: ......................................................................... .. .................... . 

············································································································ 
························· ··················································································· 
····························································································· 
Návrh vlastních symbolů: 

' · číslo dne I. den l.den 3.den 4.den S. den 6.den 7.den 
' Datum 
VÍTR 
směr 

síla 
I 

TEPLOTA 
:

1 ráno 
poledne ,, 

' večer 

SRÁŽKY 
vodní 
sněhové 

'OBECNÝ STAV 
; POČASÍ 

INTENZITA SL. 
ZÁŘENÍ 

OSTATNÍ 

I 

ZdroJ: vlastni návrh autorky 



23. MÍČEK S OTÁZKAMI 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení a opakování probrané látky, postřeh 
Bellac (2003), upraveno autorkou 
třída 

míček 

Motivační úvod: 

Záludný míček ukáže, zda dokáže třída porazit pana učitele/paní učitelku ..... 

Pravidla: 

Děti zůstávají na svých místech v lavici a učitel, který drží v ruce míč, prochází třídou. 
Učitel položí otázku na téma, které je potřeba zopakovat. Zároveň hodí na někoho míč. 
Ten, na koho je namířeno, míč chytí a musí na otázku rychle odpovědět. 

Naph1dad: 
Téma: Města ČR- průmyslová výroba 
Učitel: Jaký průmysl je typický pro Mladou Boleslav? - žák: strojírenství 

Pokud žák míč chytne má a pokud odpoví dobře, má dva body. Jestliže odpoví špatně nebo 
míč nechytne přičítají se body učiteli. 

Vítěz (třída nebo učitel) je ten, kdo má více bodů. 

Poznámky: 
Tuto hru je možné praktikovat i venku, například při delším pochodu nebo procházce. 



24. MIM ZEMĚDĚLCEM 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

spolupráce, propojování znalostí a vědomostí, kreativita, rozvoj fantazie 
vlastní návrh autorky 
třída 

papír, tužka, obecně zeměpisná mapa světa 

Motivační úvod: 

Už jsi někdy přemýšlel, jestli by bylo možné pantomimicky ztvárnit například strojírenský 
průmysl či živočišnou výrobu? 
V následující hře bude záležet nejen na bystré mysli, ale i na týmové spolupráci a 
pohybovém nadání. Záleží pouze na Vás jakou taktiku, signály a triky na mapě si v 
družstvu zvolíte. 

Pravidla: 

Nejprve napíšeme na kartičky různé sektory hospodářství, průmyslová odvětví či 

zemědělské produkty. 
Třídu rozdělíme do dvou družstev a připravíme obecně zeměpisnou mapu probíraného 
území. 

Družstvo A vylosuje jeden papírek vybranému jedinci z družstva B. Ten má za úkol 
pantomimicky ztvárnit vylosovaný předmět (textilní průmysl, chov skotu, pěstování 
bavlníku, slunečnice nebo těžbu dřeva) a jeho vlastní družstvo se snaží uhodnout, co 
představuje. 

Pokud družstvo B uhodne, získává bod. Pokud jeho odpověď bude chybná nebo družstvo 
nestihne časový limit pro odpověď, bod získává soupeř. 
Takto hra pokračuje dle časových možností. 

Mim má samozřejmě k dispozici obecně zeměpisnou mapu světa. 

Poznámky: 
Pro menší děti lze využít mapu průmyslu či zemědělství. 



I 

I 

25. MISTROVSTVÍ SVĚTA V GEOFOTBALE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
-pomůcky: 

tvorba otázek, všeobecný zeměpisný přehled, logické myšlení 
Činčera, Caha, Kulich (1996), upraveno autorkou 
třída 
papír, krabice na losování, tabule, křída 

Motivační úvod: 

Cílem každého sportovce je vyhrát na MS či Olympijských hrách. Dnes budete mít 
příležitost zúčastnit se jednoho mistrovství, zabojovat a soutěžit o co nejlepší umístění. 

! Pravidla: 

I Nejdříve rozdělíme třídu na osm skupin - fotbalová mužstva, ty si posléze zvolí, jaký stát 
· budou reprezentovat. 

I Rozlosujeme třídu na skupiny a předkreslíme na tabuli "pavouka" postupu (viz str. 61-62). 
Nejprve se odehrají zápasy ve skupinách. Zápas probíhá tak, že si dva týmy střihnou, kdo 
začne. Každý tým musí vymyslet a soupeři položit tři otázky (odpovědi však musejí znát) 

. týkající se geografie. 
I 

Špatně zodpovězená otázka znamená gól. 

i Vítěz získává 3 body, remíza je zajeden bod a poražený odchází bez bodu. 

Postupují první dva týmy ze skupin. Ve skupinách může být remíza, jinak rozhoduje tzv. 
j náhlá smrt- jedna otázka. 

Rozpis všech zápasů sleduje učitel u tabule a zapisuje a doplňuje průběžně "pavouka". 
Vítěz z každého utkání jde nahlásit učiteli konečný výsledek. 

Družstva se volně pohybují ve třídě, hledají si soupeře ze skupiny a celou hru si sami 
organizují. Případné rozepře soudí rozhodčí- učitel. 

Poznámky: 
Tato hra je ideální na dlouhodobější pochody či výlety. Není náročná na zapisování a 
pomůcky. 



26. NA NÁ VŠTĚVĚ U PROTINOŽCE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení a závěrečné opakování učiva o Austrálii 
Bellac (2003), upraveno autorkou 
les 
stopky, krepový papír na označení stezky, geografické otázky zaměřené na 
Austrálii, zrcátka pro každého hráče 

Motivační úvod: 

Austrálie je sice nejmenším ze všech osídlených světadílů, avšak současně je šestým 
největším státem zeměkoule. 
Mnoho věcí každodenního života je zde obráceně. Léto mají v zimě, den mají v noci a 
pravou stranu pro jízdu na vozovce vyměnili za levou ..... 

Zkusme si na chviličku vyzkoušet, jaké to je ..... 

Pravidla: 

Po označení trasy (krepový papír na stromech), upevníme jednotlivé otázky na stromy. 

Účastníci hry dostanou kartičku, kam budou zapisovat odpovědi. Po vylosování pořadí, ve 
kterém budou hráči startovat, můžeme začít. 
Start bude v půlminutových intervalech. Žáci procházejí trať pozadu. Mají k dispozici 
pouze zrcátko, kterým se mohou dívat za sebe. 
Otázky na stromech už nemusejí číst pomocí zrcátek a odpovědi mohou psát také 
normálně. 

V cíli závodníci odevzdají kartičku a čas se jim zastaví. Za každou špatnou odpověď je 
časová penalizace. 

Vítězem je ten hráč, který má nejlepší čas. 

Poznámky: 
Pro méně zkušené či bojácné děti můžeme projít celou trať nejdříve popředu. Děti tak 
získají přehled o nebezpečných místech. 

Po skončení hry můžeme zařadit diskuzi o tom, co je skutečně na jižní polokouli obráceně. 
Slunce kulminuje na Severu a pohybuje se opačným směrem (proti směru hodinových 
ručiček), Měsíc dorůstá ve tvaru Ca couvá ve tvaru D, Orion je vzhůru nohama (mlhovina 
je v horní části) apod. 



27.NA VĚKY 

Cíl: 
Zdl'oj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

spolupráce, rozvoj ekologického cítění 
Wines (2008), upraveno autorkou 
třída 

papírky, tužky 

Motivační úvod: 

Určitě už jste viděli ležet na trávníku nebo v lese papírek, ohryzek či plastovou láhev. 
Napadlo Vás někdy, jak dlouho trvá, než se tyto věci rozloží? 

Pravidla: 

Na kousky papíru napíšeme odpadky (viz tab.č. 7). Tyto papírky poschováváme po třídě. 
Děti rozdělíme do dvojic. Úkolem každé dvojice je najít a ponechat si jeden papírek 
s názvem odpadku. Až bude mít každá dvojice v ruce papírek, seřadí se chronologicky 
podle doby rozpadu. 
Pokud se děti srovnají správně vyhrávají. Pokud chybně vítězem je učitel. 
Následuje diskuze. 

Poznámky: 

Tab.č. 7: Doba rozkladu odpadků 

doba rozkladu 
50 až 80 let 

krabice od mléka 5 až 15 let 
1 až 1,5 roku 
2 až 5 měsíců 
5 let 
7 až 20 dní 
450 let 
5 až 15 let 
nikd 
20 až 30 let 

textil 1 až 3 ro záleží na druhu 
Zdroj: Wines (2008) 



zs. OHROŽENÁ PLANETA 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

rozvoj a podpora ekologického myšlení, orientace na mapě světa 
Wines (2008), upraveno autorkou 
třída 
papírky, tužky, slepá mapa světa 

Motivační úvod: 

Lidstvo už dokázalo zničit a zdevastovat zhruba jednu třetinu přírodru'ho bohatství Země. 
Patrně nejvýraznějším důsledkem naší přítomnosti je změna celosvětového klimatu. 
Následující soutěž nám ukáže, kde všude se změna klimatu podepsala. 

Pravidla: 

Slepou mapu světa pnpravíme do středu třídy. Na lístečky napíšeme velké přírodní 
katastrofy posledních let. Tyto lístečky po schováváme po třídě a na startovní pokyn je děti 
hledají. 
Po ukončení hledání se všichni sejdou u slepé mapy světa a začnou přiřazovat nalezené 
lístečky na místa, kde se tyto události odehrály. 
Pokud se dětem podaří najít a správně přiřadit všechny lístečky, vyhrávají. V opačném 
případě se stává vítězem učitel. 
Po přiřazení všech lístečku zařadíme diskuzi. 

Obr.č. 20: Ohrožená Planeta 
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Zdroj : Wines (2008) 



29 .. OLYMPIJŠTÍ VLAJKONOŠI 

Cil: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace v prostoru, orientace na mapě, tvorba mentální mapy 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 

plánky třídy (tělocvičny), tužka, papír, papírové vlaječky, slepé mapy 

Motivační úvod: 

Olympijským výborem jste byli nominováni na post olympijského vlajkonoše na LOH. 
Vybrali Vás a pozvali si Vás na závěrečný pohovor. Jelikož budete nést vlajku na 
zahajovacím ceremoniálu, je nezbytně nutné, aby jste se orientovali a dobře znali vlajky 
světa a země naší planety. V posledním kole konkurzu se rozhodne, zda tuto problematiku 
ovládáte a zda tedy máte předpoklady pro správné vykonání této čestné a zodpovědné 
olympijské tradice. 

Pravidla: 

Nejprve si připravíme pro každého žáka plánek třídy nebo tělocvičny a slepou mapu 
probíraného území (například Evropy, světa, Asie, apod.) 

Po třídě či tělocvičně rozmístíme malé vlaječky států a na jejich zadní stranu napíšeme 
nápovědu (například hlavní město). 

Úkolem každého žáka je nalézt co nejvíce vlaječek a určit, kterému státu vlajka náleží. 
Soutěžící musejí správně zakreslit stát do slepé mapy a do svého plánku třídy nebo 
tělocvičny místo nálezu vlajky. Vlaječky žáci nechávají na místě a neberou si je s sebou! 

Po uplynutí časového limitu nastává kontrola odpovědí a správného zakreslení podle 
nástěnné mapy na tabuli. Nezapomeneme na vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů. 

Poznámky: 
Tuto hru je možné aplikovat i venku. Žáci však již mají ve svých mapách zakreslené 
kontroly, aby věděli, kde mají vlaječky hledat. 

Obr.č. 21: Ol 

Zdroj: http:/ /www. vlajky-statu.cz/ dalsi-vlajky/223/olympijska-vlajka 



30. PEZ HLÍDÁ PES 

Cíl: 
Zdroj: 

naučení a zopakování obnovitelných a neobnovitelných PEZ 
Sobotka (200 1 ), upraveno autorkou 

Prostředí: les 
Pomůcky: 3x švihadlo, papír, tužky, sirky na rozlosování 

Motivační úvod: 

Pokud zcela nerozumíš názvu téhle soutěže, nezoufej. Po vysvětlení pravidel a prvních 
minutách hry ti bude všechno jasné .. . 

Pravidla: 

Nejprve si vybereme vhodné místo, kde je osamocený strom s dostatkem prostoru okolo. 
Pro losování jsou vhodné sirky. Z krabičky vyndáme tolik sirek, kolik je hráčů. U jedné 
sirky ulomíme hlavičku a necháme soutěžící losovat. Kdo si vytáhne sirku bez hlavičky, 
stává se psem. Pes si ještě může vybrat dva pomocníky. 
"Psi" - obránci se každý drží svého (5 metrů dlouhého) lana, které je přivázané pevně ke 
stromu. Okolo "psů" jsou rozsypány lístečky s nápisy obnovitelných a neobnovitelných 
energetických zdrojů. 
Útočníci - ostatní hráči se snaží papírky sebrat, aniž by byli chyceni. Pokud je někdo 
chycen, musí vrátit "psům" všechny papírky, které doposud sesbíral a pokračuje ve hře. 
Učitel odstartuje hru tím, že oznámí, jaké energetické zdroje musí družstvo sbírat 
(obnovitelné nebo neobnovitelné PEZ). 
Pokud se do konce časového limitu podaří útočníkům sesbírat všechny určené zdroje, 
vyhrávají. V opačném případě pes uchránil PEZ a stává se vítězem. 

Poznámky: 

Obr.č. 22: Přehled obnovitelných a neobnovitelných PEZ 
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Zdroj: Kolektiv autorů (2001) 
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31. POKLAD NA STŘÍBRNÉ MAPĚ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace podle mapy, představivost 
vlastní návrh autorky 
vhodné na Školy v přírodě 
turistická mapa, fix, krabice od bot na uschování pokladu, papír, tužky, 
poklad (sladkosti, pohledy, turistické známky), nůžky, obálky 

Motivační úvod: 

Při útěku z vězení zloději roztrhali a pokusili se zničit mapu, na které je vyznačeno místo, 
kam zakopali poklad. 
My jsme mapu našli a zachránili. Kousky map Vám budeme dávat pouze za odměnu. 
Naše okolí a místo pokladu je však momentálně bedlivě střeženo a prohledáváno policejní 
hlídkou. Doufejme, že než odjedeme domů, budete mít celou mapu komplet poskládanou a 
budeme mít možnost poklad vypátrat a vykopat. · 

Pravidla: 

, Tato jednoduchá dlouhodobá hra je vhodná například na školy v přírodě či dětské tábory. 
' Neni náročná na přípravu ani na pochopení a zapojení všech účastníků. 

Družstva: 
Děti mohou hrát jako jedno velké družstvo nebo třídu můžeme oddělit na několik menších 

i skupinek. Pro lepší motivaci doporučuji děti rozdělit na 5-6 skupinek zhruba po 5 lidech. 

Příprava a realizace: 
Podle počtu družstev si připravíme stejné turistické mapy (okopírované či originální), které 
si rozstříháme na drobné části (25-35 částí) a vložíme do připravených obálek nebo krabic, 
tak aby každé družstvo mělo svoji. 
Tyto kousky map budou sloužit jako každodenní odměna v průběhu celého týdne. 
(za úklid, za učení, aktivitu, poslušnost, sportovní soutěže apod.) 

' Předposlední den se všichni členové sejdou ve společenské místnosti a začne dražba 
zbylých kousků. Geden kousek za předvedení scénky, za pořádný úklid pokoje ... ) 
Poslední den děti dostanou plánek okolí budovy, kde jsou vyznačená místa s indiciemi. 
Děti startují najednou a nalezené indicie si musejí zapamatovat (nesmí je sbírat) a posléze 

• zaznamenat do mapy. Tyto indicie přesně určí místo na mapě, kde je schován poklad. Kdo 
' dorazí na místo jako první, získává poklad a stává se vítězem celé hry. 

Abychom zmírnili zklamání z neúspěchu, můžeme si připravit i malé poklady pro ostatní 
družstva. 

Poznámky: 



Příklad indicií pro konečné hledání pokladu: 
půjdete SV po žluté turistické značce asi 300m 
na křižovatce odbočíte doprava na zelenou turistickou značku 
přejdete Tušimský potok a zahnete doleva 
asi po 400m končí les a budete pokračovat po jeho okraji až k říčnímu mostu 
za mostem se dáte vpravo 
dojdete na pole, kde je u cesty stromořadí 
u třetího stromu stromořadí je zakopán poklad. 

@br.č. 23: Možný způsob značení cesty k pokladu 
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Zdroj: Kirchner, Hnízdil (2005) 

Obr.č. 24: Jak tu mapu máme složit? 

Zdroj: Kirchner, Hnízdil (2005) 



32. POTRA VNÍ ŘETĚZEC 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

pochopení pojmů přírodní rovnováha, potravní řetězec a uvědomění si 
propojenosti všech složek ekosystému 
Doležalová, Kučerová (2004), upraveno autorkou 
hřiště, louka, les 
samolepicí štítky, tužka, papír, 

Motivační úvod: 

Jako představitel živočišného druhu se musíš řídit zákonem přírody: "přežije jen ten 
nesilněj ší." 
Tvým hlavním životním cílem je opatřit si potravu a zároveň se ubránit tomu, abys byl 
potrava někoho jiného. 

Pravidla: 

Nejprve děti seznannme s pojmy potravní řetězec a přírodní rovnováha. Každý žák 
navrhne jakýkoliv potravní řetězec (suchozemský, vodní, apod.). Po předložení všech 
návrhů, vylosujeme jeden, na který si zahrajeme. 

Například: řasy- perloočky- ryby- dravé ryby- tuleň- člověk 

Žáky rozdělíme do 6 skupin (podle počtu druhů v potravním řetězci) a napíšeme jim na 
čelo (na samolepicí štítky) název živočišného druhu, který budou představovat. 

Hra může začít. Cílem všech účastm'ků je chytit si potravu, ale zároveň nebýt chycen. 

Pro lepší pochopení a uvědomění si důležitosti jednotlivých vazeb, můžeme pro jednu hru 
vynechat jeden článek Geden živočišný druh). 

Co se stane? Kdo ve hře zbude jako poslední? Proč tomu tak je? Jaké riziko to představuje? 
To je jen část otázek, na které nám mohou odpovědět děti v závěrečné diskuzi. 

Poznámky: 
Závěrečná diskuze a reflexe je při této hře velmi důležitá. 



33. PŘETAHOV ANÁ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

opakování získaných znalostí, vědomostí a probraného učiva, bojovnost 
Sobotka (2001), upraveno autorkou 
tělocvična 

lano nebo švihadla, pět čepic, otázky, indicie 

Motivační úvod: 

Při této hře vyhrávají nejen silné svaly, ale i pevná vůle, taktika, odvaha a v neposlední 
řadě i správná dedukce. 

Pravidla: 

Třídu rozdělíme na pět družstev, připravíme pět čepic a dlouhé lano. Členové v každém 
družstvu si určí, v jakém pořadí budou soutěžit. 
První z družstev se drží lana v kruhu a snaží se dosáhnout na svou čepici (viz obr.č. 25). 
Tyto čepice jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od středu. Kdo na čepici dosáhne a chytne 
·i, pustí se lana a běží k učiteli, kde získává indicie podle svého umístění. 
1. kdo chytne čepici - 3 indicie 
2. kdo chytne čepici - 2 indicie 
3. kdo chytne čepici- 1 indicie 
4. a 5. nedostane žádnou indicii. 
Indicie jsou v průběhu hry tajné a nikdo z družstva se na ně nesmí podívat. 

Takto se přetahované postupně účastní všichni hráči. Poslední hráč z družstva, který chytne 
čepici a obdrží indicie, běží ke svému družstvu a postupně indicie rozbalují a snaží se co 
nejrychleji přijít na správnou odpověď. Pokud tuší, běží k učiteli a pošeptají mu svou 
domněnku. Pokud je domněnka správná družstvo vítězí. V opačném případě je družstvo 
diskvalifikováno. 

Poznámky: 
Obr.č. 25: Rozmístění hráčů při hře Přetahovaná 

• 
• Zdroj: Sobotka (200 1) 



34. REINHOLD MESSNER 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

zopakování učiva, rychlostní vytrvalost, orientace podle mapy v prostoru 
Hrkal, Hanuš (1998), upraveno autorkou 
les, louka, příroda 
čtrnáct otázek, fáborky, papírové lístečky , turistické mapy okolí, kartičky 
na odpovědi, kartičky na závěrečný kviz 

Motivační úvod: 

16.10 1986 se Reinhold Messner stal prvním člověkem, který vystoupil na čtrnáct 
osmitisícových vrcholů naší planety. 
Pokud zdoláš všechny "osmitisícovky" na naší trati, můžeš se zapsat do horolezecké 
historie podobně jako on. 

Pravidla: 

Nejprve závodníky rozlosujeme do dvojic. Tyto dvojice budou představovat členy 
expedice. Každá expedice dostane mapu s vyznačenými čtrnácti kontrolami (osmitisícové 
vrcholy). Dvojice startují v dvouminutovém intervalu a mají za úkol "zdolat" (správně 
odpovědět na připravené otázky) všech čtrnáct "osmitisícovek". 

Nakaždé kontrole je připravena nejen otázka, ale i krabička (obálka) s lístečky. 
Každá kontrola nese označení jedné "osmitisícovky"a nadmořskou výškou (od nejnižší 
Šišapangma- kontrola číslo 1 až po nejvyšší Mount Everest- kontrola číslo 14). 
U kontrol jsou umístěny obálky, ve kterých jsou lístečky ANO- NE. Tyto lístečky jsou 
v poměru k obtížnosti- výšce hory (viz tab.č. 8). 

Po odstartování běží horolezci k první kontrole. Na každé kontrole se horolezci podepíší a 
posléze si vylosují lísteček ANO- NE. 
Pokud si vylosují ano- počasí jim přeje a mohou odpovědět na otázku a posléze jít na 
další "osmitisícovku". Pokud si vylosují NE - nelze pokračovat dále na další kontrolu 
neboť počasí a nebezpečí zranění či úrazu je velké. Musejí se tak vrátit zpět na předchozí 
kontrolu. Tam se opět podepíší a běží zase zpět. Tento proces se opakuje dokud si 
nevylosují ANO. Pak odpovídají na otázku a pokračují dál. Odpověď si horolezci zapisují 
do svého "deníku"- kartičky. 

Po doběhnutí do cíle odevzdají kartičku a připraví se na poslední úkol, o kterém jsme na 
začátku nemluvili - překvapení. 

Horolezci dostanou seznam osmitisícových vrcholů a musejí k nim přiřadit nadmořskou 
výšku. 
Správné přiřazení nadmořské výšky - odčítá 20 minut. Nesprávná odpověď na otázku 
penalizujeme - například 1 O minut. 

Expedice s nejlepším časem vyhrává. 



Poznámky: 

T b č 8 P ě ANO NE ku 'š ·r i · h h h1 ·a .. : om r - vy1 ce osmt ts covyc vrc o 

Kontrola Název hory mn.m. Ano NE 

1 ŠišaQangma 8013 10 1 
2 Gašerbrum II 8035 10 1 
3 BroadPeak 8051 9 2 
4 HiddenPeak 8068 9 2 
5 Annapurna 8078 8 3 
6 Manaslu 8125 8 3 
7 Nan_ga Parbat 8126 7 4 
8 Čho Oju 8153 7 4 
9 Dhaulágiri 8172 6 5 
10 Makal u 8481 6 5 
ll Lhoce 8501 5 6 
12 Kančendženga 8597 5 6 
13 K2 86ll 4 7 

Mount Everest -
14 Čhomolungma 8848 4 7 

ZdroJ: vlastni návrh autorky 

Tbč9Zám a .. : h ď" amovy are 1 pro expe1 tet 

Kontrola Název hory Od~ o věd' 

I Šišapangma 

2 Gašerbrum II 

3 BroadPeak 

4 HiddenPeak 

5 Anna_purna 

6 Manaslu 

7 Nanga Parbat 

8 Čho Oju 

9 Dhaulágiri 

10 Makal u 

ll Lhoce 

12 Kančendženga 

13 K2 
Mount Everest -

14 Čhomolungma 
Zdroj: vlastní návrh autorky 



Tab.č. 10: Závěrečný úkol- přiřazováni nadmořs 

Název ho mn.m. 
· Šišapangma 8013 
Annapurna 8035 
Broad Peak: 8051 
Čho Oju 8068 
Dhaulágiri 8078 
Gašerbrum II 8125 
Hidden Peak: 8126 

K2 8153 
Kančendženga 8172 

1 Lhoce 8481 
Makal u 8501 
Manaslu 8597 
Mount Everest 
Čhomolungma 8611 

1 Nan a Parbat 8848 
Zdroj: vlastní návrh autorky 



35. ROZSTŘIHANÁ MAP A 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace podle mapy, prostorová orientace 
Neuman (2001), upraveno autorkou 
tělocvična 
tři stejné mapy (probíraného území), nůžky 

Motivační úvod: 

Představ si, že tvým největším koníčkem je kartografie. Máš doma úžasnou sbírku různých 
druhů map a plánků. Jednoho dne se však k tobě vkradou zloději a mapy ti zničí a 
rozstříhají. Tvým úkolem je co nejrychleji mapu složit a zařadit zpět do své sbírky. 

Pravidla: 

Opatříme si tři stejné mapy. Ty rozsth'háme na větší počet (9-15) stejných dílů. Vytvoříme 
tři družstva, která se postaví na koncovou čáru v tělocvičně. Na druhé straně jsou poházeny 
a zpřeházeny kousky rozstříhané mapy. 
Vybíhá vždy jen jeden člen z každého družstva a musí přinést kousek mapy, která bude 
navazovat na úvodní díl připravený u družstva. 
Pokud závodník přinese špatný kus mapy, která nenavazuje, musí ji odnést zpět a přinést 
jinou část. 

Vítězem se stává to družstvo, které jako první složí celou mapu. 

Poznámky: 
Možno hrát s plánkem města, turistickou mapou, mapou Evropy, světa či mapou určenou 
na orientační běh. 

Obr.č. 26: Rozstříhaná mapa 
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Zdroj: Neuman (2001) 
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36. RUDY, BODY 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

opakování průmyslu, rychlostní vytrvalost, orientace na mapě 
Sobotka (2001), upraveno autorkou 
hřiště, třída, tělocvična 

lístečky, tužky, atlas pro každého hráče, arch se symboly (viz str. X) 

Motivační úvod: 

Seber zinek, měd' či rudy, přiřaď správně, sečti body ..... 

'Pravidla: 

Učitel vymezí na hřišti dva kruhy (viz obr. č. 27). Doprostřed menšího kruhu rozmístí 
symboly, které představují hlavní průmyslová odvětví. 

Hráči stojí na vnějším kruhu a na pokyn rozhodčího vběhnou do menšího kruhu a snaží se 
"ukořistit" jeden papírek se symbolem a bodovým ohodnocením. Posléze běží zpět ke 
svému místu, kde mají připravené atlasy - obecně zeměpisnou mapu, tam papírek odloží a 
běží pro další. 

Pokud v menším kruhu není k dispozici žádný papírek, začíná druhá část soutěže. 
Soutěžící musejí symboly přiřadit tam, kam patří. 
Ve hře se vyskytuje jeden "žolík" (nerozlišený průmysl). Pokud žák sebere tento papírek, 
může ho přiřadit na jakoukoliv průmyslovou oblast či město a získá tak 5 bodů. 

Po uplynutí časového limitu následuje společná kontrola a sečtení bodů. Kdo získal nejvíce 
bodů, stává se vítězem. 
I 

Poznámky: 
Jako podkladové mapy použijeme obecně zeměpisné či politické mapy probíraného území 
ze Školního atlasu světa. 
Tato hra jde modifikovat i na zemědělství a rostlinou i živočišnou výrobu. 

Obr.č. 27: Herní schéma ke hře Přetahovaná 

Zdroj: Sobotka (200 1) 



Tab. č. ll: Příklady průmyslových symbolů včetně jejich bodového ohodnoceni 

o 1-tutntct'lí železa 2 o s~lářský a keramický průrnysl 2 

~ hutnictví neželezných kovů 3 0 . tex:rlni pnirnysl 1 

• strcjírens~<·i průmysl 1 o kožedělný prúmysl 3 

o che:nrck~' pr.:Jmysl 2 o ootravinářsk~i pr(Jmysl. 1 

o průmysl s~avebnich hmot 3 0 . nerozlišený pni rnysl 5 

o ořevozprecu;:cí pn.Jmysl 1 • přístav 1 ·..!.· ,,i tepelná. atomová 
~ ropovod , ve stavbě 3 

a vodní elektrárna 1 
._......,._ 
.oo(-< --L..- plynovod 

8 <!!ntimcn 5 • černé uhlí 1 r 4> polymetafické rudy 5 
olovo 2 

hnědé uhlí 1 • bauxit 1 
{AiJ zinek 4 .. 

e rašelina 2 !tJ s·íra 3 

~ ::;ln .. 4 lV1 magnezit 4 i 1 ropa ó. stříbro 1 
.~ 

Lj kamenná sůl 1 
u zerr.ní p;yn 1 L:~ zlato [fJ draselné soli 2 1 
Jl že; ezná ruda 2 Q u • uran 4 tuh() 5 

" wolfra':'n 3 f> pyrit 5 w rnangan 4 

B rtuť 5 c měď 4 g kaolin 3 

Zdroj: Kolektiv autorů (2003), upraveno autorkou 



37. SAMÁ VODA .... 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace v prostoru podle vodních toků, procvičení hydrologických a 
zeměpisných znalosti 
Kirchner, Hnízdil (2004) 
les, louka, příroda a terén s dostatečným množství vodních objektů 
papír, tužka, mapa okolí pro orientační běh, lampióny (kužely či krepový 
papír) 

Motivační úvod: 

Samá voda, samá voda .... nehojte se, nejste daleko od hledaného předmětu. Naopak. 
Pokud se budete vody držet, nemůžete prohrát ..... 

, Pravidla: 

I 

Trasu, po které soutěžící poběží, vytyčíme na mapě i v terénu tak, aby měli vodní 
charakteristiku (na mapě jsou značeny modře). 
Například: mokré jámy, studny, bažinky, meliorační rýhy, vodoteče, potoky, rybníky, řeky, 
jezera apod. 

U každé kontroly na žáky čeká otázka či malý úkol zaměřený na hydrologii. 

. Před startem si soutěžící vylosují pořadí, ve kterém budou vybíhat. 

. Start je v minutových intervalech (záleží na časovém omezení a počtu účastníků) 

Počítá se nejen cílový čas, ale i správnost odpovědí (časová penalizace za chybnou nebo 
' žádnou odpověď). 
" 

· Závodník s nejlepším časem se stává vítězem. 

Poznámky: 
Podle věku a zkušeností závodníka volíme obtížnost přístupnosti té které kontroly. 
Přizpůsobujeme také náročnost otázek a úkolů. 

------



38. SCRABBLE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení krajů ČR 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 

papír, tužka, písmenka ze stolní hry Scrabble, neprůhledný pytlík nebo 
nádoba 

Motivační úvod: 

Každý z Vás určitě někdy zkoušel hrát stolní společenskou hru Scrabble. Při této hře záleží 
nejen na štěstí, ale hlavně na bystré mysli, vědomostech a schopnostech. 

Pravidla: 

Třídu rozdělíme na skupinky po třech žácích. Podle počtu skupinek rozdělíme písmenka, 
ze stolní hry Scrabble, do příslušného počtu hromádek. Tyto hromádky dáme do 

, neprůhledného pytlíku nebo neprůhledné nádoby a rozmístíme po třídě. 
Každá skupinka se přesune k jednomu stanovišti. 

1 Po odstartování si každá skupinka vylosuje jedno písmenko, které napíše, spolu s bodovým 
ohodnocením, na svůj papír. Posléze začínají vymýšlet všechny termíny a pojmy, které 
začínají na vylosované písmenko, které souvisí s předem zadaným krajem ČR. Po uplynutí 
časového limitu se družstva přemisťují (například ve směru hodinových ručiček) k dalšímu 
stanovišti. 
Takto hra pokračuje, dokud se družstvo nedostane ke stanovišti, ze kterého původně 
startovalo. 
Pokud si vylosují písmeno, které si již dříve vylosovali na předchozím stanovišti, losují 
znova. 

'Po závěrečné kontrole si vedoucí družstev spočítají jednotlivé počty správných pojmů a 
vynásobí vždy příslušným počtem bodů. 
Například: 
1. stanoviště: písmeno K-2 body 
Družstvo napíše šest pojmů 6x2= 12 bodů 

2. stanoviště: písmeno Z- 4 body 
Družstvo napíše 2 pojmy 2x4=8 bodů 

Družstvo, které získalo nejvíce bodů se stává vítězem. 

Poznámky: 
Pro ulehčení hry je možné vyloučit méně používaná písmenka. 



,, 

39. SCRABBLE- BLESKOVKA 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

spolupráce, rychlost, bystrost 
vlastní návrh autorky 
tělocvična 

papír, tužka, písmenka ze stolní hry Scrabble, neprůhledný pytlík nebo 
nádoba 

Motivační úvod: 

Každý z Vás určitě někdy zkoušel hrát stolní společenskou hru Scrabble. 
Při následující hře Scrabble - bleskovka nezáleží jen na štěstí, bystré mysli, vědomostech 
a schopnostech. Důležitá pro úspěch je také rychlost. 

Pravidla: 

Nejprve rozdělíme třídu do dvou družstev. Každé družstvo je umístěno v jednom rohu 
tělocvičny. Na protější straně je umístěna neprůhledná nádoba se všemi písmenky ze stolní 

,, hry Scrabble. 
Na startovní pokyn vybíhá první hráč z každého družstva k nádobě, losuje si jedno 
písmenko a běží zpět. Jakmile se dotkne startovní čáry, vybíhá druhý hráč. 
Takto hra pokračuje a soutěžící postupně přinášejí písmenka do svého družstva. 

Jakmile dorazí poslední hráč, začíná druhé kolo. Z vylosovaných písmenek musejí sestavit 
název státu či města s co největším bodovým ohodnocením. Po uplynutí časového limitu si 
družstva spočítají a zapíši body a vrátí písmenka zpět do nádoby. 

Takto můžeme pokračovat několik kol. 

Vítězem je družstvo s největším počtem bodů. 

Poznámky: 
Pro zpestření hry je možné vyhlásit pro každé kolo nové zeměpisné téma. 



40. SLEPÁ MAPA 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

orientace podle mapy, představivost, pozornost, vnímání okolí, procvičení 
paměti 

vlastní návrh autorky 
les 
mapy pro orientační běh, tužka, fix, papírky s ekologickými tématy 

Motivační úvod: 

Dokážeš i "poslepu" najít správný postup a dostat se tak do cíle? 

Pravidla: 

Na tuto hru si připravíme zhruba 5- 1 O orientačních map okolí. První mapu necháme na 
startu a naznačíme do ní postup na první kontrolu. Na první kontrole je papír (s ekologicky 
zaměřeným tématem) a tužka a také mapa s postupem na kontrolu číslo dvě, kde je také 
připravena otázka s papírem a tužkou. 

Děti si nejprve vylosují pořadí, ve kterém budou startovat. Mapu tentokrát děti nedostávají 
s sebou Gako při klasickém orientačním běhu). Na startu nahlédnou do první mapy a běží 
na první kontrolu, kde na ně čeká nejen úkol, ale i další mapa s vyznačeným postupem na 
druhou kontrolu. 
Závodníky odstartujeme intervalově. 

Děti musejí na jednotlivých kontrolách zapisovat asociace na určené téma. Tyto asociace 
se však nesmějí opakovat. 

Kdo dorazí do cíle s nejlepším časem je vítěz. 

Poznámky: 
Pro začátečníky volíme jednoduché a jednoznačné postupy na další kontrolu. 
Pokročilejším můžeme vzdálenosti mezi kontrolami prodloužit či ztížit úkoly na 
stanovištích. 



41. SLONÍ PAMĚŤ 

D 
Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení paměti, naučení nové látky, procvičení soustředění a pozornosti 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 
zeměpisný text, obrázky, tužka, papír 

Motivační úvod: 

"Ty máš paměť jako slon" častokrát slyšíme. Dnešním experimentem se přesvědčíme zda 
tomu tak doopravdy je. 

Pravidla: 

Dvojice soustředíme na jedné straně třídy nebo tělocvičny. 
Na začátku si dvojice vylosují zda budou představovat slony, lidi, opice, nosorožci apod. 
(tolik zvířecích druhů, kolik je dvojic). 
Každá dvojice má papír a tužku. Na druhé straně třídy jsou umístěny zeměpisné texty 
s obrázky. 

Po odstartování běží jeden člen družstva na druhou stranu, zapamatuje si kousek textu nebo 
obrázku a běží zpět, kde zapamatovanou část textu či motiv obrázku přepisuje/překresluje 
na čistý papír. Jakmile doběhne jeden z dvojice a začne psát, rozbíhá se druhý. 

Takto se dvojice střídají, až mají celý text nebo obrázek přepsaný/překreslený. 
Po společné kontrole a spočítání chyb budeme znát nejen vítěze, ale i zvíře s nejlepší 
pamětí. 

Poznámky: 
Pro zvýšení efektivity učení doporučuji nejdříve celý text předčíst všem studentům a poté 
odstartovat soutěž. Závěr hodiny by měl být věnován shrnutí a zopakování nově naučené 
látky. 



42. SLOVNÍ SOFTBAL 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

procvičení soustředění a pozornosti, prověření znalostí 
Hrkal, Hanuš (1998) 
třída, tělocvična 

50-60 zeměpisných otázek, čtyři mety 

Motivační úvod: 

Dva týmy budou soutěžit v zeměpisných znalostech v duchu pravidel sportovní hry 
Softbal. Nadhozem je otázka položená rozhodčím, jejíž obtížnost si volí pálkař podle toho 
na jakou metu se chce dostat. Špatná odpověď znamená aut. 

Pravidla: 

Po rozdělení na dva týmy a po přípravě hřiště, může hra začít. Nadhozem je otázka, která 
je rozdělena podle obtížnosti na kategorie 1-4 (podle počtu met). 

Pokud hráč odpoví špatně je vyautován a na řadu jde jeho spoluhráč. Pokud odpoví dobře, 
běží na metu danou obtížností otázky. 

Jestliže hráč na pálce neví, dává možnost druhému družstvu- polařům, vyautovat pálkaře 
správnou odpovědí. Pokud neví ani polaři, následuje další nadhoz. 

Časový limit na odpověď' je 5 s. 

Poznámky: 
Pravidla soutěže můžeme změnit tak, že na položenou otázku může odpovídat celý tým. 



43. SOUBOJ VÝROBKŮ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

rozvoj ekologického myšlení, spolupráce, poznání životní dráhy výrobků 
Činčera, Caha, Kulich (1996), upraveno autorkou 
třída 

Motivační úvod: 

Už jste někdy přemýšleli, jakou životní dráhu má předmět, který denně používáte? Jaký je 
dopad na životní prostředí? Kolik odpadů vzniká při jejich výrobě? Co se s nimi děje, když 
skončí jejich životnost? 
To jsou jen přt'klady otázek, na které bychom při hře mohli najít odpověď. 

Pravidla: 

Nejprve si sepíšeme na tabuli všechny dvojice výrobků, které slouží stejnému účelu. 
(baterie na dobíjení - baterie na jedno použití, igelitová taška- plátěná taška, plechovka na 
pivo -láhev na pivo, plátěný kapesník- papírový kapesník .... ). 

Studenty ve třídě se rozdělíme do tolika dvojic, kolik je párů výrobků. Každá dvojice si 
vylosuje nebo vybere jeden výrobek O eden pár). 
Skupiny mají časový limit na přípravu. O výrobcích se snaží zjistit co nejvíce důležitých 
faktů. 
Například: 
- Co všechno je potřeba ke výrobě? 
- Odkud výrobek pochází? 
- Jaké jsou potřeba suroviny k jeho výrobě? 
- Kolik odpadů vzniká při jeho výrobě? 
- Co se děje s výrobkem po skončení jeho životnosti? 

Po přípravě si dvojice zvolí jednoho vypravěče. Druhý z dvojice pantomimou předvádí 
životní pouť dvou výrobků a vypravěč vše komentuje. 

Poznámky: 
Úkol a rozlosování výrobků muzeme provést na konci hodiny. Přípravu a hledání 
informací a materiálů o výrobcích, můžeme studentům zadat za domácí úkol. K domácí 
přípravě mohou využít internet, literaturu či jiné informační zdroje, které jsou v mnohých 
školách k dispozici jen v omezeném množství. 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 



44. SOUHVĚZDÍ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

procvičení souhvězdí, orientace na noční obloze 
Drake, Love (2002), upraveno autorkou 
třída 

atlas hvězd a souhvězdí 

Motivační úvod: 

Zkuste si na chvilku zahrát na astrology a sestavte si ve třídě pohyblivou mapu hvězdné 
oblohy. 

Pravidla: 

Rozdělíme třídu na dvě skupinky. Tato družstva se rozestaví tak, aby měla okolo sebe 
dostatek prostoru. 
Učitel zvolá název souhvězdí a hráči se snaží svými těly zaujmout pozici hvězd v daném 
souhvězdí. 

Pokud si hráči nejsou jistí, může jeden člen z každého družstva, nahlédnout do atlasu. 

Které družstvo zaujme jako první správné postavení souhvězdí, získává bod/body. 
Můžeme souhvězdí rozdělit do tří kategorii podle obtížnosti. Udělujeme tedy 1-3 body za 
správné postavení. 

Vítězné družstvo je to, které nasbírá nejvíce bodů. 

Poznámky: 
Pro pokročilejší či starší děti lze ztížit tuto hru tím, že zaujmou nejenom pozici hvězd 
v daném souhvězdí, ale provazem vyznačí charakteristické spojnice. Pro maturanty a 
zájemce je možné udávat jména souhvězdí latinsky. 

Obr.č. 28: Souhvězdí 

Zdroj: BartiiDěk (2002) 
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45. SPOJENÉ HLA VY A STÁTY 

Cíl: naučení a zopakování jednotlivých států USA, orientace na mapě, 

spolupráce, taktika 
Zdroj: 
Prostředí: 

www.schooltimegames.com, upraveno autorkou 
hřiště, tělocvična 

Pomůcky: lístečky, tužky, atlas do dvojice 

Motivační úvod: 

Dejte hlavy dohromady a zjistěte zda Oklahoma sousedí s Kansasem? 

Pravidla: 

Maturanty (zájemce o zeměpisný seminář) rozdělíme do dvojic. Každá dvojice si připraví 
mapu (viz obr. č. 31 ), školní atlas světa a jeden míč. 
Učitel nakopíruje a rozstříhá všechny státy USA (viz tab. č. 12) a připraví je na jeden 
konec tělocvičny (strana A). 
Uprostřed tělocvičny má každá dvojice přichystanou slepou mapu, kam budou doplňovat 
lístečky s jednotlivými státy. Na druhé straně tělocvičny (strana B) jsou přichystané atlasy 
pro případ, že by si dvojice nebyla jistá nebo si nevěděla rady. 

Po odstartování běží dvojice s míčem mezi hlavami (způsob běhu viz obr. č. 29) ze středu 
tělocvičny na stranu A, vezmou libovolný papírek s názvem státu USA, běží zpět a umístí 
ho na svou mapu. Pokud neví nebo si nejsou jistí, běží stejným způsobem na stranu B, 
nahlédnou do atlasu a utíkají umístit stát do své mapy. Po umístění běží opět ke straně A. 

V případě pádu míče se hráči vracejí zpět k nejbližší stěně tělocvičny, tam si míč umístí 
mezi hlavy a pokračují ve hře. 

Po uplynutí časového limitu a po kontrole výsledků, budeme znát vítěze. Vyhrává ta 
dvojice, která správně umístila nejvíce států USA do slepé mapy. 

Poznámky: 
Obr.č. 29: Ukázka správného způsobu plnění úkolu 

Zdroj: Sobotka (200 1) 

Obr.č. 30: Schéma hry Spojené hlavy a státy 
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Obr.č. 31: Doplněná ma a USA 
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Obr.č.: 32: Pracovní ma a USA 
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Tab.č.12: Přehled všech států USA 

Kód český název anglický název hlavní město nejlidnatější město 

AL Alabama Alabama Montgomery Birmingham 

AK Aljaška Alaska Juneau Anchorage 

AZ Arizona Arizona Phoenix Phoenix 

AR Arkansas Arkansas Little Rock Little Rock 

CA Kalifornie California Sacramento Los Angeles 

co Colorado Colorado Denver Denver 

CT Connecticut Connecticut Hartford Bridgeport 

DE Delaware Delaware Dover Wilmington 

FL Florida Florida Tallahassee Jacksonville 

GA Georgia Georgia Atlanta Atlanta 

m Havaj Hawaii Honolulu Honolulu 

ID Idaho Idaho Boise Boise 

lL Illinois Illinois Springfield Chicago 

IN Indiana Indiana Indianapolis Indianapolis 

lA lowa Iowa DesMoines Des Moines 

KS Kansas Kansas Topeka Wichita 

KY Kentucky Kentucky Frankfort Louisville 

LA Louisiana Louisiana BatonRouge New Orleans 

ME Maine Maine Augusta Portland 

MD Maryland Maryland Annapolis Baltimore 

MA Massachusetts Massachusetts Boston Boston 

MO Missouri Missouri Jefferson City Kansas City 

MT Montana Montana Helena Billings 

NE Nebraska Nebraska Lincoln Omaha 

NV Nevada Nevada Carson City Las Vegas 

NH New Hampshire New Hampshire Concord Manchester 

NJ New Jersey New Jersey Trenton Newark 

NM NovéMexiko NewMexico SantaFe Albuquerque 

NY NewYork NewYork Albany New York City 

NC Severní Karolína North Carolina Raleigh Charlotte 

ND Severní Dakota North Dakota Bismarck Fargo 

OH Ohio Ohio Columbus Columbus 

OK Oklahoma Oklahoma Oklahoma City Oklahoma City 

OR Oregon Oregon Salem Portland 

PA Pensylvánie Pennsylvania Harrisburg Philadelphia 

Rl Rhode Island Rhode Island Providence Providence 

se Jižní Karolína South Carolina Columbia Columbia 

SD Jižní Dakota South Dakota Pierre Sioux Falls 

TN Tennessee Tennessee Nashville Memphis 

TX Texas Texas Austin Houston 

UT U tah U tah Salt Lake City Salt Lake City 

VT Vermont Vermont Montpelier Burlington 

VA Virginie Virginia Richmond Virginia Beach 
WA Washington Washington Olympia Seattle 

wv Západní Virginie West Virginia Charleston Charleston 

WI Wisconsin Wisconsin Madison Milwaukee 

WY Wyoming Wyoming Cheyenne Cheyenne 

Zdroj: http:/ /es. wikipedia.org/wiki/Sťl/oC3%Al ty_ USA, upraveno autorkou 



46. SPRÁ VNÁ VOLBA 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

motivační úvod do hodiny, procvičení regionální a fyzické geografie, tvorba 
mentální mapy 
vlastní návrh autorky 
třída 

Motivační úvod: 

Vyber si jakýkoliv stát světa a v hlavě si promysli základní údaje. Bude to správná volba? 

Pravidla: 

Děti se seřadí na konec třídy vedle sebe. Každý žák si myslí libovolný stát světa. Učitel 
pokládá jednoduché otázky, na které se dá odpovědět pouze ANO-NE. 
Pokud student odpoví ANO- postoupí o jeden krok k učiteli. 

Příklad otázek: 
- Leží tvůj stát na severní polokouli? (ANO- jeden krok vpřed) 
-Má více než 10 milionů obyvatel? (NE- zůstává na místě) 
- Leží na pobřeží? 
-Leží v Evropě? 
- Je členem EU? 
- Patří k zakládajícím členům EU? 

Žák, který bude jako první u učitel, vyhrává. Jeho volba státu byla správná. 

Poznámky: 
Tato hra je velmi rychlá a zábavná. Vhodná na začátek hodiny či jako odpočinková činnost. 



47. STRÁŽCI NÁRODNÍHO PARKU 

I I::=J I~§][!] ~ ~~ ..... lititiGJ o fEffll 
Cíl: 
Zdroj: 

zopakování chráněných území (CHÚ), orientace na mapě 
vlastní návrh autorky 

Prostředí: třída 

Pomůcky: tužka, papír, slepá mapa CHÚ ČR, popis CHÚ (pro každé družstvo) 

Motivačni úvod: 

Byl jsi jmenován vrchním strážcem CHÚ v celé České republice. Znáš vůbec celý svůj 
"revír"? Budeš dobře a svědomitě plnit svoji práci? O tom se přesvědčíme v následující 
soutěži. 

Pravidla: 

Žáci se rozdělí do třech skupin a postaví se do zástupu před první lavici (zády k tabuli). 
Na předních lavicích, před každým družstvem, je slepá mapa České republiky a arch 
s názvy maloplošných a velkoplošných chráněných území. (CHKO, NP, NPP, PP, NPR 
nebo PR). 
Studenti si určí pořadí, ve kterém budou soutěžit. 
Po odstartování přistoupí první člen z každého družstva k první lavici a vybere si jeden 
název CHÚ. Tento název zapíše do slepé mapy. Po zapsání předá tužku druhému a ten 
udělá totéž. 
Žáci se střídají tak dlouho, než mají zapsány všechna předepsaná CHÚ. Pokud žák neví, 
může předat tužku dál. 
Vyhrává to družstvo, které skončí jako první a má nejméně chyb. 

Poznámky: 
Obr.č. 33: Mapa CHÚ České republiky 
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48. TUNELOV ÁNÍ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

procvičení paměti, propojování a spojování dříve naučených vědomostí 
Neuman (2001), upraveno autorkou 
hřiště, třída 
samolepicí štítky, tužka 

Motivační úvod: 

Jako stavitelé největšího tunelu na světě musíte provést závěrečnou revizi. Vaším úkolem 
je pořádně a pečlivě zkontrolovat každý detail na tunelu a zapamatovat si indicie na 
"zdech". 

Pravidla: 

Každý hráč dostane od učitele lepicí štítek s napsaným zeměpisným pojmem, který se 
vztahuje k určitému tématu. Žák si nalepí štítek na břicho. Štítek nesmí nikdo vidět! 

Celá třída vytvoří za sebou vzpor ležmo vysazeně, tzn. na všech čtyřech napnou paže i 
nohy (viz. obr. č. 34). Vznikne tak dlouhý oblouk- tunel. 
První hráč musí prolézt tunelem až nakonec. Tam se zvedne a utvoří další oblouk. To je 
signál pro dalšího hráče, který opět, stejným způsobem, proleze až nakonec. 

Prolézající hráč si však musí přečíst a zapamatovat pojmy na břiše všech hráčů. Musí také 
vydedukovat o jaký kraj (stát, klimatický jev, klimatický pás, národ, kontinent, apod.) se 
jedná. 
Po prolezení posledního hráče, žáci vstanou a na kousek papíru napíší svoji domněnku. 

Vítězem je každý, kdo správně odpoví. 

Poznámky: 
Pro zpestření hry je možné nalepit štítky na záda a vytvořit tak tunel vzporem ležmo vzadu. 

Obr.č. 34: Tunelováni 

Zdroj: Neuman (2001) 



49. UKRADENÉ POJMY 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

propojování získaných znalostí, tvorba mentální mapy 
vlastní návrh autorky 
třída 

papír, tužka, slepá mapa 

Motivačn{ úvod: 

Představ si, že z mapy světa někdo ukradl mnoho zeměpisných pojmů. Aby výuka mohla 
pokračovat musíš najít co nejvíce papírků a přiřadit je zpátky do mapy. 

Pravidla: 

Po třídě rozmístíme zhruba 20 papírků s názvy hor, řek, jezer, nížin, moří nebo pouští 
(papírky je možné nahradit rozstříhanými kousky map). 

Děti ve třídě rozdělíme na dvě skupiny. Pro každé družstvo připravíme slepou mapu. 
Na startovní pokyn se všechny děti rozejdou/rozběhnou po třídě a hledají možné indicie. 
Snaží se nashromáždit co nejvíce papírků, které musí správně rozmístit do připravené slepé 
mapy. 

Družstvo, které má nejvíce správných odpovědí, se stává vítězem. 

Poznámky: 
Tuto hru je možné hrát i jako procvičování hlavních měst. 



50. UMĚLECKÉ MAPY 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

koordinace, představivost, tvorba mentální mapa, spolupráce 
Kaplan, Bartůněk, Neuman (2003), upraveno autorkou 
třída 
papír, tlustý fix, provázky 

Motivační úvod: 

Dokážete nakreslit na papír obrys Evropy, České republiky nebo cestu Golfského proudu 
bez toho, aniž byste se dotkli tužky? 

Pravidla: 

Vytvoříme skupinku po čtyřech hráčích. Na čtyři provázky si skupina připevní tlustý fix 
tak, aby každý člen družstva držel jeden konec provázku (viz obrázek č. 35). 

Takto hráči kreslí zadané zeměpisné či environmentální téma. 
Například: 
- rozložení tlakových výší a níží na světě 
- obrysové mapy světadílů 
- doplňování slepých map 
- rozhraní tektonických desek 
- biomy světa 
- místa s politickými či vojenskými konflikty 
- hranice krajů a polohu krajských měst. 

Posléze může následovat diskuze na zadané téma či uspořádání výstavky ve škole. 

Poznámky: 

Obr.č.35 : Tvorba umělecké mapy 

Zdroj: Kaplan, Bartůněk, Neuman (2003) 



51. VEČÍREK CESTOVATELŮ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace na mapě, opakování regionálního zeměpisu 
Hrkal, Hanuš (1998), upraveno autorkou 
třída 
papír, tužka, obecně zeměpisná mapa světa a ČR, lepicí guma (blue-tack) 

Motivační úvod: 

Každý z Vás byl jistě už někdy v zahraničí. Díky stále se zlepšujícím technologiím nám 
umožňují dopravní prostředky navštěvovat více a více vzdálená místa. 
V 16. století byla nejvyšší rychlost 16/km za hodinu, které dosahovaly kočáry a 
plachetnice. 
Na konci 19. století dosahovaly parní lokomotivy už kolem 100 kmih. 
A dnes? Dnes uletíme až 900 kilometrů za hodinu. 

Pravidla: 

Nejprve učitel napíše na tabuli tři slova: Nejdál, nejvýš, nejhlouběji. 

Každý žák pracuje samostatně a má k dispozici školní atlas světa. Jeho úkolem je 
vzpomenout si, kde byl nejdál, nejvýš a nejhlouběji. Název každého místa napíše 
"cestovatel" na kousek papírku a připraví si dvě zajímavosti nebo stručný popis cesty. 

Žáci chodí jednotlivě k tabuli (k mapě) a připevňují papírek na daný region a přednesou 
připravené zajímavosti nebo popis cesty. 

Poznámky: 
Pro plynulost hry je vhodné, aby učitel nenásilně moderovat průběh celého 
"cestovatelského večírku". 



• 

52. VĚDECKÁ TERMINOLOGIE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení či naučení odborné terminologie, prověření znalostí, 
Bartůněk, (2002), upraveno autorkou 
třída 
samolepicí štítky, papírky, zeměpisný slovníček, tužka 

Motivačni úvod: 

Představte si, že jste dostali pozvánku na vědecké sympózium. Pro Váš projev je nezbytné 
používat správnou terminologii a odborné výrazy. 
Pokuste se definovat dané pojmy co nejvědečtěji. 

Pravidla: 
a) varianta opakování geografických pojmů 
Na samolepicí štítky napíšeme pojmy, které jsou důležité (které chceme zopakovat). Tyto 
štítky nalepíme na různá místa ve třídě. 
Studenty rozdělíme na několik skupin. Po odstartování se skupinky vydají hledat pojmy. 
Jakmile jeden najdou, vrací se zpět k lavici, kde se tento pojem snaží odborně defmovat. 

b) varianta naučení nové terminologie 
Na papír napíšeme několik pojmů, které chceme studenty naučit. Na druhý konce třídy 
umístíme dostatek zeměpisných slovníčků. 
Úkolem každé skupinky je předčíst si pojem v papíře, doběhnout ke slovníčku, nalézt 
požadovaný termín, přečíst a pochopit defmici. Posléze běží zpět k družstvu a snaží se tuto 
definici přepsat do vědecké formy. 

Vyhodnocení 
Po společné kontrole nastává vyhodnocení výsledků. 
Můžeme udílet body za přesnost definice, ze odbornost a za počet nalezených pojmů. 

Vítězem je to družstvo, které má nejvíce bodů. 

Poznámky: 



53. VODA, VODĚNKA ... 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

uvědomění si nárůstu spotřeby vody, vodní ekologie 
vlastní návrh autorky 
třída 

papír, tužky, okopírované a nastříhané archy s "kbelíky" 

Motivační úvod: 

Dokážeš odhadnout, kolik litrů vody se spotřebuje na spláchnutí toalety, na mytí nádobí či 
na praní v pračce? 
Všechny tyto informace se dozvíš po skončení následující soutěže. 

Pravidla: 

Nejprve si učitel nakopíruje a rozstříhá připravené "kbelíky" s litry pitné vody 
(viz připravený arch). 
Posléze rozmístí tyto papírky na druhý konec třídy a žáky rozdělí na pět družstev. Každé 
družstvo obdrží pracovní list, který je (až do startu) otočen tak, aby na něj žáci neviděli. Do 
tohoto pracovru'ho listu budou soutěžící přiřazovat získané údaje - "kbelíky" o spotřebě 
vody. 

Družstva se seřadí na druhý konec třídy a připraví se na start. Po odstartování si žáci 
bedlivě prostudují pracovní list a jednotlivě vybíhají pro "kbelíky s vodou". Každý 
soutěžící však může vzít, při jedné cestě, pouze jeden "kbelík". 
Jakmile doběhne první z družstva, může vybíhat další. Takto se soutěžící střídají, dokud 
nemají potřebné množství vody. 

Hlavním cílem hry je přinést a přiřadit kjednotlivým činnostem správné množství 
spotřebované vody. 
Po společné kontrole si žáci správné odpovědi sepíší do předepsaného textu. 

Poznámky: 
Po skončení hry doporučuji zařadit debatu na téma: 
Plýtvání s vodou 
Voda- globální problém lidstva 
Jak může běžný člověk snížit denní spotřebu vody, apod. 

V pracovním listě jsou v závorkách uvedeny správné odpovědi. 



Návrh pracovního listu 
1. Přiřaď získané kbelíky" oodle sootřebv. 

PŘÍKLAD: ® ® spláchnutí toalety 

koupel ve vaně 

sprchování 

Mytí nádobí v 
myčce 

praní v pračce 

mytí rukou 

mytí automobilu 

· pití každý den 

denně v kuchyni 

2. Sepiš získané a zkontrolované informace do tabulkv (údaje v litrech): 
spláchnutí toalety ...... ...... .......... (10 -12) 
koupel ve vaně .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (1 00- 150) 
sprchování ...................... (60- 80) 
mytí nádobí v myčce ...................... (15- 30) 
praní v pračce .... .............. .... (40- 80) 
mytí rukou ........................ (3) 
mytí automobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (200) 
pití každý den .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... (1 ,5) 
denně v kuchyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5 - 7) 
Zdroj: http:/ /www.ondeo.czJhtmVvoda/pitna/spotreba.htm 

cd 



Arch s ,,kbelíky" připravený pro hru Voda, voděnka ... 

Zdroj: vlastní návrh autorky 



54. VODNICKÁ ODPOVĚĎ 

Cíl: 
Zdroj: 

zopakování naučené látky, spolupráce, taktika, procvičení skoku do vody 
vlastní návrh autorky 

Prostředí: bazén 
Pomůcky: 

Motivační úvod: 

Víte, jak vypadá vodnická odpověď? Vyslechněte si jednoduchá pravidla hry a hned 
budete vědět správnou odpověď ... 

Pravidla: 

Učitel stojí na kratší straně bazénu a má přichystané otázky, na které se dá odpovědět 
pouze ANO-NE. 
Dvojice jsou rozmístěny naproti sobě na okrajích bazénu (viz obr. č. 36) 
Učitel odstartuje hru tím, že položí otázku. Pokud bude odpověď ANO, dvojice musí 
skočit do vody a vyměnit si místa (vodnická odpověď). Pokud tak učiní správně, získávají 
bod. V opačném případě se jim bod odečte. 
Pokud je odpověď záporná, tedy NE, žáci nesmí skočit do vody. Jestliže skočí, přijdou o 
jeden bod. 

Kdo má na konci soutěže nejvíce bodů, stává se vítězem. 

Poznámky: 

V bazéně bývá většinou hluk a horší akustika. Je proto důležité, aby žáci zachovali kázeň. 
Učitel musí mluvit zřetelně, srozumitelně a hlasitě. 
Důležitý faktor při této hře je i bezpečnost. Musíme zajistit dostatečné rozestupy tak, 
abychom se vyvarovali nebezpečným a zbytečným srážkám pod vodou. 

Obr.č.36: Rozestavění dvojic při hře Vodnická odpověď 
žáci 

•••••• ..... 
I 

'Učitel I 

• 
Zdroj: vlastní návrh autorky 

• • • • žáci • 
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55. VODNICKÝ SJEZD 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

tvorba mentální mapy, orientace na mapě, procvičení řek a měst ČR 
Zapletal (1997) 
třída, tělocvična 

slepá mapa vodních toků ČR, samolepicí štítky, tužky 

Motivační úvod: 

Jako prvorození synové, známých vodnických rodin, jste dostali příležitost zúčastnit se 
celorepublikového sjezdu vodnického parlamentu. 
Cesta však nebude jednoduchá. Musíš se sám dostat ze své "rodné" řeky na místo konání. 

Pravidla: 

Nejprve se hráči rozdělí na dvě družstva- vodníci a řeky. "Řeky" si nalepí na hrudník 
samolepicí štítek se svým jménem Gménem řeky). Posléze učitel -předseda vodnického 
parlamentu - oznámí jméno města (ležícího na české řece), kde se bude konat sjezd 
vodníků. Každý vodník dostane příležitost nahlédnou do slepé mapy a naplánovat vhodnou 
trasu cesty. Musí si také všímat po kterých řekách bude plout, do kterých se bude vlévat a 
města přes která popluje. 

Po nahlédnutí do map začnou vodníci cestovat na místa konání sjezdu. Pohybují se mezi 
řekami (spolužáky) a hledají vhodnou řeku, po které by mohli putovat dále. Pokud tyto 
řeky najde, chytnou je za ruku a odvede ke slepé mapě, tam se celý tým - vodník a jeho 
vhodné řeky- poradí a naznačí trasu do slepé mapy a pojmenují všechna města, která jsou 
při cestě. 

Vítězem se stává každý, který správně dorazí ze svého "rodiště" na místo konání 
vodnického sjezdu. 

Poznámky: 
Tato hra se dá modifikovat na evropské i světové řeky a oceány. 

Obr.č. 37: Slepá mapa vodstva ČR 

Zdroj: www.zeměpis.com 



56. VÝLET NA KOLE 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

práce s turistickou mapou, odhad času a náročnosti trasy, odpovědnost, 
spolupráce 
vlastní návrh autorky 
příroda, Škola v přírodě, cyklistický výlet 
papír, tužky, turistická mapa okolí 

Motivační úvod: 

Zítra nás čeká celodenní výlet na kole. Připravte si libovolnou trasu a itinerář cesty, který 
využijete, jako průvodce celé skupinky. 

Pravidla: 

Celé družstvo (třída) naplánuje trasu cyklistického výletu. Posléze si utvoří dvojice, rozdělí 
si kousky naplánované trasy a vytvoří itinerář svých úseků. Při realizaci cyklistického 
výletu se (na svůj vybraný kousek trasy) stávají vedoucími. Hlídají bezpečnost, rozestupy, 
určují dobu a čas přestávky a určují tempo. 
Pokud družstvo dorazí k nějaké pamětihodnosti či zajímavému místu, provede "vedoucí" 
skupinky stručný výklad o historii a sdělí jiné zajímavosti, které si sám vyhledal 
v průvodci či jiných materiálech. 

Učitel si zapisuje body Gak trestné, tak plusové) a na konci dne proběhne vyhlášení. 

Poznámky: 
Tab č 13· Itinerář .. 
Vedoucf: 
Trasa: 

Km odhad: 

Časový odhad 

Přestávky: 

Zajímavá místa: 

Poznámky: 

ZdroJ: vlastni návrh autorky 



... 

57. VÝROBA SLUNEČNÍCH HODIN 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

stavba slunečních hodin, pochopení slunečního času, rozvoj zručnosti, 
samostatná práce, kreativita 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
školní zahrada, hříště 
papír, tužka (pro náčrtek), tyč nebo hůl - polos, kolíky, hodinky, kameny, 
kytky a další libovolné pomůcky pro estetické vylepšení hodin 

Motivační úvod: 

Napadlo Vás někdy postavit si vlastní sluneční hodiny? Víte, jak tyto hodiny vůbec 
fungují? Víte, co jejich stavba obnáší a jaký čas vlastně měří? 

Pravidla: 

K této didaktické projektové hře leze využít malý nepoužívaný kousek na školní zahradě. 
Děti se nejen naučí, jak horizontální sluneční hodiny postavit, ale také si mohou v praxi 
určit místní pravý čas. 
V první řadě vybereme vhodné místo, na kterém se shodnou všichni žáci ve třídě. 

Vysvětlíme žákům princip fungování slunečních hodin. Rozdáme papíry a tužky a dáme 
krátký čas na zhotovení vlastních návrhů či nákresů. 
Posléze vybereme nejhezčí návrh a začneme stavět. 

Rozdělíme práci na skupiny 
1. skupina: vypočítá a postaví ručičku 
2. skupina: vytvoří ciferník 
3. skupina: zvelebí okolí (květiny, kamínky .... ) 

Stavba: 
Sluneční hodiny mají místo ručiček tyčku, která je rovnoběžná se zemskou osou a je 
nachýlena k severu. Její stín ukazuje na číselníku čas. S rovinou (se zemí), na níž je 
číselník hodin, svírá úhel rovný místní zeměpisné šířce- 50. stupeň severní šír"'ky. 
Během dne (pomocí náramkových hodinek) označíme kamínky, dřevem či květinou 

polohu stínu v každou hodinu. Tím vznikne cifenu'k. 
Jak hodiny dozdobit je už jen a jen na Vás. 

Poznámka: 
Podobně lze vytvořit i nástěnné (vertikální) sluneční hodiny (viz tab.č. 14) 



Obr.č.: 38: Sluneční hodin 
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Zdroj: Bartůněk (2002) 

Tabulka č. 14: Úhly pro konstrukci slunečních hodiny 

vertitálui . 
Tp 12 tj 14 15 16 17 i S tp 

j GC. 1100 15° 30° 4-50 60° 75° 90° d.. 

f3 ' o~)9,8°f20,.3° 32.7° 48° 67,4° 90° p 

Zdroj: Čapek (2001) 

Obr.č.39: Sluneční hodiny 
a) rovníkové 
b) vertikální hodiny 
c) horizontální hodiny 
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58. ZAPOMNĚTLIV Á HLAVA STÁTU 

III:J 
Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

IC9301 

orientace na mapě, procvičení paměti, tvorba mentální mapy, rozvoj myšlení 
Kirchner, Hnízdil (2005), upraveno autorkou 
příroda, přehledný terén 
mapy, plánky, tužka, papír, kontroly (např.: lampióny na orientační běh), 
desky 

Motivační úvod: 

Představ si, že jsi hlava státu, která trpí sklerózou. V každodenním zmatku jsi úplně 
zapomněl, kterému státnímu zřízení a které zemi vládneš. Pokus se najít všechny indicie, 
které ti napoví jméno tvojí země. 

Pravidla: 

Nejdříve si připravíme zhruba 5 indicii, které mají charakterizovat určitý stát 
(Příklad indicii: viz poznámky). 

Zajistíme tolik map, kolik je indicií a zakreslíme do nich kontroly/stanoviště, kde žáci 
najdou nápovědu. 
Do mapy číslo 1 zakreslíme 1. indicii, do mapy číslo 2 zakreslíme pouze kontrolu s 2. 
indicii a takhle pokračujeme až do mapy číslo 5. 

Zvolíme startovní bod od něhož hvězdicovitě rozmístíme kontroly tak, aby hráči 
nemohli náhodně narazit na nějakou jinou, než na kterou právě jdou. Na kontrolách jsou 
jednotlivé indicie a to od nejtěžší (kontrola 1) po nelehčí (kontrola 5). 
Na poslední kontrolu dáme takovou nápovědu, která jednoznačně napoví konkrétní, 
hledaný stát. 

Po odstartování mají hráči možnost nahlédnout pouze do desek označených číslem 1, 
kde je zakreslená kontrola s první indicii. 
Po návratu má hráč jednu možnost sdělit vedoucímu svůj typ. Pokud uhodne, zastaví se mu 
čas. Pokud odpoví špatně nebo neví, nakoukne do mapy číslo dvě, kde je označená další 
indicie. 
Vítězem se stane hráč s nejlepším časem. 

Poznámky: 
Tato hra dává šanci i méně zdatným, ale o to chytřejším jedincům. 
Start doporučuji intervalově. 



--

Náročnost můžeme zvýšit: 
1) složitostí nebo větším počtem indicií 
2) prodloužením vzdáleností kontrol 
3) ztíženým postupem na kontroly 

Příklad indicie: 

a) Číselné údaje 
1. indicie: HDP: 23 399 USD 
2. indicie: Rozloha: 78 886 km2 

3. indicie: Počet obyvatel: 10 403 136 
4. indicie: Hustota zalidnění: 132 ob. I km2 

5. indicie: Rok vstupu do EU: 2004 
Výsledek: Česká republika, republika 

b) .. Městské indicie": 
1. indicie: Brest 
2. indicie: Strasbourg 
3. indicie: Rennes 
4. indicie: Grenoble 
5. indicie: Hlavní město: Paris 
Výsledek: Francie, prezidentská republika 

c) Fyzickogeografické indicie: 
1. indicie: Falster 
2. indicie: Mellelwj 
3. indicie: přístup k Baltskému moři 
4. indicie: Fyn 
5. indicie: Jutský poloostrov 
Výsledek: Dánsko, konstituční monarchie 

Indicie mohou být také zaměřeny například na: 
- slavná místa 
-slavné osobnosti pocházející z dané země 
- oblasti kultury 
- sídla významných mezinárodních firem a institucí 
- významné oblasti průmyslu či zemědělství 
- tradiční výrobky nebo folklor. 



59. ZAPOMNĚTLIV Á PANÍ UČITELKA 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 
Pomůcky: 

procvičení paměti, naučení nové látky, procvičení soustředění a pozornosti 
vlastní návrh autorky 
třída, tělocvična 

zeměpisný text správný, zeměpisný text s chybami, obrázky, červenou 
tužka, 

Motivační úvod: 

Představte si, že jste paní učitelka/pan učitel. Právě jste se svojí třídou napsali písemku a 
jdete domů ji opravovat. Jelikož máte sklerózou, správné odpovědi si nepamatujete. Proto 
se vždy musíte jít poradit zpátky do školy (druhý konec třídy). 

Pravidla: 

"Zapomnětlivá paní učitelka" je hra, která byla inspirována hrou "Sloní pamět .. '. Jedná se 
o lehčí formu hlavně určenou pro mladší žáky. 

Dvojice soutěžících jsou na jedné straně třídy nebo tělocvičny. Každá dvojice má u sebe 
text, který obsahuje chyby a červenou propisku. Na druhé straně třídy jsou umístěny 
zeměpisné texty, které jsou správně napsány. 

Po odstartování běží jeden člen družstva na druhou stranu, předčte si kousek textu a běží 
zpět, kde začne číst chybnou část a opravuje ji. Jakmile doběhne jeden z dvojice a začne 
opravovat, rozbíhá se druhý. 

Takto se dvojice střídají, dokud nemají celý text zkontrolovaný a opravený. Mohou se 
libovolně vracet zpět ke správnému textu. Jakmile však někdo z dvojic zakřičí "stop" hra 
končí. 

Po společné kontrole a spočítání chyb budeme znát vítěze. 

Poznámky: 
Možnost modifikace na venkovní prostředí. 
Pro zvýšení efektivity učení doporučuji nejdříve celý text přečíst všem studentům a poté 
odstartovat soutěž. Závěr hodiny by měl být věnován shrnutí a zopakování nově naučené 
látky. 



60.ZEMĚBAL 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí : 

Pomůcky: 

zopakování učiva, rychlostní vytrvalost, spolupráce, taktika 
Hrkal, Hanuš (1998), upraveno autorkou 
tělocvična, louka, školní hříště 
míč, branky, 5 slepých map, atlas 

Motivační úvod: 

"Dobrý den, 
vítejte na právě probíhajícím fmále mistrovství světa v Zeměbalu. Po skončení tohoto 
utkání budeme znát mistry světa v tomto prestižním sportovním odvětví." 

Pravidla: 

Hra je sice odvozena od pravidel fotbalu, ale platí zde jediná výjimka. Jakmile hráč jednou 
kopne do míče, nemůže se míče znovu dotknou, pokud se nedojde "nabít" na svoji 
brankovou čáru. 

"Nabití" probíhá doplněním města, řeky, moře či pohoří do slepé mapy. 
Po správném doplnění libovolného pojmu, se hráč vrací zpět do hry. Pokud žádné měst 
neví, může nahlédnout do atlasu a posléze doplnit do slepé mapy. 
Vítězné družstvo je to, které dá více branek. 

Poznámky: 
Abychom zabránili hromadění a čekání hráčů na "nabití" ( doplněru'), připravíme několik 
map. K ostatním mapám lze, jako rozhodčí, přiřadit necvičící jedince. 
Pro plynulost hry je dobré určit časový limit držení míče jedním hráčem (napřl'klad 5 
sekund). 



61. ZEMĚ- MĚSTO 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

opakování hlavních měst, postřeh, pohotovost, orientace na mapě, rychlostní 
vytrvalost 
Sobotka (200 1 ), upraveno autorkou 
tělocvična, třída 

Motivační úvod: 

Znáš dobře hlavní města států? Důvěřuješ si? Jsi schopný se rychle orientovat? Máš 
postřeh a pohotové rekce? Pokud ano, tak máš v následující hře velkou šanci na úspěch. 

Pravidla: 

Hráči sedí v "tureckém sedu" na středové čáře v tělocvičně. Učitel odstartuje hru tím, že 
řekne název státu. Pokud někdo z hráčů zná hlavní město, běží co nejrychleji k jedné straně 
tělocvičny. 

Kdo se první dotkne stěny, získává bod. 
Pokud učitel vysloví hlavní město, hráči běží k druhé straně tělocvičny a opět se snaží 
dotknout stěny jako první. 
Pokud učitel vysloví město, které není hlavní, musejí si žáci vyměnit místa mezi sebou. 

Kdo získá nejvíce bodů, stane se vítězem. 

Poznámky: 
Tuto hru je možné hrát i jako hru družstev. Každý soutěžící hraje sám za sebe, ale na konci 
se body sčítají za celé družstvo dohromady. 

Obr.č. 41: Schéma hry Země-město 
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Zdroj: vlastní návrh autorky 
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62. ZEMĚPISNÉ RINGO 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

opakování zeměpisných pojmů, postřeh, spolupráce, taktika 
vlastní návrh autorky 
tělocvična 
hřiště na volejbal, síť, dva ringo kroužky, tužka, papír, písmena abecedy 

Motivační úvod: 

Pojďme si zahrát hru, která rozvijí snad všechny vlastnosti potřebné člověku v dnešním 
životě - postřeh, rychlost reakce, prostorovou orientaci, obratnost, vůli a nejen to. 
Zeměpisné ringo také prověří naše znalosti, taktiku a spolupráci. 

Pravidla: 

Třída se rozdělí na dvě družstva maximálně po 7 hráčích. Každý hráč si vylosuje písmeno 
abecedy. Posléze má družstvo 2 minuty na to, aby si vymysleli a sepsali, co nejvíce 
zeměpisných pojmů začínajících vylosovanými písmeny. Tyto pojmy budou sloužit jako 
způsob záchrany při hře. 

Po uplynutí dvou minut se hráči rozestaví na své poloviny a začíná hra. Hra probíhá podle 
oficiálních pravidel ringa s tím rozdílem, že pokud hráč udělá chybu, má možnost použít 
zeměpisný termín od svého vylosovaného písmene jako záchranu. Pokud odpoví správně, 
odčiní tak svoji chybu, soupeř získá bod a hraje se dál. Pokud odpověď bude špatná nebo 
hráč nebude vědět, vypadává ze hry. Hra a družstvo tak pokračují bez něj. 
Vypadlí hráči mohou prozatím na lavičce vymýšlet další zeměpisné termíny. 

Družstvo, které dosáhne počtu bodů 5 (beze ztrát) vyhrává. 

Poznámky: 
Více o pravidlech najdete na internetových stránkách Českého klubu ringa: www.ringo.cz 

Obr.č. 42: Kroužek pro hru Ringo 

Zdroj: www.ringo.cz 



63. ZMATENÁ A PROBLÉMOVÁ MAP A 

Cíl: 

Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace na mapě za ztížených podmínek, uvědomění si důsledků lidské 
činnosti na Zemi 
Kirchner, Hnízdil (2004), upraveno autorkou 
les, louka, příroda 
papír, tužka, mapa okolí pro orientační běh, lampióny (kužely či krepový 
papír) 

Motivační úvod: 

Hlavní příčinou ohrožení naší planety je stále rostoucí počet obyvatel. Naše populace 
zvyšuje své materiální potřeby a výrobu, vyčerpává přírodní zdroje, produkuje škodliviny a 
ohrožuje tak přírodní prostředí v globálním měřítku. 

Pravidla: 

Nejprve zajistíme mapy okolí na orientační běh. Do mapy zakreslíme kontrolní body. 
Mapu rozdělíme na libovolný počet čtverečků, rozstříháme, zpřeházíme a nalepíme na 
čtvrtku. 

Na každé kontrole bude jeden obrázek a otázka týkající se globálních problémů lidstva. 
Po startu se studenti musejí rychle a bezchybně zorientovat na mapě, nalézt všechny 
kontroly a správně odpovídat na zadané otázky. 

Start je intervalový. Za chybné odpovědi přičítáme časovou penalizaci. 

Mapu dostávají závodníci 1 minutu před startem. 

Vítězem je ten, kdo má nejlepší čas. 

Poznámky: 
Po skončení soutěže může proběhnout diskuze o aktuálních globálních, regionálních či 
lokálních problémech. 

1 



Náměty úkolů na jednotlivých kontrolách. 
Kontrola číslo 1 

Charakterizuj, jak se změnila naše krajina během 18-20 století. 

Kontrola číslo 2: 
Jaké negativní dopady na naší planetu a její obyvatele má extrémní nárůst populace? 
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Kontrola číslo 3: 
Pokus se odhadnout, kolik živočišných druhů vymře každý den na naší Zemi. 
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Kontrola číslo 4: 
Jaké důsledky má zvyšující se koncentrace C02 na lidské zdravý? 

351) 

3001 
~-------__ j 
o 1000 1500 20CJ 



Kontrola číslo 5: 
Popiš, jaký jev je na obrázku a napiš, co ho způsobuje? Jaké jsou dopady na lidské zdravý? 

1985 1987 

Kontrola číslo 6: 
Mapka znázorňuje ohrožení tropických deštných lesů. Z jakého důvodu TDL ubývají? 

Napiš 5 způsobů, jak šetřit papírem. . 
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Kontrola číslo 7: 
Popiš a charakterizuj jev na obrázku. 

Při kterých lidských činnostech se uvolňuje nejvíce C02? 

Zdroj : Kolektiv autoru (2001) 



64. ZMENŠENÁ ZEMĚKOULE 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

tvorba mentální mapy, orientace na mapě světa 
Kirchner, Hnízdil (2005), upraveno autorkou 
tělocvična 

kužely (9x), razítka- písmena J, S, Z, V a kartičky s názvy států 

Motivačnl úvod: 

Představ si, že naše tělocvična je zmenšená zeměkoule. Ty, jako světoznámý cestovatel, 
musíš být vždy a všude připraven na okamžitý výlet do určené země. Ve svém cestovním 
pase (kartičky) máš napsány země, do kterých pojedeš na další expedici. 

Pravidla: 

Ke každé stěně (dvě dlouhé a dvě krátké) v tělocvičně umístíme jeden kužel s razítkem, 
které označuje příslušnou světovou stranu (S, J, V, Z). 
Děti rozdělíme na tři až čtyři skupiny a do každého družstva dáme jednu kartičku se státy 
(viz tab.č. 15). 

Žáci startují jednotlivě. První ze štafety vystartuje, obdrží kartičku a podívá se na první 
stát. Pokud ví, na které části zeměkoule leží (například S, Z), běží ke kuželu S a označí 
razítkem S, posléze běží ke kuželu Z a označí razítkem Z. 
Pokud si neníjist nebo neví, běží do středu tělocvičny, kde je přichystán atlas (nejlépe tolik 
atlasů, kolik je družstev). Tam si daný stát může najít. Za tuto službu však musí oběhnout 
dvě trestná kola, která jsou ve středu tělocvičny. 

Po orazítkování běží hráč zpět a předá kartičku dalšímu spoluhráči. 

Vyhrává to družstvo, které první orazítkovalo všechny státy. 

Poznámky: 
Obr.č. 43: Schéma hry Zmenšená zeměkoule 
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Zdroj: vlastní návrh autorky 
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Tab.č. 15: Razítkovací kartička ke hře Zmenšená zeměkoule 

Stát Razftko Razftko 

Keňa 

Argentina 

Austrálie 

Bangladéš 

Brazílie 

ČR 

Filipíny 

Japonsko 

JAR 

Mongolsko 

Panama 

Sýrie 

Švédsko 

Turecko 

USA 

Zdroj: vlastní návrh autorky 



65. ZOUFALÍ ZEMĚDĚLCI 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

naučení a procvičení znalostí ze zemědělství, logické uvažování, taktika 
Neuman (2001), upraveno autorkou 
tělocvična 

žíněnky, lana, atlas, samolepicí štítky, tužky 

Motivační úvod: 

Jakožto dobří farmáři a zemědělci musíte mít přehled o všech plodinách, které se na světě 
pěstují, protože nikdy nevíte, kam Vás Zemědělská unie vyšle na konferenci. 

Pravidla: 

Nejprve rozdělíme třídu na čtyři skupiny- dvě skupiny budou představovat zemědělce a 
dvě skupiny plodiny. 
Zemědělci, kteří u sebe mají povoz (žíněnky s lany), půjdou na jednu stranu tělocvičny a 
plodiny na druhou. 
Pro lepší orientaci mají žáci (představující plodiny) na hrudníku samolepicí štítky se 
jménem plodiny. 
(napřl'klad: žito, ječmen, kakaovník, kávovník, kaučukovm'k, banánovník, palma datlová, 

, " ) proso, ryze .... 
Na pokyn se všichni připraví a dávají pozor. Učitel vysloví jeden stát či světovou oblast a 
zemědělci, rozdělení do dvou družstev, se rozjedou pro plodiny, které jsou v daném státě 
typické. Tyto plodiny naloží na povozy (viz obr. č. 44) a vezou zpět. 
Farmáři- zemědělci mají k dispozici atlas, pro případ, že by si nebyli jistí nebo nevěděli. 
Za správně přivezené plodiny získá družstvo bod. 
Po chvíli se role plodin a zemědělců vymění. 

Poznámky: 
Možno modifikovat i na živočišnou výrobu. 

Zdroj: Neuman (2001) 



66. ZOZ- ZEMĚPISNÝ ORIENTAČNÍ ZÁVOD- LINIOVÝ 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace v prostoru podle mapy, opakování probraného učiva 
Kirchner, Hnízdil (2005), upraveno autorkou 
les 
orientační mapy, obálky, papír, tužka, kartičky na odpovědi 

Motivační úvod: 

Představte si, že jste velmi dobří závodníci v orientačním běhu, kteří se připravují na 
důležitý závod. Jednou z efektivních forem tréninku je liniový orientační běh, který nás 
právě čeká .... 

Pravidla: 

Tato hra je modifikací ZOZ Zeměpisného orientačního závodu (viz hra č. 68). Nejdříve 
zajistíme mapy místa závodu. Poté rozmístíme kontroly (s obálkami), kde jsou zeměpisně 
zaměřené obrázky a zakreslíme místa do map. 

Rozmístění kontrol se však trochu odlišuje od klasického orientačního běhu. V terénu 
(posléze i na mapě) označíme linii, která se v určitém místě větví. Běžec má v mapě 
zakresleny všechny varianty větvení (viz obr. č. 45). 
Závodník nejprve běží na kontrolu lA. Na každé kontrole je obrázek s typickým symbolem 
nějakého státu (vlajka, jídlo, kroj, stavba, město ... ). Žák si musí do kartičky zapsat číslo 
kontroly a posléze správnou odpověď. Pokud si není jist nebo odpověď neví, musí se vydat 
zpět na rozcestí a zvolit druhou linii- lB, kde najde další nápovědu. Pokud ví, pokračuje 
na další kontrolu. 

Start je opět intervalový. 
Za každou špatnou odpověď je penalizace 15 min a za nenalezení či vynechání kontroly je 
penalizace 20 minut. 
Vítězem se stává soutěžící s nejlepším časem. 

Obr.č. 45: Nákres liniového postupu 

Zdroj: Kirchner, Hnízdil, (2005), upraveno autorkou 



67. ZOZ- ZEMĚPISNÝ ORIENTAČNÍ ZÁVOD- SCORELAUF 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace v prostoru podle mapy, opakování probraného učiva 
Kirchner, Hnízdil, (2005), upraveno autorkou 
les 
orientační mapy, obálky, papír, tužka, kartičky na odpovědi 

Motivační úvod: 

"Vážení závodníci, 
vítejte na nejnáročnějším závodě v orientačním běhu. Závodě s volným pořadím kontrol. 
V tomto závodě se kloubí fyzická připravenost s inteligencí. 
Vyhrát může jen ten, kdo nejlépe promyslí trasu závodu, správně odpoví na připravené 
otázky, je velmi dobře fyzicky i psychicky vyladěn a odhodlán zvítězit. 
Tak hodně štěstí a pevné nervy." 

Pravidla: 

Tato hra je těžší a náročnější obdobou hry -ZOZ (hra č. 68). Počáteční přípravy jsou 
obdobné. Nejprve zajistíme orientační mapy daného území. Posléze rozmístíme kontroly 
s obálkami, kde jsou zeměpisně zaměřené otázky a zakreslíme místa do map. 

Závodníci startují intervalově a mapy dostávají až těsně po startu. Tam mají zakresleny 
všechny kontroly a jejich bodové ohodnocení (1 0-80 bodů). Je pouze na nich, jak si běh 
naplánují a v jakém pořadí kontroly posbírají. 

Na kontrolách vždy zapíšou číslo a odpověď na otázku do předem připravených kartiček. 

Je dán časový limit za jehož nedodržení následují velké bodové penalizace: 
Každá minuta po limitu je mínus 5 bodů. 

Za každou špatnou odpověď je penalizace 5 min. 
Na závěr se sečtou všechny body (nasbírané body na kontrolách, správné a špatné 
odpovědi a odečtení časové penalizace za nedodržení časového limitu). 

Vítězem je ten závodru'k, který má v konečném součtu nejvíce bodů. 

Poznámka: 
Možno hrát i ve dvojicích. 



Obr. č. 46: Ukázka mapy s pevným pořadím kontrol 
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Zdroj: archiv autorky 

Obr. č. 47: Ukázka mapy s volným pořadím kontrol a bodovým ohodnocením 
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Zdroj: archiv autorky 



68. ZOZ- ZEMĚPISNÝ ORIENTAČNÍ ZÁVOD 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

orientace v prostoru podle mapy, opakování probraného učiva 
Kirchner, Hnízdil, (2005), upraveno autorkou 
les 
orientační mapy, obálky, papír, tužka, kartičky na odpovědi 

Motivačnl úvod: 

"Vážení závodníci, 
vítejte na prestižních závodech v orientačním běhu. V tomto závodě se kloubí fyzická 
připravenost s inteligencí. Vyhrát může vždy jen ten nejlepší. 
Tak hodně štěstí a pevné nervy." 

Pravidla: 

Tato hra je obdobou klasických orientačního závodu. Nejprve je potřeba zajistit orientační 
mapy daného území. Posléze rozmístíme kontroly s obálkami, kde jsou zeměpisně 
zaměřené otázky a zakreslíme místa do map. 

Děti startují v intervalech a mapu dostávají minutu před startem. Závodníci mají pevně 
stanovené pořadí kontrol. Na kontrolách zapíšou číslo kontroly a odpověď na otázku do 
předem připravených kartiček. 

Za každou špatnou odpověď je penalizace 15 min a za nenalezení či vynechání kontroly je 
penalizace také 15 minut. 

Vítězem se stává ten závodník, který má nejlepší čas. 

Poznámky: 
Pro úplné začátečníky muzeme využít výukového programu na 
http://www.bbc.co.uk/scotland/educationlsysm/landscapes/. 



69. ZTRACENÍ NÁMOŘNÍCI 

illJ ~I 
Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

orientace v přírodě pomocí hvězd 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
louka, jasná noc 

• 
Pomůcky: atlas hvězd a souhvězdí, provázek, kompas, kužely, papír 

Motivační úvod: 

Představte si, že jste námořníci, kteří se ztratili na moři. Opuštění a bezmocní, bloudíte ve 
tmě. Dochází Vám zásoby jídla, pitná voda a na palubě se šíří zákeřné nemoci. 
Pokud se rychle nedostanete na pevninu, hrozí Vám smrt. 
Je mezi Vámi někdo, kdo se dokáže zorientovat a navigovat pomocí hvězdné oblohy? 
Dokážete zachránit celou posádku i sebe? 

Pravidla: 

Určování světoyých stran pomocí Polárky 
Polárka je nejjasnější hvězda Malého vozu. Nejdříve najdeme Velký vůz. Naneseme-li 
pětkrát vzdálenost jeho posledních dvou kol směrem vzhůru, najdeme Polárku. 
(viz obr.č. 48) 
Stojíme-li tváří k Polárce, díváme se na sever, za zády máme jih, vpravo východ a nalevo 
západ. 
Na louce dětem rozdáme pergamen, na kterém je přesná poloha jednotlivých kuželů s 
písmeny. Pak už je jen na jejich orientaci, jestli kužely a pevninu (malý poklad) najdou. 
Jednotlivá písmena, která jsou napsána na kuželech, si žáci zapamatují a v cíli nahlásí. 
(písmena mohou tvořit například název souhvězdí) 
Startují v 30 sekundových intervalech. 

Pň.1dad popisu: 
Jdi pět metrů na sever- jdi sto metrů na jih- změn trasu na N a po padesáti metrech 
odboč na J, kde na tebe bude čekat poklad. 

Poznámky: 
Obr.č. 48: Určení směru a vzdálenosti Polárky od Velkého vozu 

E•Q ___ .,. 

...- --- _.......-- ---
...... ·---

Zdroj: Bartůněk (2002) 
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70. ZVÍŘETNÍK 

Cíl: 
Zdroj: 
Prostředí: 

Pomůcky: 

pozorování noční oblohy 
Bartůněk (2002), upraveno autorkou 
louka, jasná noc 
atlas hvězd a souhvězdí, velký arch papíru, psací potřeby 

Motivační úvod: 

-----

Znáš všechna souhvězdí zvířetm'ku? Víš v jaké části roku a na jaké polokouli je můžeš 
vidět? Tvoje znalosti prověří následující soutěž. 

Pravidla: 

Přípravy a začátek hry Zvířetník, je totožný s hrou Hvězdárna. 
Ve třídě si připravte otáčivé mapy hvězdné oblohy a atlasy hvězd a souhvězdí. 
Děti ve třídě rozdělte do čtyř skupin Garo, léto, podzim, zima) a každá skupina dostane 
velký arch papíru. Na tento papír si překreslí hlavní souhvězdí podzimní, jarní, letní a 
zimní oblohy- podle názvu skupin. 
Na škole v přírodě či na výletě si večer uspořádejte hvězdářskou konferenci. Předkreslené 
archy si každá skupina vezme sebou a rozprostře před sebe. 

Varianta A 
Učitel vylosuje jedno souhvězdí Zvířetníku, například Lev. Ty skupinky, které mají lva na 
své předkreslené mapě noční oblohy, vyšlou jednoho zástupce, který běží co nejrychleji 
k učiteli. Kdo je u učitele první získává bod pro své družstvo. 

VariantaB 
Učitel zvolá jedno souhvězdí Zvířetníku, například Váhy. Jeli někdo ve skupině, který se 
narodil v tomto znamení, běží co nejrychleji k učiteli. Kdo je u učitele první získává bod 
pro své družstvo. 
Družstvo, která získalo nejvíce bodů, vyhrává. 

Poznámky: 
Tuto hru je možné hrát i v tělocvičně či třídě. 
Hru hvězdárna a hru Zvířetník lze spojit a vytvořit tak dvoukolovou soutěž. 

Obr.č. 49: Souhvězdí zvířetníku 
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Zdroj: Bartůněk (2002) 
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