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ANOTACE DP

Hlavním cílem diplomové práce „ Projekty environmentální výchovy v přípravné 

třídě“ je poukázat na efektivnější cesty vedoucí k lepšímu začlenění dětí ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí do vzdělávacího procesu prostřednictvím environmentálních 

výchovných projektů. 

V teoretické části, která vychází z odborné literatury, se tato diplomová práce věnuje 

problematice vzdělávání a výchovy žáků v přípravné třídě základní školy praktické, 

obecným pravidlům  tvorby a realizace projektů a dále problematice environmentální výchovy 

a vzdělávání.

Praktická část obsahuje   konkrétní zpracované projekty. Pozorování je zaměřeno na 

analýzu významu konkrétních činností prováděných v rámci projektů pro úspěšné zapojení 

cílové skupiny do vzdělávacího procesu. V závěru celé práce nalezneme vysvětlení 

souvislostí a naplnění hypotéz.

ANNOTATION of THESIS

The principal aim of the thesis “Projects of environmental education at a preliminary 

class” is to point to more effective ways leading to better integration of children coming of 

socioculturally disadvantaging environment to an education process by means of 

environmental education projects.

The theoretical part of this thesis, issuing from the expert literature, deals with 

upbringing and education of pupils at the preliminary class of the special primary school, with 

general rules of creating/carrying out projects as well as with questions of environmental 

enlightenment.

The applied part includes the concrete elaborated projects. The observation is focused 

on analysis of importance of concrete activities accomplished within the projects for 

asuccessful participation of the target group in the education process. The explanation of both 

connections and fulfilling hypotheses can be found at the conclusion of the work.

KLÍČOVÁ SLOVA :

přípravná třída

sociokulturně znevýhodňující prostředí

environmentální výchova

projekt
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ÚVOD :

Naše  společnost  v souladu  se  současnými  světovými  trendy  zaznamenala  prudké 

změny   ve  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  mezi  které  se  řadí 

zejména žáci se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. V České 

republice se vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami na úrovni základního 

vzdělávání realizuje formou integrace/inkluze v  základní škole, v  základní škole praktické a 

základní škole speciální.

„  Cílem  školství  České  republiky  je  tvořit  takové  školní  prostředí,  které  by 

poskytovalo všem žákům stejné šance na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání a zajistilo 

právo na rozvoj jejich individuálních předpokladů. Snahou je integrovat žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami do všech typů škol a školských zařízení.“(cit.6)

Moderní péče o jedince s mentálním postižením, jako nejpočetnější skupinu kategorie 

mládeže  vyžadující  specifické  přístupy,  odpovídá  zákonitostem rozvoje  celé  společnosti  a 

klade  si  za  cíl  dosažení  odpovídajícího  stupně  socializace,  výchovy  a  vzdělání  každého 

jedince.  Proto je  opodstatněné  s těmito  jedinci  pracovat  již  před počátkem jejich povinné 

školní docházky.

Na plnění  tohoto úkolu by měla být zaměřena veškerá pedagogická péče na všech 

typech zařízení zřizovaných nejen pro jedince s mentálním postižením. Péče na základních 

školách  praktických  (dále  ZŠP)  je  zaměřena  na  celou  osobnost,  na  maximální  rozvoj 

duševních  a  tělesných  funkcí  dětí.  Jde  o  cílevědomou,  promyšlenou  činnost,  která  musí 

odpovídat možnostem a schopnostem těchto jedinců.

„  Cílem  psychopedie  je  dosažení  maximálního  stupně  rozvoje  osobnosti  jedince 

s mentálním či jiným duševním postižením a jeho integrace do společnosti.“(cit.)6)

Je  nutné  brát  na  vědomí,  že  jakékoliv  pedagogické  působení  na  dítě  s mentálním 

postižením  musí  počítat  se  specifickými  zvláštnostmi,  které  odpovídají  především  jeho 

mentální úrovni a včasnost tohoto působení je více než žádoucí.

Ve své práci se snažím nastínit problematiku výchovné a vzdělávací péče  o žáky, kteří 

jsou v péči  školského poradenského zařízení,  jsou po odkladu školní  docházky,  je  u nich 

diagnostikované  mentální  postižení  v pásmu  lehké  mentální  retardace  nebo  dolní  hranice 

průměru.  Přípravná třída patří  do  předškolního vzdělávání,  jsou zde děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí.
6. PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. PAIDO, Brno 2006. ISBN:80-7315-120-0   (404 stran)
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Pro svou diplomovou  práci  jsem zvolila  téma  :“Projekty  environmentální  výchovy 

v přípravné třídě.“ Jsem přesvědčena, že tento způsob práce s dětmi není prozatím dostatečně 

využíván, i přesto, že je velice efektivní. Působím na Základní škole praktické jako speciální 

pedagog a pověřený koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále EVVO).

Domnívám  se,  že  lze  ve  školních projektech  s environmentální  tématikou 

plnohodnotně zapojit  žáky z přípravné  třídy a integrovat  je do dění celé školy.  Z tohoto 

důvodu jsem do praktické části diplomové práce zahrnula čtyři projekty, jíchž jsem autorkou. 

Předpokládám, že činnosti, způsob jejich plnění, prostředí, pestrost úkolů, forma, metodiky, 

použité pomůcky a celá atmosféra při realizaci těchto projektů  pomohou dětem z přípravné 

třídy  s adaptací na školní prostředí a vytvořením návyků potřebných pro školní práci. 

Systematická,  pedagogicky  dobře  promyšlená  a  připravená  práce  s dětmi  je 

prostředkem  k realizaci  nejen  environmentální  výchovy  (dále   EV),  ale  celé  výchovně 

vzdělávací péče.

Celá  práce  je  rozdělena  do  několika  tematických  celků.  Teoretická  část  v první 

kapitole  popisuje  pojetí  přípravných  tříd,  východiska  pro  tvorbu  vzdělávacího  obsahu  a 

organizaci přípravné třídy. 

Druhá  kapitola  se  dotýká  tématu  souciokulturně  znevýhodňujícího  prostředí, 

charakteristiky žáků, vysvětlení pojmu a definice mentální retardace. Věnuji se zde i profesi 

speciálního pedagoga. Podkapitola Výchova a vzdělávání se zabývá výchovnými zásadami a 

částí  školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu.  

Ve třetí kapitole osvětluji průřezové téma EVVO, metodický pokyn k EVVO a  funkci 

koordinátora EVVO.

Další  kapitola vysvětluje  problematiku  projektů. 

V praktické  části  jsou  nejprve  stanoveny  hypotézy.  Následují  čtyři  projekty  i  s jejich 

hodnocením (pokud již byly realizovány) nebo s přepokládaným výstupem. Výzkumné šetření 

je zaměřeno na posouzení významu a přínosu realizovaných  projektů pro žáky z přípravné 

třídy. Jsou zde  popsány výstupy stanovených záměrů, naplnění hypotéz. 

Ke   zpracování  diplomové  práce  byly  použity  tyto  metody:  analýza  pedagogické 

dokumentace a odborné literatury,  pozorování-extrospekce,  hledání souvislostí a ověřování 

hypotéz.

Cílovou  skupinou je  10 žáků přípravné třídy Základní školy praktické v Lovosicích.

Škola výrazně ovlivňuje dítě, neboť zde tráví více jak čtvrtinu denní doby, a proto 
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působí na jeho životní styl. V souvislosti s krizí rodiny, kdy dochází k selhávání výchovných 

funkcí rodiny, je škola důležitým činitelem, který působí na mladého člověka, vychovává ho a 

pomáhá mu orientovat se ve společnosti a to i v globálních souvislostech. V kompetenci školy 

je tedy možné plánované a dlouhodobé působení v oblasti environmentální výchovy. Záleží 

na jednotlivých školách, na pedagozích, jak si tuto specifickou část vzdělávacího programu 

naplánují, kolik úsilí a času mu věnují a naplní tak jeho cíle.
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1 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 

1.1 Pojetí přípravné třídy 

V rámci plnění povinné školní docházky je třeba děti zařazené do přípravné třídy 

posuzovat z hlediska jejich věku. Pokud je dítě ve věku, kdy se na něj již vztahuje povinnost 

plnit povinnou školní docházku, musí být buď přijato k základnímu vzdělávání, nebo mu musí 

být povolen odklad povinné školní docházky, případně dodatečný odklad povinné školní 

docházky. (viz § 37 odst. 1 a odst. 3 školského zákona). 

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu  a 

předcházet tak u nich případným neúspěchům na začátku školní docházky, které by mohly 

ohrozit průběh jejich vzdělávání a i jejich perspektivy v dalším životě.

Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích 

prostředků, které svým obsahem a formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je 

organizovaná činnost dětí – různé didaktické, konstruktivní hry, rozhovory, vycházky, učení, 

pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

Přípravnou  třídu  je  možno  zřizovat  při  základních  školách,  základních  školách 

praktických  (dále  ZŠP)  i  mateřských  školách  s počtem maximálně  do  15  dětí.  Jestliže  je 

přípravná třída zřízena při základní škole, počítá se do doby vyučování 18-22 vyučovacích 

hodin rozdělených na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí.

Přípravná  třída  se  nezapočítává  do  povinné  školní  docházky,  děti  se  neklasifikují. 

K dokumentaci  se  používá  třídní  výkaz  s katalogovými  listy  pro  nižší  stupeň.  Na  konci 

školního roku se stručně zhodnotí, s jakými výsledky dítě přípravnou třídu absolvovalo. Děti 

nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy mohou obdržet např. „Pochvalný list“ nebo 

jiné osvědčení. (viz příloha č.3)

Výchovný  a  vzdělávací  program  pro  přípravnou  třídu  je  orientačně  rozpracován 

v okruzích učiva dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP 

PV). Každá škola si podle svých podmínek a na základě znalostí úrovně vývoje dětí vypracuje 

vlastní  výchovně  vzdělávací  plán  v rámci  školních  vzdělávacích  programů  (dále  ŠVP) 

s možností  průběžné  korekce.  Rozhodující  jsou  individuální  možnosti  a  schopnosti  dětí  a 

jejich tempo při  zvládání  požadavků.  Rozsah a  výběr  činností  jsou v kompetenci  třídního 

učitele, který zná specifické problémy jednotlivých dětí. 12)

_________________________________________________________________________________________________________________

12.  SMOLÍKOVÁ,  K.: Manuál  k přípravě  školního  (třídního)  vzdělávacího programu mateřské  školy,   Výzkumný  ústav pedagogický 
v Praze : únor 2005
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Pravidla, která můžeme využít při tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd v rámci 

ŠVP:

▫ vzdělávací obsah by měl být uspořádán do tématických  integrujících bloků jednotlivé 

vzdělávací   oblasti, ve kterých vzdělávání probíhá;

▫ vzdělávací obsah (cíle i nabídka) by měly být přizpůsobeny specifickým potřebám a 

možnostem dětí i délce vzdělávacího programu, nebude se tedy jednat o určitý výběr „učiva“ 

z RVP PV, popř. o úpravu vzdělávacího obsahu;

▫ integrované bloky by měly být postaveny tak obecně, aby byl zachován maximální prostor 

pro pružnou, tvořivou, vynalézavou, improvizačně a kombinačně náročnou 

práci pedagoga (měly by umožňovat, aby pedagog mohl postupovat při vzdělávání dětí 

s maximálním zřetelem k rozdílnosti jejich vzdělávacích potřeb, aby mohl uplatňovat 

individuálně optimální cesty a přístupy, improvizovat a průběžně kombinovat);

▫ vzdělávací obsah by měl být zpracován natolik volně, aby umožňoval tvorbu různých 

individuálních vzdělávacích plánů a pedagog mohl diferencovat v tom, nač se kdy u kterého 

dítěte zaměří a jaké činnosti mu nabídne;

▫  při  tvorbě  vzdělávacího  programu  je  třeba  respektovat  odlišné  školní  podmínky  (např. 

prostorové, materiální či organizační) a zároveň zachovávat psychohygienické a pedagogické 

podmínky  stanovené  v RVP  PV;  pokud  podmínky  na  konkrétní  škole  neodpovídají 

požadavkům RVP PV, mělo by být jejich vyhodnocení součástí ŠVP, včetně návrhů na jejich 

úpravu;

▫ je třeba počítat se zařazením speciálně pedagogické péče ( dle potřeb dětí);

▫  je  třeba  pracovat  s neustálou  zpětnou  vazbou,  průběžně  sledovat  a  vyhodnocovat 

individuální rozvojové a vzdělávací pokroky dětí a zjištění promítat do konkrétních 

pedagogických opatření, resp. do individuálních vzdělávacích plánů.(cit. Kateřina Smolíková 

– www.rvp.cz/článek/727/1553. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ISSN: 1802-4785)

            1.2 Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu v přípravné třídě

Základním východiskem pro tvorbu vzdělávacího programu přípravné třídy je  RVP 

-PV. Jeho koncepce , především vzdělávací obsah,  umožňuje tvorbu třídních programů, který 

může odpovídat konkrétním potřebám a možnostem dětí zařazených do konkrétní třídy. Toto 

je shodný předpoklad třídy mateřské školy s požadavkem přípravné třídy. Proto se při tvorbě 

ŠVP pro přípravnou třídu mohou pedagogové inspirovat a využít zkušeností mateřských škol 

a pracovat podobným způsobem.
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Program běžné třídy mateřské školy a program přípravné třídy se v mnohém můžou shodovat. 

Rozdíly ovšem plynou z následujícího :

● děti zařazované do přípravných tříd mají v porovnání s dětmi v běžných mateřských 

školách specifické vzdělávací potřeby (tyto děti bývají v rozvoji i učení opožděné, jejich 

adaptabilita bývá snížená, jsou přijímány na základě doporučení školského poradenského 

zařízení apod.);

●životospráva, prostorové, materiální a další podmínky v přípravných třídách při základní 

škole jsou zpravidla jiné, než ve škole mateřské (vybavení tříd pomůckami a hračkami je 

chudší, denní program ne vždy zahrnuje pobyt venku, bývá omezen prostor pro spontánní  hru 

dětí);

●jiná je i organizace vzdělávání, je organizováno jako polodenní a v rámci prevence 

nepříznivých sociálních jevů mohou děti přípravných tříd využívat v odpoledních hodinách 

školní družinu, dle předpisů Vyhlášky č. 48/2005 Sb. Školského zákona č. 561/2004 Sb. RVP 

ZV (základní vzdělávání), v rozsahu 18-22 hodin týdně, ve třídě je snížený počet dětí  , je 

možno pracovat za pomoci asistenta § 16. odst. 9.

●ve třídě může učit pedagog s aprobací pro předškolní i pro základní vzdělávání (popř. 

speciální pedagog);

●vzdělávání je přísně individualizované, probíhá většinou  na základě individuálních plánů;

●vzdělávání má intervenční, popř. korektivní charakter (jde o vyrovnání nedostatků v rozvoji 

a učení dítěte;

●zpravidla je potřebné zajistit speciálně pedagogickou péči;

●vzdělávací program trvá jeden školní rok;

●na závěr školního roku pedagog vypracovává zprávu o průběhu předškolní přípravy v daném 

školním roce (včetně doporučení pro vzdělávání dítěte v dalším období), která je součástí 

dokumentace školy.

Je  tedy  zřejmé,  že  vzdělávací  program přípravné  třídy  musí  být  upraven  tak,  aby 

vyhovoval specifickým podmínkám v těchto třídách a mohl být funkční pro vzdělávání dětí i 

pro pedagogy. Cíle vzdělávání je třeba modifikovat s ohledem na speciální vzdělávací potřeby 

dětí a zároveň je třeba upravit nabídku konkrétních témat a činností, které plynou z podmínek 

vzdělávání.  Je  třeba  též  upravit  formy  a  metody  práce.  V přípravných  třídách  převažuje 

individualizovaná  péče.  Je  nutné  průběžně  sledovat  a  hodnotit  individuální  pokroky 

jednotlivých dětí a získané poznatky promítnout do konkrétních pedagogických opatření. Pro 

pedagoga v přípravné třídě je důležitá zpětná vazba.  Průběžné zjišťování a zaznamenávání 

výsledků slouží pro zpracování závěrečné zprávy o průběhu předškolní přípravy dětí. (podle 
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Kateřiny Smolíkové – www.rvp.cz/článek/727/1553. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

ISSN: 1802-4785)

           1.3 Přípravné třídy v pojetí RVP

Zřizování přípravných tříd legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb. v § 27, § 37, § 

47 a Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb. v § 7.  Tento  Zákon, § 47 říká, že: obec, svazek obcí 

nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy pro děti v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněny a u kterých 

je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, 

pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí. O zařazení rozhoduje ředitel školy na žádost 

zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah 

vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

V edukačním procesu přípravné třídy se může využívat asistent pedagoga dle zákona 

č. 561/2004 Sb., v souladu s Vyhláškou  č. 48/2005, § 16  a Vyhláškou č. 73/2005, § 7.

S postupem školské reformy je téma přípravných tříd tedy stále aktuální. Důvodem je 

zákonná  povinnost  všech  škol  pracovat  od  školního  roku  2007/2008  dle  vytvořeného 

vlastního  školního  vzdělávacího  programu.  Školy,  které  zřizují  přípravnou  třídu,  musí  do 

svých ŠVP zařadit také vzdělávací obsah pro přípravnou třídu.

Jak  již  jsem  výše  uvedla,  přípravné  třídy  jsou  zřizovány především  pro  děti  se 

sociálním  znevýhodněním.  Jsou  určeny  k přípravě  těchto  dětí  na  vstup  do  povinného 

vzdělávání  na základní  škole.  Dítě  se jak v mateřské  škole  tak v přípravné třídě   nachází 

v citově příznivém prostředí.  Jestliže  rodiče nemají  zrovna vhodné rodičovské a výchovné 

zásady úměrné běžně platným normám, dítě v předškolním zařízení pozná to, co je běžné a 

normální.4) „Jesle jsou zařízením pro dospělé a děti samy by si je nikdy nevymyslely – kdežto 

Mateřská škola je zařízením pro děti a děti by si je vymyslely, i kdyby v dnešní době nebyla.“ 

(cit. 4)  

Vzdělávací  program v přípravné třídě má sloužit  k jejich snadnějšímu začlenění  do 

vzdělávacího procesu.   Podstatný význam přípravných tříd   tkví  v předcházení  případným 

neúspěchům  na  začátku  školní  docházky,  které  mohou  nepříznivě  ovlivnit  celý  průběh 

vzdělávání a tím i jeho perspektivy v pracovním procesu i v samotném životě.

4. MATĚJČEK, Z. :Co, kdy a jak ve výchově dětí. Portál, Praha 1999. ISBN: 978-80-7367-325-3 (143 stran)
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Připravenost  dětí  na  vstup  do  základní  školy  by  tradičně  měly  zajišťovat  školy 

mateřské.  Přípravné  třídy  navštěvují  většinou  děti,  které  mateřskou  školu  nikdy 

nenavštěvovaly.  Při vstupu do povinné školní docházky pak tyto děti  nejsou způsobilé po 

stránce sociálně kulturní ani po stránce kognitivní. 

Vhodně  koncipovaný  vzdělávací  program  může  zajistit,  aby  vzdělávání  dětí 

v přípravné třídě bylo efektivní a každému dítěti umožňovalo získat včas dovednosti, které 

mu umožní další vzdělávání v běžných třídách základní školy.

Vzdělávání  v přípravných  třídách  má  svá  specifika,  která  jsou  dána  propojením 

předškolního  a  základního  vzdělávání.  Při  tvorbě programu pro přípravnou třídu je  nutné 

pracovat  dle  pravidel,  která  odpovídají  tomuto  propojení  a  která  také  budou  vyhovovat 

konkrétním potřebám školy a též pedagogovi, který v přípravné třídě tento program vytváří a 

realizuje.  (podle  Kateřiny  Smolíkové  –  www.rvp.cz/clanek/727/1551.  Výzkumný  ústav 

pedagogický v Praze, ISSN: 1802-4785)

1.4 Speciální pedagog v přípravné třídě ZŠP

Dítěti  zařazenému  na  ZŠP  i  do  přípravného  ročníku  ZŠP  je  díky  speciálním 

pedagogům věnována odborná kvalitní péče. 

„Dítě (i mentálně retardované) velice brzy rozpozná, zda je učitel sám schopen svými 

činy naplnit etické normy, které požaduje od svých žáků, a z této pozice zvažuje a hodnotí 

také  všechno ostatní,  co je  mu učitelem předloženo.  Učitel  žijící  v rozporu „slov a  činů“ 

znevažuje nejen vlastní disciplínu, ale autoritu a práci celého učitelského sboru, neboť dítě 

vzhledem k malým zkušenostem snadno zevšeobecňuje.“ (cit.) 16)

Pro výuku na zvláštní škole má velký význam etický profil učitele a to opět ve smyslu 

zásady  učitel  příkladem.  Mnoho  žáků  pochází  z rodin  s nízkým  sociálně  kulturním 

standardem,  což  se  odráží  v jejich  jednání  a  vystupování,  ve  způsobu  oblékání  a  osobní 

hygieně. 16) Dodala bych, že ve značné míře trpí i velmi nekvalitní a nezdravou výživou, což je 

bohužel odrazem špatné ekonomické situace v těchto rodinách.

„Pro  většinu  dětí  zvláštní  školy  je  výtvarno,  krásno  utajenými  kategoriemi,  které 

teprve čekají na odkrytí svého smyslu a záleží jen na učiteli, co udělá, zda se jim podaří dát 

jim adekvátní obsah, či je „pohřbí“ pod nánosem slov a frází. Speciální pedagog musí mít na 

zřeteli, že škola je mnohdy jedinou šancí jak v dítěti objevit a rozvíjet vlohy, a tím vzbudit 

jeho zájem, kladnou motivaci pro další život. (cit) 16) 

16.VALENTA, M.,  KREJČÍŘOVÁ, O. : Psychopedie (Kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných).  Netopejr, Olomouc 1997
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Valenta a Krejčířová zmiňují v publikaci Psychopedie osobnostní předpoklady nutné 

k výkonu  učitelského  povolání.  Profese  učitele  žáků  s  mentální  retardací  je  náročná  na 

fyzickou,  ale  především na  duševní  činnost.  Proto  je  potřeba,  aby  byl  speciální  pedagog 

připraven na obrovský duševní nápor, který ho v praxi čeká a aby dokázal odolávat stresům 

během dlouholetého působení na škole.

„K výchovně vzdělávacímu procesu na zvláštní škole neodmyslitelně patří situace, při 

kterých  je  učitel  nucen  dát  emocí  najevo svůj  nesouhlas  k určitým jevům ve  třídě.  Je  to 

způsob řešení se silnou motivační odezvou u žáků. V tomto smyslu je třeba naučit se „rozčílit 

se na oko“ – pokud učitel neumí erudovaně nápor emocí korigovat, vystavuje se stresům, což 

se zpětně odráží ve výkonu povolání.“(cit.) 16)

I  v  knize „Odhalte  poklad  u svého dítěte“ Jiřina Prekopová,  známá psycholožka 

českého  původu  a  vědec  Geral  Hütner,  který  se  zabývá  zkoumáním  činnosti  mozku,  se 

zamýšlejí nad činností pedagoga, který se neobejde bez kladného přístupu k dětem. Zmiňují, 

jak je důležité žáky v jejich rozvoji podporovat neboť : „Kdo chce učinit dítě silné, musí mu 

dodat odvahy a dát mu důvěru.“(cit.)7)

Klima, které při svém působení učitel svým žákům ve škole nabízí, značnou měrou 

tedy závisí na jeho osobnosti, na jeho úrovni kognitivní, emocionální a mravní. Každý učitel 

je jedinečná, neopakovatelná osobnost, která realizuje své pedagogické povolání po svém a 

své vlastní požadavky modifikuje svým vlastním způsobem. Nejdůležitějšími rysy osobnosti 

učitele  jsou jeho temperamentové  vlastnosti  a interpersonální  chování  ať  k žákům,  tak ke 

kolegům.  Neméně  významnou  stránkou  osobnosti  učitele  je  jeho  životní  a  profesionální 

zkušenost.  Je  proto  důležitá  i  jeho  sebereflexe  vlastní  životní  historie  a  motivace  volby 

učitelského povolání.

Učitel v přípravné třídě musí být obrněn velkou trpělivostí. Děti často nezvládají ani 

nejzákladnější  návyky a přizpůsobení se kolektivu.  Pro práci v této třídě je velmi důležité 

prostředí. Ve třídě by mělo všechno mít své místo a řád, aby si děti zapamatovaly, co kam

patří a k čemu co slouží. Radostné ovzduší zase dětem napomáhá k pocitu uspokojení. Plnění 

úkolů hravou formou pomáhá dětem ke kladnému prožitku.

______________________________________________________________________
16.VALENTA, M.,  KREJČÍŘOVÁ, O. : Psychopedie (Kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných).  Netopejr, Olomouc 1997
7. PREKOP, J., HÜTNER, G.:Odhalte poklad u svého dítěte. GRAD. Praha 2008. ISBN: 978-80-247-2070-8  (96 stran)
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Při plnění výchovně vzdělávacích úkolů je třeba využívat i netradičních metod a forem 

výuky, kterými  jsou i projekty a projektové vyučování. Děti je třeba motivovat, povzbuzovat 

a chválit. Činnosti musí být promyšlené s ohledem na rovnováhu psychického zatížení dětí.

Role učitele, který by měl být osobností,  spočívá především ve vytváření motivujícího 

a stimulujícího prostředí. Musí s dětmi umět navázat kontakt, vzbudit jejich zájem o školní 

práci a dokončení zadaných úkolů. Učitel musí umět i spolupracovat s rodinou a vzbudit její 

zájem o vzdělávání  dětí, získat její důvěru.

Mahátma Gándhí řekl: „My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě  

kolem nás.“

(Pozn. V citacích je uveden starý název pro ZŠP-zvláštní škola)
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2. ŽÁK      PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAKTICKÉ  

Přípravná  třída  při  základní  škole  praktické  je  určena  především  dětem,  které 

nenavštěvovaly žádné předškolní  zařízení  a nejsou připraveny plnit  školní docházku.  Jsou 

většinou  ze   souciokulturně  znevýhodňujícího  prostředí. Jedná  se  z  větší  části  o  děti  s 

diagnostikovanou  mentální  retardací,  které  doporučí  speciálně  pedagogické  centrum nebo 

pedagogicko psychologická poradna (dále SPC nebo PPP) na základě vyšetření.

2.1 Problematika sociokulturně znevýhodňujícího prostředí     
     

O sociálním znevýhodnění  mluví Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, který definuje v 

§ 16, odst. 4: „ Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona :

a) rodinné prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy (pozn. nyní užíván termín rizikové chování) , 

b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 

c) postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu.“ 

Dle § 16, odst. 1, patří děti se sociálním znevýhodněním mezi děti se „speciálními 

vzdělávacími potřebami“. § 16, odst. 5 stanovuje, že takovéto děti „mají právo na vzdělávání, 

jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.“ 

Rozhodnutí o tom, který žák se sociokulturním znevýhodněním bude zařazen do přípravné 

třídy je v kompetenci ředitele školy. Ten toto rozhodnutí vydává na podkladě vyšetření SPC 

nebo PPP se souhlasem rodičů. V souladu s písmenem a) by měla být důvodem pro toto 

rozhodnutí pouze kombinace následujících skutečností:

● dítě/žák z rodiny s nízkým sociálním statusem

● dítě/žák z rodiny s nízkými příjmy

● dítě/žák z neúplné rodiny

● dítě/žák z vícečetné rodiny

● dítě/žák z málo podnětného rodinného prostředí

● dítě/žák z rodiny ohrožené sociálně patologickými jevy

● rodina žije v sociálně vyloučené lokalitě

● etnická příslušnost

● náboženská menšina
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To, že žák naplňuje pouze jeden z uvedených příkladů (např. je příslušníkem etnické 

menšiny), ještě automaticky neznamená, že je sociokulturně znevýhodněný (pro označení 

sociálního znevýhodnění jsou potřeba minimálně 2 výše uvedené znaky). Do této cílové 

skupiny však můžeme zařadit například žáka, který pochází z vícečetné rodiny s nízkými 

příjmy, ohrožené rizikovým chováním.

Pod pojmem sociokulturně znevýhodňující prostředí tedy rozumíme sociální nebo 

kulturně a jazykově odlišné prostředí, které dítěti znesnadňuje zapojení do hlavního 

vzdělávacího proudu. Mezi děti z tohoto prostředí patří také ty, jejichž rodina je nepodporuje 

ve školních aktivitách a přípravě na školu. Vztah rodiny ke vzdělání bývá někdy i záporný. 

Rodina nezajišťuje dostatečně materiální potřeby dětí, žije spíše na okraji společnosti nebo je 

sociálně vyloučená. Rodina dítěte se řídí kulturními vzorci, které jsou odlišné nebo v rozporu 

s kulturními vzorci majoritní populace. 

Rodina hraje podstatnou úlohu v připravenosti dítěte na školu, vytváří důležité návyky a 

zvyky, vede dítě k samostatnosti, sebedůvěře. Největší vliv na dítě mají dospělí lidé, kteří je 

vychovávají, což jsou rodiče, dále pak  učitelé. 1) 

Opatřením,  které  má  za  cíl  identifikovat  možná  rizika  v rozvoji  osobnosti  dětí  a 

předcházet hrozícím negativním důsledkům sociokulturního znevýhodnění ve vzdělávání je 

včasná péče. Ranou podporou dítěte se rozumí všechna opatření, která poslouží ke zlepšení 

organických funkcí, vybudování přiměřených způsobů chování a k vývoji osobnosti.

Aktivity  zaměřené  na  podporu dětí,  žáků ze  sociokulturně  znevýhodňujícího  prostředí 

v oblasti vzdělávání jsou realizovány ve dvou oblastech:

- opatření zaměřená na podporu dětí, žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

v mateřských, základních, speciálních a středních školách;

- podpora projektů zaměřených na zvyšování školní úspěšnosti a integrace Romů.

Mezi  aktivity  zaměřené  na  podporu  dětí,  žáků  ze  sociokulturně  znevýhodňujícího 

prostředí  patří  i  přípravné  třídy.  Většina  absolventů  přípravných  tříd  zahajuje  úspěšně 

povinnou školní docházku v základních školách. 1)

Jedním z očekávaných  dopadů  opatření  na  podporu  vzdělávání  žáků  ze  sociokulturně 

zevýhodňujícího prostředí je zvyšování počtu těchto žáků v hlavním vzdělávacím proudu a 

zvýšení jejich školní úspěšnosti .1)

_________________________________________________________________________________________________________ 
1.BARTOŇOVÁ, M. – VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. 2. přeprac. vyd. Brno: Paido, 2007. 247 s. ISBN 978–80-7315–158-4. (str.134)
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Přehled žáků se sociokulturním znevýhodněním  v přípravné třídě  (podle pedagogické 
dokumentace) :
 
Tabulka :  Žáci   se  sociokulturním znevýhodněním v  přípravné třídě  Základní  školy 

praktické Lovosice - šk.rok 2009/2010, celkem 10 žáků-z toho 8 chlapců a 2 dívky

Žák/pohlaví 1/ch 2/ch 3/ch 4/ch 5/ch 6/ch 7/ch 8/ch 9/d 10/d %

Nízký 
sociální 
status

ano ano ano ano - ano ano ano ano ano 90

Rodina 
s nízkými 

příjmy

ano ano ano ano - ano ano ano ano ano 90

Rodina 
neúplná

- - ano ano - - ano - ano - 40

Rodina 
vícečetná

- ano ano - - ano ano ano - ano 60

Nepodnětné 
rodinné 

prostředí

ano ano ano ano - ano ano ano - ano 70

Sociálně-
patologické 

jevy

- - ano ano - - ano - - - 30

Sociálně
vyloučená 

lokalita

ano ano ano - - ano ano - - ano 60

Etnická 
příslušnost

ano ano ano ano - ano ano - ano - 70

Náboženská 
menšina

- - - - - - - - - - 0

Vysvětlivky : ch-chlapec, d-dívka

Vidíme,  že  téměř  všichni  žáci  jsou  z rodiny  s nízkým  sociálním  statusem  a  nízkými 

příjmy. Dalším rizikovým faktorem je u většiny žáků nepodnětné rodinné prostředí a etnická 

příslušnost. 70 % žáků je romské národnosti, přestože se k ní nehlásí. V rodném listě nemá ani 

jedno dítě romskou národnost. 60 % dětí žije na ubytovně pro nepřizpůsobivé občany a má 

více jak 3 sourozence. 4 děti jsou z neúplné rodiny a ve 3 případech je otec v nápravném 

zařízení.  Jeden žák nesplňuje status žáka ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Byl 

přijat  na výslovné  přání  rodičů.  Jde o jedináčka starších rodičů,  který má diagnózu dolní 

hranice  lehké  mentální  retardace.  Rodiče  budou zřejmě  žádat  o  opakovaný odklad  školní 

docházky a přípravnou třídu si chlapec zopakuje. Opakovaný odklad školní docházky má své 

opodstatnění v případech, kdy existují reálné šance, že se zlepší jeho školní připravenost a čas 
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se využije ve prospěch dítěte. Učitel a rodiče se tak mohou lépe zaměřit  právě na oblasti, 

v nichž dítě vykazuje jisté nedostatky.

2.2 Pojem a definice mentální retardace

Mentální retardace (dále MR) je souhrnné označení vrozeného defektu rozumových 

schopností 17) . V literatuře můžeme najít označení oligofrenie, slabomyslnost, rozumová vada, 

subnormalita,  mentální  postižení  či  zaostalost,  mentální  defektnost,  rozumová  či  duševní 

vada. Těmto označením odpovídá i označení osob, jako slabomyslné, oligofrenní, mentálně 

zaostalé  či  retardované  nebo   mentálně  postižené.  Pro  přehlednost  a  přesnější  vysvětlení 

pojmu  MR,  tak  jak  byl  vysvětlován  ve  vývoji  psychopedie,  použiji  definice  i  ze  starší 

literatury.

Tak jako se od sebe liší označení mentální retardace, liší se od sebe i tyto definice. 

Vymezení pojmu má velký význam teoretický, který spočívá v přesné kvalifikaci podstatných 

znaků stavu, tak praktický, který na základě přesnosti rozhoduje o odpovídajícím způsobu 

speciálně pedagogické péče. 

Mentální retardace  je velmi složitým jevem vzhledem k celé řadě průvodních faktorů. 

Stanovení definice je značně těžkým úkolem. Postižení definuje Vágnerová jako neschopnost 

dosáhnout  odpovídajícího  stupně  intelektového  vývoje,  přestože  byl  takový  jedinec 

přijatelným  způsobem  výchovně  stimulován.  Nízká  úroveň  inteligence  bývá  spojena  se 

snížením či změnou dalších schopností a odlišnostmi ve struktuře osobnosti.17) Miloš Sovák 

popisuje slabomyslnost jako omezení vývoje všech psychických funkcí, nejvíce však funkcí 

rozumových. Jako souhrn četných a leckdy mnohotvárných příznaků, které mají různé příčiny 

i rozličný základ patologicko-anatomický…13)

S. J. Rubinštejnová uvádí k mentální retardaci : „Mentálně zaostalé je takové 

dítě,  jehož  poznávací  činnost  je  trvale  narušena  v důsledku  organického  poškození 

mozku.“(cit.)8)

13. SOVÁK, M. : Nárys speciální pedagogiky. SPN, Praha 1980, str. 123

17.VÁGNEROVÁ, M. : Psychologie pro pomáhající profese. Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha, Portál 1999 ISBN 80-7178-214-

9

8. RUBINŠTEJNOVÁ, S.J. Psychologie mentálně zaostalého žáka. SPN, Praha 1978, str. 36
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V odborné lékařské literatuře se uvádí : „ Oligofrenie je  vrozený nebo velmi časně 

získaný  chorobný  stav  charakterizovaný  disharmonií  osobnosti  s největším  postižením 

v okruhu rozumových schopností.“ (cit.)2)

„Mentální  retardace  je  vývojová  porucha  integrace  psychických  funkcí  postihující 

jedince ve všech složkách jeho osobnosti – duševní, tělesné i sociální. Nejvýraznějším rysem 

je trvale porušená poznávací schopnost, která se projevuje nejnápadněji především v procesu 

učení. Možnost výchovy a vzdělávání jsou omezeny v závislosti na stupni postižení.“(cit.)  6)

Vidíme,  že  nejednotnost  v označení  a  definování  mentálního  postižení  vyplývá  ze 

samotných postojů, chápání a pozorovaných hledisek jednotlivých autorů. Ideální definice by 

měla  vyjadřovat  interdisciplinární  charakter  náhledu  na  osoby  s mentální  retardací  a 

vyjadřovat  stupeň  mentálního  zaostávání  za  tělesným  a  to  vzhledem  k příčině,  druhu  a 

klinické  formě  postižení.  Ovšem  pro  řešení  praktických  problémů,  které  se  týkají  nás 

speciálních pedagogů, tedy souvisejících s péčí, výchovou a vzděláváním jedinců s mentálním 

postižením  není  důležité  znát  jednotnou  a  přesnou  definici,  která  prakticky  ani  nemůže 

existovat  vzhledem  k variabilitě  postižení,  ale  je  nutné  se  zaměřit  na  možnosti  rozvoje 

výchovně vzdělávacího procesu a hledat nové možnosti práce s těmito dětmi.

2.3 Vlastní charakteristika žáků

V procesu výchovy a vzdělávání přistupujeme někdy k dětem s mentálním postižením 

ne  podle  toho,  jaké  v podstatě  jsou  a  jaké  by  mohly  být,  ale  podle  toho,  jak  se  nám 

momentálně jeví.

 Mentálně, ale i jinak postižené děti charakterizuje jejich vztah k okolnímu světu. Čím 

více jsou postiženy, tím méně chápou svůj stav, své postavení ve společnosti, svoje možnosti. 

Některé se neumějí ani smát, spíše jen vysmívat druhým. Jiné nedovedou ani přirozeně plakat, 

dát najevo lítost, empatie vůči druhým. Bývají i krajně nesnášenlivé. Na schopnější a silnější 

žárlí, se slabšími se perou. Jsou nadměrně citlivé, egocentrické, vyčerpává je pocit nejistoty. 

Hodnotová orientace je u těchto dětí uspořádána jinak. Vše podřizují aktuálnímu

uspokojování vlastních potřeb. Domáhají se pozornosti. Žijí okamžikem, většinou nic

neplánují. Převažují u nich hodnoty výhod. Nedokáží potlačit své pohnutky.Často nedokážou 

odhadnout vlastní omezené schopnosti a možnosti. 

2. GUTWIRTH, J. a kol : Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1984,  str. 139 

6. PIPEKOVÁ, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. PAIDO, Brno 2006. ISBN:80-7315-120-0   (404 stran)
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Rozporuplné jsou jejich volní vlastnosti. Rádi a ochotně něco slibují, i když vzápětí 

slib porušují. Když však „podávají ruku“, myslí to doopravdy, nejsou vědomě pokrytecké.

Tyto děti ve všem neznámém a cizím spatřují nebezpečí. Ve svém učiteli ale vidí vzor 

a  zdroj  bezpečí.  Stav  jakékoliv  psychické  deprivace,  kompenzují  protesty,  ubližováním 

druhým,  neposlušností  i  agresivitou.  Děti  potřebují  cítit,  že  jsou  přijímané  a  důležité  pro 

ostatní.  Jelikož  jsou  ochotné  a  dobrosrdečné,  nabízejí  pomoc,  hlavně  dospělým,  a  to  na 

každém kroku. Chtějí se zavděčit a s okamžitou platností vejít do přízně druhých. Přejí si, aby 

byly stále brány na vědomí,  aby byly ustavičně ve středu pozornosti.  Pochopení  a uznání 

prožívají jako hluboké uspokojení, jsou   za ně vděčny.

Mezi  žáky  s mentálním  postižením  jsou  často  protikladné  typy  dětí  ve  svých 

projevech. Na jedné straně děti neposedné, zbrklé, snadno a rychle unavitelné, často střídající 

činnosti.  A  jako  jejich  protiklad  jsou  děti  nápadně  pomalé,  těžkopádné,  jsou  ostatními 

přehlíženy a odstrkovány. Společným znakem pro oba typy těchto dětí je jejich nešikovnost a 

neobratnost, mají narušenou pozornost, ze soustředění je vyruší i sebemenší vedlejší podnět.

V procesu myšlení mívají tyto děti narušené vnímání, dělá jim potíže oddělit podstatné 

od nepodstatného. Mají sníženou schopnost analýzy a syntézy. Jejich myšlení je více názorné, 

konkrétní.  Snížená  je i  schopnost abstrakce.  Napřed jednají  a pak teprve myslí,  což vede 

k chybným odpovědím.

Tyto děti nejsou dětmi z druhé řady. Jsou jen jiné ve svém duševním bohatství, jiné 

v rozvoji svých schopností,  jiné ve vztahu ke světu, jiné ve svém jednání a počínání,  jiné 

v běžných reakcích.  Jsou jiné, ale ne horší.  Jejich mentální zatížení  není nemoc, je to jen 

výzva pro nás speciální pedagogy, abychom hledali jiné cesty ve vzdělávání, vychovávali i 

tyto jedince pro budoucnost. Nikdo nemá právo tyto děti ponižovat. Ony samy se nesmějí cítit 

vyčleněné a méněcenné.

2.4 Výchova a vzdělávání

Motto : Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem. J.A. Komenský

„Nejvíce dobré výchovy je tehdy, když si myslíme, že vůbec nevychováváme. 

Nejideálněji vychováváme, když s dětmi žijeme obyčejný život, chováme se přirozeně a nic 

nepředstíráme. Velmi důležité je pěstování vztahu a důvěry : „Věřím ti, že mě nezklameš!“ 
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Důvěra je pro žáky na ZŠP pracovní motivací, vede je k odpovědnosti za vlastní jednání, 

konání, činy. (cit. 9) 

Existuje několik výchovných zásad :

▫ nedávejme pouze příkazy a nevydávejme příliš mnoho nařízení

▫ nenapomínejme stále 

▫ veďme děti především příkladem

▫ nepoužívejme příliš mnoho záporných hodnocení

▫ děti oslovujeme výchovnými radami tak dlouho, až se stanou mechanizmy jejich 

   jednání

▫ vyslovujeme často kladná hodnocení a povzbuzení

▫ dávejme dětem najevo svou každodenní pozornost

▫ nebojme se říci své rozhodné „Ne!“ – děti musí pochopit, že jsou věci nedovolené 

   zakázané

▫ zvolme mírně autoritativní výchovu, děti mají rády jasná pravidla

▫ chvalme často a nejen dobrý výkon, ale i snahu (chválíme pohledem, úsměvem, 

   povzbuzením, dotekem, pohlazením, odměnou výhod a materiálními výhodami)

▫ neočekávejme okamžitě velké úspěchy 9)

Autoři  v knize  „Odhalte  poklad  u  svého  dítěte“  se  také  mimo  jiné  zamýšlejí  nad 

otázkou : Co je vývoj? Rozvíjení schopností nebo nabývání nových? Na straně 33 je zmínka i 

o tom co nás odlišuje od ostatních živočichů. Je to čelní lalok mozku, který je specifickým 

způsobem strukturovaný při procesu výchovy a socializace. „Co tedy činí člověka silným?“ 

Úkoly a řešení problémů, ale také chyby a poučení z nich. Totiž kdo nedělá žádné chyby, 

nemůže se z nich poučit a hledat jiná řešení.“ (cit).7)

Od  školního  roku  2007/2008  probíhá  výuka  na  základní  škole  praktické  podle 

rámcového vzdělávacího programu základní vzdělávání-lehké mentální postižení  (dále RVP 

ZV-LMP), respektive podle školních vzdělávacích programů tak jako na běžných základních 

školách. Jedná se o ŠVP 79-01-C/01 pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením. ŠVP pro přípravnou třídu, jak již jsem výše uvedla, 

jsme vytvořili dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

7. PREKOP, J., HÜTNER, G.:Odhalte poklad u svého dítěte. GRAD. Praha 2008. ISBN: 978-80-247-2070-8  (96 stran)

9.ŘÁDA, J. : Výjimečné děti. Septima, Praha 1995
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Pro plnění vzdělávacích oblastí  pracujeme s publikací od Gabriely a Milady Přikrylových 

„Hrajeme si: Barevné kamínky“

Sledujeme tyto rámcové cíle:

1.rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

   na své okolí    

V současném vzdělávání reprezentují cílovou kategorii klíčové kompetence, vyjádřené 

v podobě výstupů. Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových 

kompetencí, sice elementární, avšak důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro 

započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní 

učení. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí 

v přípravné třídě nedospěje a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor 

klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč 

usilovat. Pro nás je plnění klíčových kompetencí důležitým vodítkem pro další vývoj dítěte 

s ohledem na mentální postižení.

Předpokládáme, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v 

následující úrovni: 

Kompetence k učení  

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

• získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 

prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; 

chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se 

může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 

záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých 
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• pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

Kompetence k řešení problémů 

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost 

• při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích 

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

• rozlišuje řešení,  která jsou funkční (vedoucí  k cíli),  a řešení,  která  funkční nejsou; 

dokáže mezi nimi volit 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

• nebojí  se  chybovat,  pokud nachází  pozitivní  ocenění  nejen za  úspěch,  ale  také  za 

snahu 

Komunikativní kompetence 

• ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své 

myšlenky,  sdělení,  otázky  i  odpovědi,  rozumí  slyšenému,  slovně  reaguje  a  vede 

smysluplný dialog 

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

• domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

• v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
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• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím 

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

Sociální a personální kompetence 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 

lhostejnost 

• ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí 

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

• při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

• je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 Činnostní a občanské kompetence 

• svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 
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• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky 

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

• spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 

chápe potřebu je zachovávat 

• uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

V  základních školách obecně přibývá problémových dětí. Ať již jsou příčiny různé, 

existuje  tolik  metod a přístupů, aby se děti mohly vyvíjet úměrně svému rozumovému 

potenciálu a nemusely při tom zažívat nepříjemné pocity. Měli bychom dětem dát prostor, 

umožnit jim  projevit se, prosadit se a prožít učení příjemně. 

Přestože ve vzdělávání i výchově uplatňujeme u dětí v přípravné třídě převážně 

individuální přístup, který se odvíjí od míry a typu postižení jednotlivce, existují však 

činnosti, při kterých je spolupráce nejen důležitá, ale  přímo žádoucí. Děti se musí naučit 

spolupracovat a řešit problémy i v kolektivu. Společné aktivity  ozdravují klima školy, děti 

cítí sounáležitost se školou, se skupinou, do které patří. Pro děti v přípravné třídě společné 

aktivity znamenají nezastupitelnou část výchovy, připravují se na vzdělávání, na roli školáka, 

na školní práci dle pravidel. 

Environmentální výchovné projekty mohou být jednou z cest, jak děti připravit na 

vzdělávací proces. Poznání přírody, přírodních zákonitostí, probuzení lásky a vztahu k přírodě 

a prostředí našeho života by mělo být cílem našeho výchovného působení.
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3. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
RVP pro předškolní vzdělávání přináší pět oblastí: 

 „Dítě a jeho tělo“- oblast biologická

„Dítě a jeho psychika“- oblast psychologická

„Dítě a ten druhý“- oblast interpersonální

„Dítě a společnost“ - oblast sociálně- kulturní

„Dítě a svět“- oblast environmentální

Environmentální výchova vzdělávání a osvěta (dále EVVO) . Wikipedia (internetová 

encyklopedie) definuje environmentální výchovu : „Environmentální výchova (z anglického 

environment a francouzského environnement, prostředí) znamená výchovu k odpovědnému 

zacházení s životním prostředím.

Environmentální výchova je ve všech vyspělých zemích součástí jak základního, tak 

odborného a vysokoškolského vzdělávání. S některými tématy se děti seznamují už v 

předškolním věku.“

3.1 Metodický pokyn k EVVO ve školách a školských zařízeních

Tento metodický pokyn vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

životním prostředí a z Usnesení vlády České republiky ze dne 23.10. 2000 č. 1048 o Státním 

programu  environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  v České  republice.  Informuje 

ředitele  základních  a  středních  škol,  ředitele  školských  zařízení  o  environmentálním 

vzdělávání, výchově a osvětě, doporučuje postupy při realizaci environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (dále EVVO).

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se rozumí:

• předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a 

životního prostředí, problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a možností 

i způsobů dosažení udržitelného rozvoje,

•  rozvinutí  schopností  uvažovat  v souvislostech  a  chápat  interakci  přístupů  ekologických, 

technicko technologických, ekonomických i sociálních,

• podněcovat aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání,

•  ovlivňování  vztahu  k přírodě,  odpovědnosti  za  jednání  vůči  prostředí,  ohleduplnosti  a 
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spolupráce v mezilidských vztazích,

• působení na utváření hierarchie  životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu 

potřeb udržitelného rozvoje 

EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udržitelného rozvoje, který 

je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. 

Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří i mezi prvořadé zájmy Evropské unie. Základním 

předpokladem nastoupení cesty k udržitelnému rozvoji je zvýšení ekologického vědomí lidí a 

jejich odborná připravenost  pro kvalitativně  nové přístupy v celé  technicko ekonomické  a 

sociální oblasti.

Novelizovaný Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO č.j.  16745/2008–22 dále 

uvádí : „ Cílem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě 

k životu  ve  všech  jeho  formách,  znalost  a  péče  o  prostředí  kolem  nás,  ale  i  pochopení 

vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.“

Obsahem je  vzdělání, jež se vztahuje k životnímu prostředí, tedy soubor poznatků, 

dovedností, vyznávaných hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a 

rozvíjení  informovaného  zájmu  o  životní  prostředí.  EVVO  je  i  preventivním  nástrojem 

ochrany životního prostředí.

3.2 Koordinátor EVVO 

Koordinátor EVVO je pedagogický pracovník,  který ve škole iniciuje a koordinuje 

rozmanité  formy  ekologické  (environmentální)  výchovy.  Spolupracuje  přitom  s vedením 

školy, s ostatními pedagogickými  pracovníky, žáky, správními zaměstnanci, a nyní by měl 

úzce spolupracovat i se školním koordinátorem ŠVP.

Do roku 2001 bylo ekologické snažení ve školách závislé na vedení školy. Nadšení 

iniciátoři  museli  být  obrněni  notnou  dávkou  trpělivosti  a  nadhledu.  V prosinci  2001  stát 

legalizoval  komplexní  ekologickou  (environmentální)  výchovu  ve  školách  a  školských 

zařízeních  metodickým  pokynem  MŠMT  č.j.  32338/2000-22  („Metodický  pokyn 

k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních“).

Z metodického pokynu vyplývá, že pro komplexní přístup je zapotřebí, aby na škole 

fungoval někdo, kdo činnosti iniciuje, koordinuje – „koordinátor ekologické výchovy“. Dále 

metodický pokyn doporučil vytvoření školního programu ekologické výchovy s dlouhodobou 

účinností a konkretizací na školní rok.
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Koordinátor nejen koordinuje. Koordinátor EVVO musí být dobrý diplomat a stratég. 

Jen málo změn lze uvést do praxe razantním způsobem. Velmi důležité je to, zda je činnost 

koordinátora podporována vedením školy.

Trpělivý  koordinátor  se  pokouší  organizovat  změny ve výuce i  v samotném životě 

školy.  Může sám organizovat akce nebo projekty,  nebo je může pouze doporučovat méně 

zkušeným kolegům.  Může  vedení  školy  navrhovat  změny  směřující  k vlídnému  prostředí 

školy.  Přináší  do  školy  novinky  jako  např.  literaturu,  právní  dokumenty,  tipy  na  nové 

pomůcky, náměty na DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), exkurze, výlety, 

cvičení v přírodě, ozdravné pobyty , kontakty na osobnosti, firmy, střediska EVVO.

Koordinátor  také  reprezentuje  školu  na  konferencích,  zajišťuje  propagaci 

environmentálních  aktivit  v tisku,  připravuje  projekty,  soutěže,  výstavky  aj..  Ve  škole 

připravuje  Školní program EVVO. O jeho obsahu jedná s vedením školy, se žáky i ostatními 

zaměstnanci.

Úkolem koordinátora EVVO je zejména :

► ve spolupráci s ostatními zaměstnanci školy a dalšími partnery vytvářet  školní program 

EVVO

► dbát, aby byl školní program EVVO v souladu s další dokumentací školy

► navrhovat řediteli školy začlenění EVVO do další dokumentace školy

► koordinovat realizaci EVVO ve škole či školském zařízení

► průběžně zvyšovat svou odbornou a metodickou připravenost pro aktivity školního

     koordinátora EVVO

► poskytovat ostatním pracovníkům školy či školského zařízení konzultace a podporu 

     v začlenění EVVO do jejich činností

► koordinovat realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

     EVVO

► iniciovat spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO

Průřezová témata školních vzdělávacích programů mají mnoho společného, v praxi je 

mnohdy nejde oddělovat. Žádoucí je proto aktivní účast koordinátora EVVO při sestavování 

ŠVP.

V našich školách se stále většinou učí jednotlivé izolované předměty a  málokdy se 

setkáme s jejich propojením. Je jasné, že některé věci se „míchat“ nedají, ale přesto se zdá, že 
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se  málokdy  setkáme  s  komplexním  přístupem.  Jednou  z  možností,  jak  propojit  zdánlivě 

nesouvisející vzdělávací obsahy, jsou projekty.

Průřezová  témata  RVP  na  naší  škole  plníme   především  formou   projektů  nebo 

integrace do jednotlivých předmětů.

Koordinátor může doporučovat cesty k realizaci projektů, navrhovat formy začlenění 

průřezových témat  do výuky a tím přispět k „polidštění“  běžného chodu školy.  Potřebuje 

k tomu  ale  hodně  sil,  trochu  talentu,  zkušenosti  a  především schopné  kolegy  ze  sboru  a 

podporu vedení školy. 

3.3 Environmentální výchova v předškolním věku

Motto: „To nejkrásnější, co můžeme zažít, je tajemství, to je základní pocit, který stojí u 

kolébky umění a vědy. Kdo se již neumí divit, kdo neumí žasnout, ten je jako mrtvý.“

Můžeme říci, že to, co se učíme v mateřské škole, se učíme pro život a to, co se učíme 

v dalších  školách,  se  učíme  pro  svojí  budoucí  profesi.  Podle  Ericssona  má  každé  životní 

období svůj úkol. Mária Montessori ve své knize „Tajuplné dětství“ píše o senzitivní fázi, 

citlivém období, ve kterém je dítě zvláště vnímavé např. pro rozvoj řeči, rozvoj pořádku atd. 

V tomto období se dítě snadno učí tomu, co se po uplynutí senzitivní fáze učí jen obtížně.5) 

V přípravné  třídě  máme  možnost  pomoci  dětem k vytvoření  správných návyků,  toleranci, 

umění  spolupráce.  Při  denním  pobytu  venku  mohou  pozorovat  okolí,  hledat,  obdivovat, 

žasnout a radovat se. Přinášet dětem podněty a pracovními aktivitami přispívat k péči o svět 

kolem sebe. Environmentální výchova v předškolním věku  je jen tehdy smysluplná, pomáhá-

li dětem nalézat smysl života.

Mária  Montessori  se  věnovala  s nevšední  hloubkou   novým způsobům poznávání 

dítěte a lásce k němu. Cituji : „A má-li dospělý nalézt nepochopitelnost dětské duše, musí také 

nalézt  nový  přístup  k dítěti.“  Došla  k závěrům,  které  svou  myšlenkou  neztrácejí  na 

aktuálnosti. Hlavní myšlenkou, kterou se v této knize zabývá, je nový přístup ve výchově a 

vzdělávání,  které  má  svou  podstatu  v objevení  a  osvobození  dítěte,  za  předpokladu 

uplatňování  tří  základních principů  :  vhodné prostředí,  role učitele-vychovatele  a dostatek 

podnětů k činnostem. Dítě se stává středem všech aktivit,  může se svobodně pohybovat  a 

vybírat si zaměstnání podle sebe. 5)

5..Montessori, M.: Tajuplné dětství. SPS 1998. ISBN: 80-86189-00-7. Stran: 131 
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3.4 Zásady EVVO v předškolním vzdělávání

● Klást žákům otázky a probudit jejich zvídavost.

● Žáci mají během vyučovacího procesu možnost spolupracovat.

● Žáci mají úkoly a cíle řešit a zvládat týmově, spoluprací a společným řešením problémů.

● Každý žák musí mít jistotu, že může uplatnit svůj individuální názor a zájem.

● Žáci by měli problémy řešit až po důkladném poznání problému nejen rozumem, ale i jeho 

smyslovým a emocionálním vnímáním.

● Při řešení problémů podporovat v žácích také tvořivé a řemeslnné schopnosti.

● Ke všem svěřeným problémům přistupovat, vysvětlovat a řešit je z různých úhlů pohledu a 

hledat souvislosti.11)

11.Skýbová, J. : Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. UK Praha-PF, Praha 2008. 
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4  PROJEKT

Projekt z latinského pro-jicio, pro-iectum,návrh, rozvrh znamená :

Nějaký zpracovaný  záměr,  rozvrh  nebo plán  nějaké  budoucí  činnosti   nebo jejího 

výsledku. Jinak řečeno též časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu 

nebo služby. (zdroj Wikipedie) 

Podle S. Velinského píše ve své publikaci Jana Kratochvílová : ... projekt je „určitě a jasně 

navržený úkol, který můžeme předložit žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se 

blíží skutečné činnosti lidí v životě.“3) 

O  projektech  se  hovoří  často  v souvislosti  se  vzdělávání,  se  školami  a  jejich 

aktivitami. Co se však za ním skrývá ve školním prostředí? Jak mu rozumí sami učitelé? Je 

vše, co pojmenovávají a realizují jako projekt, skutečně projektem? (cit.)3)

Zjednodušeně  řečeno  projekt  je  plánovaná  činnost,  která  směřuje  k nějakému  cíli. 

Vytváření  projektů  se  nazývá  projektování  a  člověk,  který  se  tím  zabývá,  je 

projektant.Výhodou projektu je týmová spolupráce. Problémem je tento tým sestavit, protože 

lidé, kteří se podílejí na realizaci projektu, zároveň nesou plnou odpovědnost za svou práci.

Chceme-li  napsat,  prosadit  a  úspěšně  zrealizovat   projekt  ,  musíme  být  sami 

přesvědčeni o jeho smysluplnosti a prospěšnosti.

Projekt je považován za komplexní metodu vyučování nebo za organizační formu, je 

však pojímán i  jako specifický způsob zpracování  obsahu vyučování,  jako jedna z variant 

způsobu koncentrace  učiva  a  typ  vzdělávací  strategie  založené  na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu  učení.  Umožňuje  naplňovat  potřeby a  zájmy žáků,  rozvíjet  jejich  schopnosti, 

posilovat seberegulaci při učení, změnu rolí učitele a žáka, týmovou spolupráci, aktualizaci 

školních  podnětů,  interdisciplinaritu.  Projektové  vyučování  zahrnuje  teoretické  i  praktické 

činnosti, které směřují ke konečnému produktu.15)

 Cílem projektového vzdělávání a výchovy je aktivní přístup k získávání informací a 

učení, propojení teorie a praxe a výchova k zodpovědné a samostatné práci.

3. KRATOCHVÍLOVÁ, J., : Teorie a praxe projektové výuky. MU. Brno 2006. ISBN: 80-210-4142-0

15. TOMKOVÁ, A.,KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. PORTÁL Praha 2009. ISBN : 978-80-7367-527-1 (173 stran)
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Při plánování projektu je vhodné postupovat podle určitého obecného schématu a dle 

něj dané téma konkretizovat a rozpracovat:

● Vybrat problém k řešení v projektu ( např. v rovině žáka a v rovině učitele).

● zvolit výstup projektu (závěrečný produkt projektu)

● vytvořit časové rozvržení projektu (kdy se projekt uskuteční, jak dlouho bude probíhat, zda 

nepřetržitě nebo s přestávkami atd.).

● zvolit prostředí, kde bude projekt realizován.

● vymezit účastníky, kteří se projektu zúčastní.

● vytvořit organizaci projektu.

● zajistit vhodné podmínky pro realizaci (materiální, personální, finanční).

● stanovit způsob hodnocení projektu (jak bude hodnocen a kdo bude hodnotit).11)

Při realizaci  projektu postupujeme vždy podle stanoveného plánu.  Není na závadu, 

pokud v průběhu vlastní realizace projektu nastanou drobné změny, které souvisejí s vývojem 

konkrétních okolností. Tyto změny by měly  být pod kontrolou hlavního realizátora, který je 

bude řídit, usměrňovat, rozvíjet či redukovat a postupně začleňovat do plánů a cílů vlastního 

projektu.

Na  realizaci  projektu  se  žáci  aktivně  podílejí  např.  shromažďováním  vhodného 

materiálu s projektem souvisejícím, třídí ho, zpracovávají,  analyzují  a kompletují.  Pedagog 

vystupuje v roli poradce, koordinátora činností, usměrňuje a řídí konání žáků v případě, že se 

odklánějí  od  záměrů  a  cílů  projektu.  Hlavní  pedagogickou  intervencí  v případě  realizace 

projektů je podpora a motivace žáků k jeho dokončení.

Náročnost projektů by měla odpovídat věkové kategorii žáků.

Prezentovat výsledky projektu můžeme různými způsoby. V každém případě je tato 

fáze  více  než  nutná,  ať  je  prezentována  rodičům,  v rámci  třídy,  školy,   veřejnosti  nebo 

institucím zainteresovaným na průběhu projektu.

Výstupy  projektu  můžeme  prezentovat  ústně,  písemně,  prezentací  praktického 

výrobku, formou videozáznamu, audio nahrávky nebo fotodokumentace, dále jako knihu či 

časopis,  model,  pomocí  besedy,  přednášky,  vlastní  realizací  výletu  nebo  exkurze  a  na 

internetových stránkách.

Hodnocení  je nedílnou  součástí  realizace  každého  projektu.  Odpovědně  a  pečlivě 

provedené hodnocení projektu se vždy odrazí na kvalitě projektu následujícího. 11)

11.SKÝBOVÁ, J. : Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. UK Praha-PF, Praha 2008. 
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4.1 Metodika tvorby projektů

Před započetím vlastní tvorby projektu je vhodné postup tvorby projektu přehledně a 

logicky rozpracovat. Jana Skýbová  navrhuje následující strukturování :

● Název projektu

● Autorský tým

● Cílová skupina

● Místo a čas realizace

● Účel projektu

● Závěrečný výstup, výstupy

● Předpokládané činnosti

● Předpokládané cíle

● Organizační činnosti

● Využívané výukové metody

● Pomůcky

● Způsob závěrečné (případně dílčí) prezentace

● Závěrečné (případně dílčí) hodnocení projektu11)  

4.2 Metoda řešení projektu

● Stanovení základní myšlenky

● Identifikace problému, hypotézy, výzkum

● Plánování práce v terénu

● Metody

● Pomůcky

● Vlastní práce v terénu a zaznamenávání výsledků

● Prezentace výsledků

● Hodnocení projektu

● Závěry, výstupy

Aby  měl  projekt  úspěšný  průběh  musí  perfektně  fungovat  spolupráce  všech 

zúčastněných aktérů, kteří musí být samozřejmě dostatečně informováni. Dále je potřeba 

_________________________________________________________________________
11.SKÝBOVÁ, J. :  Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. UK Praha-PF, Praha 2008. ISBN: 978-80-
7290-376-4
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zabezpečit  dostačující materiální  i  finanční zajištění.  Propojení prostředí realizace projektu 

s externím prostředím se předpokládá.  Řídící  aktér  projektu funguje ideálně jako poradce. 

Projekt musí být svou náročností přiměřený cílové skupině, aby nebylo narušováno pozitivní 

naladění všech aktérů projektu.11) 

4.3 Zařazení environmentálních projektů do školních plánů EVVO

Celoškolní  roční plány EVVO mohou být koncipovány společně pro první i  druhý 

stupeň ZŠP a přípravnou třídu. Zařazujeme dílčí krátkodobé a střednědobé environmentální 

projekty (jednodenní, týdenní až měsíční) do koncepce celoročního plánu EVVO. Na přípravě 

plánů  se  ideálně  podílejí  všichni  vyučující  tak,  aby  docházelo  k integraci  v jednotlivých 

předmětech.  Na škole je vhodné ustanovit funkci odborného garanta celoškolního projektu 

EVVO  (viz.  koordinátor  EVVO). Učitelé  by  měli  mít  možnost  se  odborně  i  metodicky 

vzdělávat. Do plánů EVVO je vhodné zařazovat i mimoškolní aktivity. Vedení školy by ve 

spolupráci s koordinátorem EVVO mělo před započetím projektu provést nezbytnou finanční 

rozvahu,  jelikož  bez  dostatečného  zajištění  materiálních  potřeb  nelze  projekt  úspěšně 

realizovat.11)

Jak jsem uvedla výše, každá škola má  v současnosti pro svou výchovnou a vzdělávací 

práci široké hranice, vymezené Rámcovým programem. Tyto hranice jsou velkou příležitostí 

pro  tvorbu  vlastních  ŠVP  (i  třídních  vzdělávacích  programů),  které  vyhovují  dětem 

v konkrétní  lokalitě.  Zaměření  školy  a  tím i  ŠVP má velké  výhody,  prakticky podporuje 

individuální  přístup,  možnost  výběru tématu  k řešení  aktuálních  problémů,  poznat  pečlivě 

blízké okolí, vytvořit pocit sounáležitosti s komunitou, obcí a poznávat tradice.11)

11.SKÝBOVÁ, J. :  Environmentální výchovné projekty pro učitelství MŠ a prvního stupně ZŠ. UK Praha-PF, Praha 2008. ISBN: 978-80-

7290-376-4
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Projekt ve výuce založené na vzájemné interakci svojí povahou působí na samotného 

žáka, učitele, na procesy učení se, ale má i přesah do okolního prostředí školy,  jde za její 

hranice. Spolupodílí se na celkové změně klimatu třídy a školy. 3)

Tuto situaci znázorňuje Kratochvílová schematicky :

„Chce-li učitel ve výuce pracovat s projekty, pak musí věnovat hodně pozornosti utváření 

vhodného klimatu třídy, které je nezbytnou podmínkou úspěšné realizace projektu.“(cit. 3)

Tuto skutečnost pedagogovi v přípravné třídě ZŠP ztěžuje nejen to, že pracuje s dětmi 

s mentální retardací, ale i jejich návyky a chování, které odráží samotné výchovné prostředí, 

z kterého  pocházejí.  Mluvíme  o  školní  připravenosti,  která  je  ovlivňována  prostředím,  ve 

kterém dítě vyrůstá a výchovou v rodině. „ Pro úspěšné zvládnutí role školáka jsou potřebné 

také  mnohé  kompetence,  které  jsou  vázané  na  učení  a  jsou  tudíž  závislé  na  specifickém 

působení sociálního prostředí. Jsou základem školní připravenosti.“ (cit. 18)

Pokud má dítě nedostatečnou úroveň sociální zkušenosti, jeho adaptace na školu je složitá. 

Od toho se odvíjí  i  další  nedostatky,  které se mohou projevit  při  jeho nástupu  do školy. 

Především jde o diferenciaci  chování na různé sociální  úrovni,  rozlišení role učitel  a žák. 

Nelze opomenout  verbální připravenost, včetně schopnosti rozlišovat stabilní vzorce typické 

pro určité  prostředí  nebo situaci.  Též  se  jedná o jejich  hodnotovou orientaci  a  schopnost 

osvojit si základní normy chování, platné ve společnosti. 

3. KRATOCHVÍLOVÁ, J., : Teorie a praxe projektové výuky. MU. Brno 2006. ISBN: 80-210-4142-0

18.VÁGNEROVÁ,M. Vývojová psychologie.Portál,Praha2000.ISBN80-7178-308-0.
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Ve výše zmíněné tabulce na straně 17 jsem uvedla, že 70 % žáků v přípravné třídě naší 

školy je romského původu a 60 % žáků žije s rodinou v ubytovně pro nepřizpůsobivé občany. 

90  %  žáků  je  ze  souciokulturně  znevýhodňujícího  prostředí.  Tato  čísla  sama  o  sobě 

vypovídají o úrovni žáků pozorované skupiny. 

Tyto děti nemají v rodině pravidelný režim, chodí spát a vstávají, kdy chtějí. Chybí 

jim potřebné návyky.  Nemají  určené hranice,  dělají  si,  co chtějí.  Pravidelný rytmus školy 

představuje pro  tyto děti zátěž. Projevuje se to nejenom neschopností pravidelné přípravy do 

školy, pozdními příchody, ale dosti značnou absencí ve škole celkově. Rodiče jsou si dobře 

vědomi, že jejich dítě neplní povinnou školní docházku.

Graf 1: Přehled absence v průběhu školního roku
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Volná,  nedirektivní  výchova,  dostatek  volného  času  a  minimum  povinností  vede 

k tomu, že se tyto děti  nenaučí respektovat běžné normy společnosti. Rodiče těchto žáků jsou 

formálně ochotni ke spolupráci se školou, avšak obyčejně jde o pouhou proklamaci,  která 

nemá praktické důsledky. V praxi to běžně vypadá tak, že by si  rodiče sice přáli, aby jejich 

dítě  prospívalo,  ale  nejsou  schopni  ani  ochotni  je  v tomto  směru  systematicky  vést  a 

podporovat.
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4.4 Metody EVVO v předškolním věku

► pozorování  – může být záměrné i spontánní, patří mezi základní metody u předškoláků. 

Vhodným  materiálem  pro  záměrná  dětská  pozorování  je  srovnávání   předmětů,  hledání 

podobností a rozdílů 

Pro přípravnou třídu doporučuji pozorovat a porovnávat vždy jen dva objekty (např. velké – 

malé /strom – keř/,  tmavé – světlé /plody/,  hladké – hrubé /kůra stromů/,  daleko – blízko 

/různé objekty/ atp.) Nalezneme v projektu „Poznej své okolí“-PRŮZOR

► smyslové podněty - v dostatečném množství, rozmanitosti a kvalitě. Pro předškolní věk je 

právě procvičování smyslů charakteristické

 Opět  nalezneme v projektu  „Poznej  své okolí“,  kde  jsou možnosti   smyslového  vnímání 

podrobně popsány.

► experimenty  – dávají dětem jedinečnou možnost poznání na základě vlastní zkušenosti 

Pro  experimentování  v přípravní  třídě  můžeme  použít  např.  jednoduché  ekopokusy  (viz. 

příloha 4). 

► narativní metoda – vyprávění příběhů předškolákům má své jedinečné místo. Děti jsou 

vděčnými posluchači. V přípravné třídě vyprávíme jednoduché, krátké, srozumitelné příběhy , 

doplněné nejlépe obrázky a úměrnou dramatizací.

► práce s knihou – mnoho půvabných příběhů z české přírody již v české literatuře lze najít, 

např.  od  Františka  Nepila  „Polní  žínka  Evelínka“,  „Vodní  kapka  na  cestách“  od  Marie 

Krahové-Schmidtové nebo „Pohádky o květinách“ od Bohumila Šuly-Boba

 U této metody platí stejné jako u narativní metody pro žáky v přípravné třídě.

► exkurze – velmi oblíbené u dětí každého věku a velká příležitost pro spolupráci s rodiči 

Pro žáky přípravné třídy bych spíše hovořila o návštěvě, či vycházce do vhodného prostředí, 

které doplní představy dětí k danému tématu (viz. Projekt „Mléčná dráha“. Žáci přípravné 

třídy  navštívily  objekty  živočišné  výroby.  Exkurze  v mlékárenském  průmyslu  se 

z bezpečnostních důvodů nezúčastnily.  Na spolupráci rodičů nelze vzhledem k jejich zájmu 

spoléhat.

► beseda – na zajímavé téma a se zajímavými lidmi (včelař, chovatel, myslivec, ekolog atd.) 

Tato metoda se v přípravné třídě neosvědčila. Žáci nedokáží komunikovat formou otázek a 

odpovědí. Mají problémy s kázní a porozuměním. Spoléháme spíše na přirozenou zvídavost a 

spontánní rozhovory. Pro naše děti je specifické, že se často odklánějí od tématu a ptají se i 

nesmyslně. V takovém případě záleží na pedagogovi a jeho schopnostech žáky korigovat.
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► dramatická výchova  – dnes již rozšířená a velmi známá metoda.  Dítě má jedinečnou 

možnost se plně zapojit do výuky podle svých individuálních možností a předpokladů

 Pro pedagoga přípravné třídy je tato metoda náročná. Nelze spoléhat na rozumové schopnosti 

žáků. Pokud ovšem použijeme loutky, maňásky, je žáky s nadšením přijímána.

► práce – ve smyslu hra. Tak jako je pro dospělého práce součástí veškerého dění, pro dítě je 

to  hra,  jako  základní  aktivita.  Zatímco  hra  má  přinášet  zábavu  a  poučení,  práce  spěje 

k určitému cíli, výsledku. Používejme tedy v environmentální výchově pojem práce

 Pokud žáci porozumí zadávanému úkolu, pracují rádi. Naši žáci neradi sedí v lavicích, chtějí 

neustále pracovat-hrát si. Tato metoda je v přípravné třídě zvýhodňující, žáci se učí pro ně 

přijatelným  způsobem.

► slavnost – děti mají rády slavnosti a rituály. Cílem slavností je pomáhat dětem vnímat i řád 

roku. Především jde o zážitek o emotivní prožívání, city a empatie.  Vhodnými náměty na 

oslavy jsou  Den matek, Den dětí, Vánoce, Velikonoce, narozeniny,  ukončení docházky do 

přípravné  třídy,  Otevírání  studánky,  Den  ptačího  zpěvu,  Den  Země,  První  jarní  den, 

Poděkování za úrodu, Dožínky, Dokopaná (brambor), Cibulový jarmark atd.

Slavnosti jsou pro děti z „ubytovny“ pro nepřizpůsobivé občany známou a častou záležitostí. 

Slaví  s dospělými  při  každé  příležitosti.  Při  úmrtí  v rodině  nepřijdou do  školy  třeba  celý 

týden,  tento  rituál  emotivně  prožívají  velmi  intenzivně.  S našimi  žáky  přípravné  třídy  se 

pravidelně  zapojujeme  do aktivit  ke  Dni  Země.  Vánoční  besídka  je  slavností  celé  školy, 

kterou výjimečně navštěvují i rodiče, snad proto, že jsou spojené s rozdáváním dárků.  

(zdroj: http:/www.ekocentrum.eu/evvo)

Děti   přípravné  třídy  základní  školy  praktické  zvládnou  prakticky  všechny  výše 

uvedené metody.  Potřebují jen častější  motivaci,  více názoru,  vhodné pomůcky,  adekvátní 

pomoc,  jednoduché a srozumitelné pokyny.  Tyto  děti  oproti  dětem v pásmu normy lpí  na 

stereotypech,  naučené  vyžadují  stále  donekonečna  opakovat.  Veškerou  činnost  podřizují 

aktuálnímu  uspokojování  vlastních  potřeb,  proto  je  důležité  činnosti  provádět  v krátkém 

časovém  úseku,  prokládat  je  relaxačními  chvilkami  a  bezprostředně  je  dokončit.  Děti 

potřebují vidět produkt své práce ihned po dokončení činnosti. Nesmíme zapomínat chválit i 

za sebemenší úspěchy. Je důležité umět sdělit dětem i to, že se jim něco nepovedlo a opět je 

motivovat pro další práci. 
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5  Realizované projekty

Projekt uskutečňovaný v přípravné třídě základní školy praktické rozhodně nemůže 

naplňovat podstatu teorie projektového vzdělávání a výchovy : „ Na výběru témat se podílí 

žák,  student  či  jiná  cílová  skupina.  Projekty  pro  děti  a  mládež  souvisí  se  školními  i 

mimoškolními  aktivitami.  Žáci,  studenti  i  další  zástupci cílových skupin jsou v projektech 

zainteresováni, sami vyhledávají materiály a jiné informační zdroje. Cílové skupiny se aktivně 

podílejí  na průběhu a změnách projektu.  Pro úspěšný průběh je nezbytná  motivace všech 

zúčastněných.“(cit.10) 

Projekt  nemůžeme  vnímat  jako  „podnik  žáka“.  Mentální  úroveň  těchto  žáků  jim 

nedovoluje převzít zodpovědnost za výběr, realizaci a výsledky projektu. Těžko též hledat 

témata,  která  by  prolínala  do  mimoškolních  aktivit  těchto  dětí.  Nelze  očekávat  ani 

samostatnost ve všech fázích projektu. Motivace je naopak pro samotný průběh a výsledek 

zásadní a neodmyslitelná. 

V případě realizování projektů v přípravné třídě se jedná čistě o pedagogický záměr 

související  s transformací  školy,  s novým pojetím dítěte,  novou rolí  učitele,  integrujícím a 

globálním uspořádáním obsahu vzdělávání a tudíž i s hledáním účinných, zajímavých metod 

vyučování,  podněcující  aktivitu,  samostatnost  a  zodpovědnost  žáků  v interaktivním  pojetí 

výuky.

5.1 Stanovení hypotéz

Výše jsem zmínila skutečnosti, které se týkají problematiky dětí zařazovaných do 

přípravné třídy základní školy praktické. Záměrem projektů, které jsem připravila, bylo 

zapojit  plnohodnotně žáky z přípravné třídy do dění celé školy, vytýčit cíle a záměry tak, aby 

výstupy činností jednotlivých projektů pomohly dětem, při vytváření základů klíčových 

kompetencí a s přijetím  role školáka .

Předpokládám, že výběr činností a způsob jejich plnění, které děti provádějí v rámci 

projektů, jim pomohou v socializaci na školní prostředí, školní práci, dále s adaptací na školní 

režim a rozvinou jejich komunikační schopnosti. 

Dále předpokládám, že se podaří zapojit do činností v některých projektech i  rodiče a 

tím zlepšit  jejich vztah a  spolupráci se školou. O této problematice píše Zuzana Kolláriková 

a Branislav Pupala v publikaci Předškolní a primární pedagogika (viz.doporučená literatura) 

v kapitole 2 „Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu.“

___________________________________________________________________________
10.  SKÝBOVÁ, J. Environmentální výchovné projekty a ekologické hry ve školní a mimoškolní  praxi. UK Praha-PF, Praha 2009. ISBN: 
978-80-7290-411-2 
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5.2 Vlastní realizace projektů

Každý  níže  publikovaný  projekt  je  písemně  zpracovaný  specificky.  Důvodem  je 

možnost variability řešení problému s ohledem na cílovou skupinu, vlastní záměr projektu , 

roční období a dále demografické podmínky školy a její finanční možnosti. 

Konkrétním  záměrem  všech  projektů  je  naučit  žáky:  spolupracovat,  vzájemně  se 

tolerovat, komunikovat, ukáznit se při aktivitách, samostatně se umět  rozhodovat, prosadit se, 

všímat si dění kolem sebe, aktivně se podílet na řešení problémů, vyjadřovat své myšlenky a 

pocity, podřídit se kolektivu, respektovat druhé, vyjádřit empatie, přijímat pochvalu i kritiku, 

dodržovat  pravidla,  učit  se  smyslu  pro  povinnost,  vážit  si  úsilí  druhých,  chovat  se  podle 

základních lidských norem, dbát na osobní zdraví a bezpečnost.

Vedlejším záměrem projektů,  neméně důležitým,  je  získat  zájem rodičů o dění  ve 

škole. Ke spolupráci na každý projekt jsou rodiče pozváni.

V každém projektu nalezneme výstup a  sebereflexi,  které  vysvětlují  souvislosti  se 

stanoveným záměrem.

Všechny  projekty,  které  byly  realizovány,  byly   prezentovány  ve  vitríně  školy. 

Fotodokumentace projektů byla vystavena v prostorách Městského úřadu.

Pozn.:  Fotodokumentaci  projektů  jsem  pořizovala  jako  koordinátorka  EVVO  se 

souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dětí.
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5.2.1 Projekt „Poznej své okolí“
Úvod : Tento projekt byl zařazen hned na počátek školní docházky. Měl děti naučit vnímat 

přírodu v okolí školy, bydliště.

Hlavní cíl :  vnímat přírodu všemi smysly v okolí bydliště a školy

Dílčí cíle : ● vytvářet vztah k životnímu prostředí

 ● probouzet citový vztah k přírodě

● rozvíjet vyjadřovací dovednosti a schopnosti ve vztahu k prostředí

● rozvíjet estetické vnímání

● získat konkrétní poznatky o přírodě a jejích částech

● práce s přírodním materiálem

Cílová skupina : žáci přípravné třídy základní školy praktické

Věk : 6 – 7 let

Místo : školní zahrada, les, louka

Počet dětí : 10  dětí

Doba trvání : září

Praktické činnosti : 

1. PRŮZOR

2. PALETKY

3. VŮŇOVÝ KOKTEJL

4. LAND-ART

5. MALOVÁNÍ

6 BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Realizace projektu

1.  PRŮZOR

Úvod :  Příroda se dá pozorovat různými způsoby, záleží  na tom, co chceme vypozorovat. 

Zahrajme si  s dětmi  na cizince,  kteří  putují  neznámou krajinou a  pozorují  okolní přírodu. 

Dětem postačí obyčejný papírový průzor, který simuluje „dalekohled“, „fotoaparát“.

Pro tuto činnost je velmi důležitá lokalita, kterou učitel zvolí. Musí být nejen rozmanitá, ale 

také přehledná. Motivace je další důležitou fází. Před zahájením této činnosti můžeme dětem 
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přečíst úryvek z knihy Ondřeje Sekory „Ferda Mravenec“Děti je nutné zaujmout a dokázat je 

vtáhnout do role. Ani učební pomůcka nemusí být drahá a náročná, ale na dítě musí působit 

svou originalitou a snadnou použitelností.

Námět:  PRŮZOR

Koncept: 

a) výroba papírového průzoru

b) vycházka do přírody

c) praktické činnosti

Motivace: Zajímavé objekty, přírodní úkazy, přírodniny, živočichové, odpadky

Zadání konkrétní  činnosti : 

▫Vyhledejte pomocí průzoru zajímavý přírodní objekt a ukažte jej spolužákovi.

▫ Najděte pomocí průzoru nějakého živočicha a pojmenujte ho.

▫ Určitě najdete v okolí i to, co do přírody nepatří.

Problém : vnímání přírody-zraková percepce a orientace

Přidaná hodnota:  pobyt  v přírodě, jiné úhly pohledu, poznání přírody, orientace v terénu, 

problematika životního prostředí

Pomůcky : čtvrtka, nůžky = průzor

Průběh činnosti : 

ad a) Žáci ve škole vystřihnou ze čtvrtky podle šablony průzor.
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ad b)   Uskutečníme výpravu do přírody v okolí školy.

ad c) Žáci pomocí průzorů vyhledávají pro ně zajímavé přírodní objekty (strom, skálu, řeku, 

kopec).  Pracují  ve  dvojicích  a  vzájemně  si  objekty  ukazují  a  sdělují  si  dojmy.  Činnost 

můžeme pojmout i jako hádanky formou popisu a hledání.

Průzor  použijeme  jako  fotoaparát  a  „fotografujeme“  drobné  živočichy,  které  nacházíme 

v trávě, v půdě, pod listím atp. Řekneme si jak se živočich jmenuje, čím je užitečný, jak je 

zbarvený, kolik má nožiček, jaké má další vlastnosti.  (pozn. Ruměnici pospolnou najdeme 

snad úplně všude)

Žáci pomocí průzoru vyhledají i to, co do přírody nepatří. Odpadky, které nechal v přírodě 

člověk najdeme všude i na školní zahradě. Diskutujeme s žáky o této problematice.

Záměr: vnímání sebe samého v určité roli, schopnost spolupráce, sebeuspokojení  vnímáním 

krásné přírody, rozvíjení estetického vnímání, práce ve skupině, ve dvojicích a individuální

Cíl vzdělávací : rozvoj zrakové percepce a orientace

Reflektivní otázky: Je v okolí naší školy krásná příroda? Co se vám líbilo nejvíce-nejméně? 

Jaký objekt byl  nejzajímavější? Jaký živočich byl  nejbarevnější (nejmenší atd...).  Jací lidé 

odhazují  odpadky do přírody?  Co je  a  není  správné  vůči  přírodě?  Jak  můžeme my sami 

přírodu chránit?

Výstup:  Žáci výborně spolupracovali ve dvojicích. Při hledání objektů vykazovali značnou 

kreativitu a fantazii. Nejvíce je přitahovali drobné objekty jako pavoučí skrýš nebo houby (viz 

foto). Při hledání živočichů naprosto spontánně „fotografovali“ nalezené živočichy. Dotýkali 

se jich bez strachu a s citem. 

Sebereflexe: Na  dané  téma  se  děti  umí  lépe  soustředit,  když  je  jim  umožněno  se  mezi 

jednotlivými částmi proběhnout , pohrát si nebo zazávodit si mezi sebou. Hledání odpadků 

v přírodě je pro pedagoga méně příjemná záležitost. Děti se však na vlastní oči přesvědčily, že 

jich je v přírodě všude mnoho a že člověk svým konání přetváří  přírodu k obrazu svému. 

Běžně  si  děti  nevšímaly  odpadků,  ale  pokud  byly  v  „roli“,  staly  se  z nich  v okamžiku 

ekologové.
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Fotodokumentace :

                                       

2. PALETKY

Úvod : Děti v tomto věku rády tvoří a pracují se zajímavým přitom jednoduchým materiálem. 

Při správné motivaci přijímají samozřejmě jakékoliv role. Zahrajme si tedy na umělce-malíře, 

kteří  potřebují  ke své činnosti  paletu barev.  Tuto činnost můžeme využít  při  poznávání  a 

pojmenovávání barev a barevných odstínů, které dělají dětem potíže. Je důležité vybrat pro 

tuto činnost vhodné prostředí, nejlépe louku u lesa. Při práci s žáky s mentální retardací si 

pedagog nemůže klást příliš vysoké cíle. Při této aktivitě prakticky za velmi malé pomoci 

pedagoga vznikne krásné dílko

Námět:  PALETKY

Koncept: 

1. výroba papírové paletky se samolepící plochou

2. vycházka do přírody

45



3. sběr malých kousků rostlin nebo jiných přírodnin (kromě živočichů)

4. přilepení co nejvíce barev (nebo dle pokynu odstínů jedné barvy) na paletku

5. posouzení výsledku, vzájemné porovnání paletek

6. shromáždění všech paletek na jednom místě a vytvoření společného díla

7. rozhovor, sdělení pocitů 

8. výstava paletek v budově školy

Motivace: krása přírody v okolí naší školy, pestrobarevná  příroda 

Zadání ke konkrétní činnosti :  Najděte v bezprostředním okolí co nejvíce barevných částí 

přírodnin a nalepte je na svoji paletku (nebo pokuste se najít co nejvíce odstínů vámi zvolené 

jedné barvy)  

Problém: estetické vnímání, zaměření na rozmanitost barev, odstíny jedné barvy

Technika: lepená koláž

Přidaná hodnota: práce v přírodě, manipulace s přírodninami, práce s přírodním materiálem, 

umělecké dílo, poznání přírody v okolí školy

Pomůcky : nůžky, čtvrtka, oboustranná lepící páska, šablona paletky

Průběh činnosti : 

1.  Žáci  vystřihnou  z tvrdšího  papíru  dle  šablony  tvar.  podobný  malířské  paletě  o 

velikosti asi 10-15 cm. Na jednu z jeho stran přilepí samolepku. 

2.  Uskutečníme  vycházku  do přírody. Žáci se seznamují s okolím školy.

3.  Žáci  sbírají přírodniny dle pokynu a nalepí je na paletky. Barvy pojmenovávají, učí 

se rozlišovat odstíny jednotlivých barev.

4.  Na určeném místě žáci shromáždí všechny paletky a  diskutují nad společným dílem.

5.  Žáci společně vystaví vzniklé dílo v budově školy.

Záměr: vnímání vlastního výtvarného díla, sebeuspokojení z výtvarného vyjádření, rozvíjení 

citového vztahu k přírodě, kolektivní cítění, individuální i skupinová práce, já-ty (vztahy mezi 

mnou a druhými), orientace v okolí školy,

Cíl  vzdělávací:  hledání  a  vnímání  barev  v přírodě  v okolí  školy,  ,  získání  orientačních 

dovedností

Reflektivní  otázky  :  Líbí  se  vám vaše  paletky?  Bylo  hledání  barev  složité?  Měl  někdo 

problém s hledáním barev? Je vaše společné dílo podařené? Která barva se vám nejvíce líbí? 

Která barva je nejvíce zastoupená v přírodě? Chcete paletky vystavit pro ostatní děti ve škole? 

Ukážete rodičům, co jste dokázali vytvořit? Je v okolí naší školy krásná příroda? Co se vám 

líbí nejvíce-nejméně? 
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Výstup:  Zadaný problém  pochopily. Největší radost děti projevovaly při společné činnosti, 

když umístily všechny paletky k sobě a vznikl jeden velký barevný „obraz“. Byly schopné se 

ukáznit, aby společné dílo neponičily. Dokázaly pracovat individuálně i kolektivně.

Sebereflexe:  Již  při  výrobě  papírové  paletky  byly  děti  hodně  zvědavé  na  jejich  použití. 

Celkem rády přijaly roli  výtvarníků.  Při  reflexi vyjadřovaly údiv nad tím,  kolik barev lze 

v přírodě najít. Hledáním odstínů jedné barvy jim činilo značné problémy. Důležité pro tyto 

žáky je, když se mohou svým výtvorem pochlubit a vystavit jej.

Fotodokumentace :
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3. VŮŇOVÝ KOKTEJL

Úvod :  Tato aktivitka je pro děti důležitá pro rozvoj smyslového vnímání. Ukážeme dětem 

přírodu takovým způsobem, jakým nejsou obvykle zvyklí ji vnímat. Může posloužit   i jako 

uklidňující nebo relaxační faktor při pobytu v přírodě.

Námět : VŮŇOVÝ KOKTEJL

Koncept : 1. rozdělení kelímků dětem

      2. vycházka do přírody

      3. hledání a vnímání rozmanitosti vůní v přírodě

Motivace : pestrost vůní různých přírodnin

Zadání ke konkrétní činnosti : Sesbírejte vůně z přírody. Můžete sbírat květiny, listy, mech, 

zeminu, šišky, kůru. Nasbírané přírodniny můžete i rozmělnit svými prsty. Pojmenujte svůj 

koktejl. Všichni si přivoní k ostatním koktejlům.

Problém: smyslové vnímání zaměřené na pestrost a odlišnost vůní přírodnin

Přidaná hodnota: pobyt v přírodě, manipulace s přírodninami, rozvoj fantazie

Pomůcky : hrnečky nebo kelímky

Průběh činnosti : 

1. Ve škole si připravíme hrnečky nebo kelímky. 

2. Uskutečníme vycházku nejlépe do okolí školy, třeba na školní zahradu. 

3. Žáci dostanou kelímky a mají za úkol najít v okolí různé vůně a umíchat z nich vůňový 

koktejl  :  lístky,  plody,  stonky,  květy,  mech,  půdu,  jehličí,  houby,  byliny,  dřevo  (když 

přírodniny rozmělníme, zvýrazníme aroma). Upozorníme, aby nesbírali věci, které do přírody 

nepatří.

4.  Při  pěkném počasí  si  můžeme  s žáky  sednout  a  udělat  si  závěrečnou  vůňovou  párty, 

pošleme si dokola všechny koktejly a „čichem ochutnáváme“, jak se nám který zamlouvá. 

Můžeme i své koktejly pojmenovat. Nasbírané přírodniny můžeme také rozdělit do skupin: 

příjemné-nepříjemné,  sladké-hořké-ostré.  Také můžeme se zavřenýma očima hádat  o  jaké 

přírodniny jde atp.

Záměr: sebeuspokojení smyslovým vnímáním, kolektivní cítění, relaxace, vyjadřování svých 

myšlenek a pocitů, kolektivní činnosti

Cíl vzdělávací: smyslová výchova

Reflektivní otázky: Jakou vůni má tvůj koktejl? Který koktejl voněl nejvíce? Byla ti nějaká 

vůně nepříjemná? 

Výstup:  Bylo  možné  pozorovat,  které  z dětí  je  samostatné  v rozhodování,  většina  žádala 
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opakování  pokynu.  Jakmile  zadání  správně  pochopily,  jejich  fantazie  byla  obdivuhodná. 

Napodobovaly chování dospělých a „ťukaly“ kelímky o sebe jako při přípitku. 

Sebereflexe: Děti se na činnost těšily. Slovo koktejl většina neznala. Asociovalo v nich chuť 

k jídlu.  Pedagog musí  být  obezřetný  a  uhlídat  děti,  aby přírodniny neochutnávaly,  jelikož 

k tomu mají tendence. 

Pozn.: Po ukončení této činnosti musíme dětem vysvětlit jak správně zlikvidujeme plastové 

kelímky.

Fotodokumentace:

                       

4. LAND-ART

Úvod  :  Okolní  prostředí  nabízí  množství  nejrůznějších  přírodních  materiálů.  S dětmi  si 

můžeme nasbírat např. kamínky, šišky, větvičky, listy a pokusit se zhotovit vlastní výtvarné 

dílo. Trvanlivost reliktů není příliš dlouhá, proto je důležité tuto činnost zdokumentovat. Pro 

děti  budou fotografie odměnou a zajímavým zážitkem. Motivací je právě zdokumentování 

děl. Po návratu do školy si s dětmi můžeme postavy vytvořit ještě jednou – malováním na 

papírové krabice.

Námět : LAND-ART

Koncept :  1. vycházka do přírody

                   2. rozdělení dětí do skupin

       3. zemní umění

Motivace : využití přírodnin k výtvarnému umění

Zadání ke konkrétní činnosti : Pomocí nasbíraných přírodnin vytvořte pohádkovou postavu 

Problém : experimentování s přírodním materiálem, objevování souvislostí

Přidaná hodnota : rozvoj fantazie, krása přírodního materiálu

Pomůcky: různé přírodniny, které najdeme, můžeme i jen dotvářet součást přírody (stromy, 
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skály, kameny, pařezy)

Cíl  vzdělávací:  Ukázat  dětem přírodu  takovým způsobem,  jakým nejsou  obvykle  zvyklí 

vnímat. Rozvíjet tvořivost, fantazii, 

Záměr:  spolupráce,  kolektivní  cítění, sebeuspokojení  smyslovým  vnímáním,  řešení 

problému, komunikace, role ve skupině, práce ve skupině, dokončit činnost

Průběh činnosti:

1. Vyzveme děti, aby se ve stanoveném čase (záleží na nás) pokusily vytvořit v přírodě nějaké 

zajímavé umělecké dílo ( v tomto případě pohádkovou bytost), mohou pracovat ve dvojicích 

nebo ve skupině. Vše závisí na fantazii dětí.

2. Prohlédneme si společně všechny pohádkové postavy - hodnotíme jejich originalitu. 

3. Připomeneme si, jaký přírodní materiál jsme k tvorbě použili.

4. Díla je dobré fotograficky zdokumentovat.

Reflektivní otázky: Jak se jmenuje váš výtvor? Co se vám nejlépe podařilo? S čím jste měli 

problém? Je vám líto dílo opustit? Připomíná vám někoho? Co myslíte, že se s dílem za čas 

stane? Pro koho jste dílo tvořily? Který výtvor se vám nejvíce líbí? 

Výstup:  Okamžitě  bylo  patrné,  kdo  je  ve  skupině  vůdčí  typ,  kdo  jen  přihlíží  a  kdo  se 

(ne)snaží. Nejslabší žáci vyžadovali neustálou pomoc a pozornost. Projevovaly lítost, že jejich 

výtvory opustí.

Sebereflexe Bylo zajímavé děti pozorovat. Jedné dívce vadila špína a umazané ruce. Pedagog 

musí myslet na to, aby si po dokončení činnosti děti mohly ruce umýt. 

Fotodokumentace:
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5. MALOVÁNÍ

Úvod: Barvy jsou všude kolem nás a děti s nimi velmi rády pracují a tvoří. Barevnost a barvy 

jsou nezbytným jádrem malby a jedním z nejúčinnějších prostředků výtvarného vyjadřování 

dětí. Je to důležité a  z pedagogického hlediska vděčné téma. Příroda nabízí celou škálu barev, 

jen  ji  musíme  naučit  děti  nacházet  a  vnímat.  Práci  s barvou  lze  bohatě  využívat  i  v 

reflektivním dialogu mezi žáky. 

Frotáž je pro starší děti jeden ze základních výtvarných postupů, ale lze ji zkoušet i s dětmi 

v předškolním věku.

Námět : MALOVÁNÍ PŘÍRODNINAMI, FROTÁŽ

Koncept : 1. vycházka do okolí

      2. sběr přírodnin

      3. malování přírodninami na čtvrtku

      4. frotáž kůry stromu  voskovkami na papír

      5. diskuze nad podařenými díly

      6. výstava v areálu školy

Motivace : využití přírody k výtvarnému vyjádření

Zadání ke konkrétní činnosti :

Nasbírejte různé přírodniny, kterými namalujete obraz na čtvrtku. 

Přejíždějte po papíru voskovkami plochou stranou a pozorujte, jak se obkreslují obrysy kůry 

stromu.

Problém: tvořivé schopnosti a projevy

Přidaná hodnota :  individuální práce, koncentrace pozornosti, posilování jemné motoriky, 

pozorování přírody, vnímání barev, tvarů

Záměr:  samostatnost  v rozhodování,  individuální  činnost,  koncentrace  pozornosti,  pocit 

sebeuspokojení, komunikace, rozvoj osobnosti, řešení problému

Pomůcky: čtvrtka, papír, voskovky

Průběh činnosti:

1. Děti si nasbírají přírodniny, nejlépe mech, trávu, plody, zeminu atp.

2. Na čtvrtky se pokusí namalovat nějaký obraz a využijí co nejvíce barev.

3. Papír přiloží děti ke kůře stromu, který jsme společně vybrali. Voskovými  

    pastelkami otiskují reliéfní struktury kůry na papír.

4. Následuje diskuze nad výtvory.

5. Díla vystavíme v prostorách školy (třídy)
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Reflektivní otázky:  Jaké přírodniny jste našli? Kde se v přírodě vzaly? Jakou mají barvu? 

Najdete podobné barvy? Která činnost se vám více líbila a proč? Jaká je kůra stromu, kterou 

jsme frotovali? Jak se jmenuje ten strom? Jaký je ten strom? Jsou všechny stromy stejné?

Výstup: Při  této  aktivitě  je  žádoucí  mít  asistenta  nebo  doprovod  maminky,  babičky. 

Přítomnost členů rodiny by byla, ve smyslu pomoci všem dětem při činnostech, přínosná. Děti 

ale  přítomnost  rodičů  spíše  rozptylovala.  Chovaly  se  podle  naučených  vzorců  z rodiny  a 

ostatním  dětem  tato  skutečnost  odváděla  pozornost.  Zúčastnila  se  jedna  babička  a  dvě 

maminky (viz fotodokumentace).

Sebereflexe  : Některé  děti  nechápaly,  že se dá malovat  trávou,  mechem,  hlínou.  Stále  se 

dožadovaly pastelek.  Měly problémy s motorikou,  některé  drobné materiály  se  jim špatně 

držely.Tady je nejdůležitější motivace a ukázat jim, že to jde.  Opět je vhodné mít alespoň 

ubrousky, aby se děti mohly utřít. 

Maminky (babičky)  mají  tendence své potomky opečovávat  a pracovat  za ně.  Často jsem 

měla dojem, že tak činí účelově, abych si všímala jejich zájmu.

Pozn.:Musíme  být  velmi  opatrní  při  sběru  přírodnin,  aby  děti  nesbíraly  jedovaté  plody 

např.Vraní oko (viz obr.).

                                            Vraní oko   

Frotováním byly děti nadšené. Potřebovaly přidržet papír na kůře stromu. Děti se rády 

svými  díly  pochlubí,  dáme  jim prostor  vystavit  je  v budově  školy.  Dostatečná  motivace, 

kladné hodnocení, pochvala i diplom za nejkrásnější obrázek potěší i samotného pedagoga. 
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Fotodokumentace:

Malování přírodninami

Frotování kůry stromu
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Malování přírodninami
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Frotáž kůry stromu
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6. BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Úvod :  Pěstování bylin je pro dítě činnost zábavná i vzdělávací. Sázení, kypření půdy a 

zalévání je vlastně hra, dítě si rovněž osvojuje jednoduché pracovní dovednosti, rozvíjí svoji 

obratnost, dozvídá se o potřebných podmínkách pro růst rostlin. Žáci se současně učí 

poznávat a pozorovat nejen samotné bylinky, jejich růst a proměny, ale i život kolem nich. 

Zahrádka láká totiž spoustu motýlů, čmeláků, brouků a včel, takže je plná života.

Pro pedagoga je tento úkol náročný. Výsledky práce nejsou zřejmé okamžitě. Při této činnosti 

musí spoléhat na přirozenou zvídavost dětí a motivovat je průběžně po celou dobu vegetace 

bylin. K motivaci použijeme např. pohádky od Lindy Hroníkové: Pohádky a hry s bylinkami, 

omalovánky, výrobu vonných sáčků z již dříve nasušených bylin atp.

Poznámka: U této aktivity neplatí časové vymezení.

Námět: BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA

Koncept: 1. předpěstování bylin

2. sázení bylin

3. péče o bylinky

4. sběr bylin a jejich zpracování

Motivace: využití bylin, péče o rostliny

Problém: prostředí v němž dítě žije, živá příroda, péče o okolí

Přidaná hodnota: pozorování přírody, vnímání vůní a chutí

Pomůcky: zemina, kelímky, zahradní náčiní, semena bylin

Průběh činnosti:

1. V únoru žáci vysejí do kelímků různé bylinky, pravidelně je zalévají.

2.  V dubnu-květnu bylinky přesadí  do připraveného záhonu (připravily ročníky na vyšším 

stupni).

3. Provádějí pravidelnou péči o záhon včetně zálivky

4. Sbírají bylinky,suší, konzumují nebo jinak zpracovávají.

Záměr:  kolektivní  činnost,  zodpovědnost  v roli  školáka, tolerovat  a  respektovat  druhé, 

komunikovat,  ukáznit  se při aktivitách,  prosadit  se, všímat  si  dění  kolem sebe,  aktivně se 

podílet na řešení problémů, vyjadřovat své myšlenky a pocity, podřídit se kolektivu, přijímat 

pochvalu i kritiku, dodržovat pravidla, učit se smyslu pro povinnost, vážit si úsilí druhých

Reflektivní otázky:  Jaké bylinky jsme vypěstovali? Proč se bylinky pěstují? Která bylinka 

vám nejvíce (ne)voní? Ze které bylinky vám (ne)chutnal čaj? Pijete doma bylinkové čaje? 

Proč se rostliny zalévají a okopávají?  Komu šla práce nejlépe? 
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Výstup: Nadšení děti projevovaly při činnostech především venku na záhonu. Činilo jim 

problémy respektovat druhé, nechtěly čekat na nářadí.Těšilo je, že se na jejich zahrádku chodí 

dívat žáci z jiných tříd. Snažily se dodržovat nastolená pravidla.

 Sebereflexe: I mne velmi potěšilo, že se  ostatní vyučující začali zajímat o to, co děláme a 

chtěli informace týkající se tohoto projektu.

Při péči o bylinky na záhoně je důležité dbát na bezpečnost při manipulaci s nářadím. Pro 

příště jsem se poučila, že pokud používáme motyčky, necháme pracovat vždy jen jednoho 

žáka, ostatní mohou vybírat plevel ručně a odnášet ho na kompost. Také bych méně 

zasahovala do práce dětí a snažila se být více poradcem. Ačkoliv jsem se snažila do některých 

činností příliš nevstupovat, stejně je ve mně učitelka, ochranitelka.

Fotodokumentace: 
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5.2.2 Projektové dny „ Mléčná dráha“

OBSAH 

Úvod

Partner projektu

Hlavní cíl projektu 

Dílčí cíle projektu 

Metody užité v projektu

Rozsah projektu

Seznam pomůcek

Realizace projektu

Reflexe

Produkt projektu

Hodnocení projektu

Sebereflexe

Autor fotodokumentace 

Úvod

Tento projekt  byl  rozpracován jako denní aktivity,  v rámci  jednoho týdne v měsíci 

říjnu. Projektu se zúčastnili žáci celé školy se svými třídními učiteli a ostatní pedagogové. 

Projekt byl  koncipován tak, aby se ho mohli zúčastnit všichni žáci včetně přípravné třídy. 

Integrace  prolnula  do  všech  předmětů  ve  všech  ročnících  a  to  i  do  vzdělávacího  plánu 

přípravné třídy. 

Záměr projektu pro přípravnou třídu

■ Získat  základy klíčových kompetencí tak jak jsou definovány v ŠVP (viz výše)

■ Plnit vzdělávací obsah „Dítě a svět“ – oblast environmentální

■ Získat ke spolupráci rodiče a tím zlepšit vztah ke škole, zlepšení školní docházky

Partneři projektu  

TERRA Kaplíř spol. s r.o. Sulejovice

Zemědělská farma Lukavec

Bohušovická mlékárna a.s.
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Hlavní cíl

1)Hlavním cílem projektu je naučit  žáky rozpoznávat  jednotlivé druhy materiálů,  které  se 

používají v potravinářském průmyslu jako obalový materiál. Konkrétně u mléčných výrobků 

je velmi pestrý a obsahuje prakticky veškeré druhy na trhu obalových materiálů (polyethylen, 

polyvinilchlorid, hliník, igelit,  papír, sklo atd.), který se následně po spotřebování výrobků 

stane odpadem.

2)Ukázat žákům složitou cestu produkce mléka až po jeho konzumaci, naučit žáky vážit si 

lidské práce.

3)Seznámit žáky s podmínkami chovu hospodářských zvířat.

4)Nastínit žákům problematiku zdravé výživy.

Dílčí cíle projektu

☻naučit  žáky  rozpoznat  alespoň  základní  obalový  materiál  používaný  v potravinářském 

průmyslu, který se stane odpadem (papír,plast,sklo,směsný odpad)

☻naučit žáky třídit odpad

☻uvědomit si  problematiku chovu hospodářských zvířat

☻ přímým kontaktem s hospodářskými zvířaty vzbudit u žáků emoční prožitek

☻ naučit žáky uvědomit si co obnáší lidská práce

☻ seznámit žáky se zásadami zdravé výživy a naučit je vařit jednoduchá mléčná jídla

 

Metody užité v projektu

►exkurze do objektů živočišné výroby

►vycházka na pastviny

►pozorování zvířat

►exkurze do potravinářského závodu

►monitoring mléčných výrobků v obchodech

►praktické činnosti

►problémové vyučování

►práce s textem

►beseda s odborníky

►vyučování prožitkem

►diskuze k tématu

►třídění odpadů

►prezentace produktů a výsledků
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Rozsah projektu

Fáze přípravná – koordinátor a ředitelka školy, ekotým: 1 měsíc

Fáze realizační – 1 týden

Cílová skupina: Žáci ve věku 6-16 let

Čas realizace: týden v měsíci říjnu

Seznam pomůcek

Balící  papír,  omalovánky,  lepidla,  nůžky,  recepty  a  kuchařské  knihy,  obrazový  materiál, 

encyklopedie zdravé výživy, knihy s tématikou chovu hospodářských zvířat, nutriční tabulky 

mléka a mléčných výrobků, obaly mléčných výrobků, mléko a další potraviny
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Realizace projektu

1. EXKURZE DO KRAVÍNA 
Žáci pod dohledem navštíví  kravín s přídavnými prostorami.  Přímým kontaktem se 

seznamují  se  zvířaty,  pozorují   práci  ošetřovatelek,  vyposlechnou  odborný  výklad 

zootechnika,  dotazují  se  na problematiku,  která  je zajímá,  jsou seznámeni  i  s transportem 

mléka do mlékárenského závodu. 

61



2.VYCHÁZKA NA PASTVINY, POZOROVÁNÍ ZVÍŘAT
Organizovaně se žáci přesunou ve skupinách do blízkosti pastvin. Pozorují zvířata ve 

výbězích. Seznamují se s denním režimem odchovu zvířat,  jejich potřebami a povinnostmi 

ošetřovatelů. Učí se názvy samice, samce a mláděte.
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3. EXKURZE DO POTRAVINÁŘSKÉHO ZÁVODU 

    BOHUŠOVICKÁ MLÉKÁRNA A.S.

Žáci si prohlédnou za odborné asistence a výkladu některé provozy závodu. Ochutnají 

mléčné výrobky přímo z provozu (Každé dítě dostalo dárek v podobě mléčného výrobku dle 

výběru).
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4. MONITORING MLÉČNÝCH VÝROBKŮ V OBCHODECH
Žáci  navštíví  obchody  s potravinami  a  monitorují  nabídku  mléčných  výrobků. 

Zajímají se o množství, ceny, obaly (materiál, barva), velikost, výrobce, pestrost, trvanlivost, 

hygienu, způsob a kulturu nakupování apod.
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5. PRAKTICKÉ ČINNOSTI 

a) Žáci tvoří plakáty dle pokynů, vybarvují omalovánky,vystřihují obrázky,lepí je na balící 

papír  a  tvoří  plakát  s danou tématikou  :  pastviny,  kravín,  odvoz  mléka do mlékárenského 

závodu,provoz mlékárenské výroby, obchod s mléčnými výrobky atd.
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b) Žáci  ve školní  kuchyni   připravují  mléčné pokrmy studené i teplé  kuchyně jako např. 

palačinky,  krupičnou  kaši,  puding,  tvaroh,  sýrové  a  jogurtové  pomazánky,  koktejly. 

Připravené pokrmy zkonzumují.
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c) Po konzumaci  mléčných  výrobků zbyly  odpadky –  obaly mléčných  výrobků.  Žáci  je 

umyjí, vytřídí na odpad : PAPÍR, PLAST, TETRAPAK, HLINÍK, SKLO, SMĚSNÝ ODPAD 

a použijí k vytvoření pomůcky k vyučování.
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d)  Žáci  se  naučí  třídit  základní  odpad  do  košů  na  tříděný  odpad,  které  jsou  nově 

nainstalovány v budově školy. 
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6) UKONČENÍ PROJEKTU

Žáci  společně nainstalovali  na chodbách školy vyrobené  plakáty,   prezentovali  své 

výtvory a naučené vědomosti. Koordinátor všem poděkoval za pracovitost a splnění úkolů
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Výstup 1

ad 1) Chodíme ve dvojicích po veřejné komunikaci. Přímým kontaktem se seznamujeme se 

zvířaty, pozorujeme je, nerušíme je, nebojíme se jich. Komunikujeme s cizími lidmi, klademe 

otázky, mluvíme v celých větách.

ad 2) Pozorujeme přirozené chování zvířat na pastvě. Zapamatujeme si názvy :  kráva, býk,  

tele. Sdělujeme si pocity.

ad  3) Nasloucháme  a  ukázněně  se  chováme.  Seznamujeme  se  s lidskou  prací  v továrně. 

Vážíme  si  lidské  práce,  pozorujeme  stroje,  automaty,  které  usnadňují  práci.  Všímáme  si 

čistoty provozu i oblečení zaměstnanců. 

ad 4) Chováme se správně v obchodě, pozdravíme a poděkujeme. Vnímáme zrakem nabízené 

zboží,  snažíme se zapamatovat si.  Učíme se i hodnotu peněz a porovnávat drahé x levné, 

dražší x levnější, hodně x málo, velké x malé atd.

ad 5)  a) Používáme správně nůžky, lepidlo, pastelky. Správně používáme barvy. Posilujeme 

paměť,  tvoříme  dle  zapamatovaného.  Pracujeme  s předlohou,  vzájemně  si  pomáháme. 

Využíváme celý pracovní prostor a plochu.
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b) Pracujeme v kuchyni,  dbáme na bezpečnost  a  hygienu,  vzájemně si  pomáháme. 

Učíme se slušnému a společenskému chování při stolování. Víme, co je zdravé a nezdravé.

c) Seznamujeme se s novými materiály, poznáváme plast, papír, sklo a jiné materiály. 

Učíme se jak zacházet s odpadky a proč je nutné je třídit. Poznáme značky a barvy košů na 

tříděný odpad. Víme, kde jsou ve škole instalovány koše na tříděný odpad. 

d) Třídíme odpad.

ad 6) Máme radost ze společně vykonané práce. Umíme sdělit, co jsme se naučili. Přijmeme 

pochvalu a vážíme si vyrobených učebních pomůcek.

Výstup 2:

Tohoto projektu se účastnilo   průměrně  7 žáků z přípravné třídy denně. Vystavené 

plakáty si prohlédli čtyři maminky a jeden tatínek. Po dokončení projektu se mírně zlepšila 

docházka žáků přípravné třídy na vyučování.

PRODUKT PROJEKTU
Celá škola třídí odpad do nádob na tříděný odpad. Stále si připomínáme jak odpadky 

správně třídit, proč je třídění odpadu důležité a jaké další možnosti v této oblasti máme ve 

škole, doma, v obci.

Vedlejším  produktem  jsou  nabyté  vědomosti  z oblasti  produkce  a  zpracování  mléka  a 

dovednosti potřebné pro školní práci.

HODNOCENÍ PROJEKTU
Projektu se zúčastnili  žáci  celé  školy včetně přípravné třídy.  Zapojeni byli  všichni 

zaměstnanci školy. Cíl projektu byl splněn. Prezentován byl v prostorách školy a ve školní 

vitríně. 

Písemná podoba projektu je k dispozici  u koordinátora EVVO i s fotodokumentací. 

Jeho opakování lze aktuálně využít v dalších letech.

Všem zúčastněným bylo osobně poděkováno koordinátorkou EVVO.

SEBEREFLEXE 
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Projekt  byl  dobře  naplánován.  Pedagogové  pracovali  s nasazením  dle  denního 

harmonogramu  bez  problémů.  Nenastaly  žádné  komplikace.  Překvapila  mě  kreativita 

některých  kolegů,  činnosti  doplňovali  vlastními  nápady.  Po  dobu  trvání  projektu  byli 

pozitivně naladění a ochotní plnit pokyny. Projekt hodnotili velice kladně nejen pro zpestření 

výuky,  ale  i  smysluplnost  náplně  jednotlivých  činností.  Informaci,  že  se  jedná  o  projekt 

k problematice  odpadů,  jsem  si  nechala  na  poslední  den.  Všichni  pedagogové  byli  mile 

překvapeni  a  kvitovali,  že  i  v naší  škole  budeme  třídit  odpad.  Motivaci  pedagogů,  třeba 

formou překvapení, k takovýmto činnostem považuji za důležitou.

Žáci  se  nenásilnou  formou  dozvěděli  kolik  odpadů  člověk  vyprodukuje  pouze 

konzumací mléčných výrobků. K činnostem přistupovali s nadšením a elánem, byli zvídaví a 

ukáznění. Projevovali radost z prožitků a vlastní tvořivé  práce. Plakáty byly na chodbách až 

do konce školního roku a neponičené! Starší žáky zaujala exkurze do mlékárenského závodu. 

Mladším žákům se nejvíce líbilo  v objektech živočišné výroby.  Vaření a konzumace jídla 

nadchla všechny žáky. 
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5.2.3  Projekt „Vitamínové dny“
Úvod 

Tento  projekt  jsem připravila  pro  žáky prvního  stupně  a  přípravné  třídy  ZŠP.  Na 

realizaci projektu spolupracovali  třídní učitelky a družináři školy. 

Poznámka : Záměry pod jednotlivými aktivitami se vztahují k žákům přípravné třídy

Cílová skupina : žáci ve věku 6 – 11 let

Cíl projektu:

 Seznámit děti se zdravým životním stylem a zdravou výživou

Dílčí cíle:

• zdravá výživa, zdravý životní styl 

• druhy ovoce a zeleniny na českém trhu

• použití v kuchyni, konzumace, hygiena

• práce ve skupinách, individuální

• řešení problémů při soutěžích a hrách

• plnění kompetencí pracovních, komunikačních, řešení problémů, sociálních

Metody použité v projektu:

■ prožitkové vyučování

■ rozhovor

■ práce ve skupinách

■ dramatizace

■ problémové vyučování

■ hra

■ narativní metoda

Rozsah projektu:

Fáze přípravná : 1 týden

Fáze realizační : 2dny
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Materiální výbava: víčka PET lahví, letáky, tiskoviny, obrazový materiál ovoce a zeleniny, 

čerstvé ovoce a zelenina,  pastelky,  nůžky,  lepidla,  LOTO karty,  PUZZLE, vitamínek „C“, 

vitamínové preparáty,

Prostor: tělocvična, chodba v přízemí, mateřské učebny a učebna 1.-2.ročníku

PARTNER PROJEKTU:

Zemědělské družstvo Klapý, které poskytlo ze své produkce 25 kg jablek.
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Realizace projektu :

Den 1.

OBSAH :

1. Motivační rozhovor

2. Druhy ovoce a zeleniny – ukázka

3. Skládání PUZZLE

4. Pohádka – poslech 

5. Soutěž: CESTA ZA VITAMÍNEM „C“

6. Konzumace jablek

7. Závěrečná diskuze

1. Motivační rozhovor

Organizace : Všichni žáci sedí  v kruhu, pedagog s nimi vede rozhovor k tématu.

záměr : vzájemná tolerance, vyjadřování vlastních myšlenek, komunikace, kázeň
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2. DRUHY OVOCE A ZELENINY

Praktická ukázka :

►Nejrůznější druhy ovoce a zeleniny 

►Vitamínové preparáty dostupné na trhu

Organizace :
Demonstrátor ukazuje jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, žáci sedí v kruhu a poznávají 

různé druhy ovoce a zeleniny podle tvaru, barvy, vůně, chuti je.

Každý může ochutnat, vzít do ruky, očichat předváděné druhy ovoce a zeleniny a vyjádřit se, 

zda je zná, nezná, jí nebo nejí, jestli mu chutná, nechutná.

Vitamínové  preparáty  z lékárny  si  děti  prohlédnou.  Kdo  má  zájem,  ochutná  vitamínový 

bonbón.

Záměr :. aktivní účast na řešení problému, vyjádření myšlenek, dodržování pravidel
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3. SKLÁDÁNÍ PUZZLE

Praktická  činnost  :  Žáci  pracují  ve  skupinkách.  Puzzle  dostanou  v obálkách.  Jejich 

úkolem je sestavit  obrázek,  poznat  druh ovoce,  pojmenovat  ho,  popřípadě charakterizovat 

jeho vlastnosti a doplnit dalšími znalostmi o tomto druhu .

Organizace : Žáci jsou rozděleni do menších smíšených skupin . Je připraveno 6 stanovišť 

s obálkami. Skupiny postupně projdou všechna stanoviště a sestaví jednotlivě puzzle – jablko, 

ananas, jahody, pomeranč, citron, kiwi. U každého stanoviště je jeden pedagog. 
Žáci trénují paměť, jemnou motoriku, zrakovou percepci. Učí se spolupracovat, pomáhat si a 

tolerovat se. Žáci si prakticky vyzkoušeli, zda si pamatují některé druhy ovoce, které předtím 

ochutnali nebo si je prohlédli.

Záměr: řešení problému, spolupráce ve skupině, prosazování se, komunikace 

77



4. POHÁDKA 

Organizace : náslech - Žáci zaujmou pohodlnou polohu v prostředí tělocvičny na koberci, 

žíněnkách a poslouchají přednes pohádky.

„Kde se vzal tu se vzal malý panáček. Nevěděl jak se jmenuje. Pořád chodil sem a tam 

a každého se vyptával. Jak šel čas, přestalo ho bavit, nebýt nikdo. Chtěl být něčím užitečný, 

užitečný všem lidem. Vydal se tedy do světa a všude kam dorazil, pomáhal. Byl průvodčí i 

uklízečka, vařil v kuchyni, vozil lidi v tramvaji, šil šaty i boty spravoval, prodával i maloval. 

Zkrátka byl vším i ničím.

Jednou si usmyslil,  že bude učitel a bude učit děti všemu, co sám umí.  Dorazil do 

jedné školy v moc krásném městě. Ale co to? Děti tu byly nějaké pobledlé a vypadaly moc 

nemocně. Panáček se rozhodl, že jim pomůže. Zjistil, že děti jedí hlavně bonbóny a čokoládu, 

lízátka,  cukrkandl,  jiné dobroty a hned věděl, jak to napravit.  Domluvil  se  se  zelináři  v 

obchodech, že se zabydlí v ovoci a zelenině.  Když  ovoce a  zeleninu budou děti jíst, pomůže 

jim, aby už nebyly nemocné a pobledlé. Zelinářům se ten nápad moc zamlouval. Nelíbilo se 

jim totiž, že děti chodí nakupovat jen do cukrárny a k nim do obchodu vůbec nechodí a tak 

panáčkovi pomohli zabydlet se v ovoci a zelenině. Za to, že byl tak hodný a chtěl pomáhat 

dětem, vlastně všem lidem,  dali mu jméno VITAMÍNEK C.

 A to byste, milé děti, měly vidět, co se dělo. Dětem to ovoce a zelenina tak zachutnaly, že už 

nechtěly  ani  bonbóny,  ani  čokoládu,  no  zkrátka  žádné  sladkosti.   Od  svých  maminek  a 

babiček už chtěly jenom ovoce a zeleninu. Byly zdravé, veselé a usměvavé. Ve škole se dobře 

učily a všechny  dobře věděly, kdo to způsobil…..no přeci VITAMÍNEK C.
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Záměr:  chování  podle  společenských  norem (sebekázeň),  dodržování  pravidel,  učení 

nápodobou

5. CESTA ZA VITAMÍNEM  „C“

Soutěž 
a) Žáci mají vyjmenovat druhy ovoce a zeleniny, které znají

b) Žáci mají rozdělit předložené obrázky na zdraví prospěšné a zdraví škodlivé 

            potraviny

c) Každý žák nakreslí ovoce či zeleninu, kterou si zapamatoval

Organizace :
► každý jednotlivec dostane vlastní kartičku

► žáci obcházejí jednotlivá stanoviště 1-3 určená pro plnění úkolu a sbírají 

     razítka za splnění úkolu

► po splnění všech úkolů předloží kartičku a za odměnu získají kresleného 

     panáčka VITAMÍNKA „C“ (viz. obr. v úkolu 3)

Záměr:  samostatnost  rozhodování,  řešení  problému,  dokončení  úkolu,  vyjádření  radosti 

z úspěchu, požádání o pomoc
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6. KONZUMACE JABLEK

Motivace :
Vitamínek  C  poslal  i  k nám  do  školy  nějaké  ovoce.  Poslal  vám  jablka,  abyste  je,  děti, 

ochutnaly. 

Organizace:
Žáci si jablka umyjí a společně konzumují. Mohou si povídat o tom, jak jablko roste, jakou 

má chuť, barvu, co se z jablek dá vyrobit, jak je můžeme upravit v kuchyni, jaká jablka se 

nesmí  konzumovat  atd.  Při  konzumaci  ovoce  dodržujeme  základy  hygieny  .  Víme,  že  si 

musíme umýt ruce i jablko.

Záměr : chování podle společenských norem, osobní zdraví, hygiena
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7. ZÁVĚR A DISKUZE

Žáci diskutují mezi sebou a s pedagogy, vyjadřují své pocity, co se jim líbilo, co nového se 

dozvěděli.  Dotazují  se  na  to,  co  je  zajímá.  Zazpívají  si  společně  písničku,  ve  kterém se 

objevuje slovo jablko např.“Červené jablůčko…“ nebo rytmizují : „Měla babka..“

Záměr  : komunikace,  vyjadřování  vlastních  myšlenek,  vzájemná  tolerance,  kázeň  při 

aktivitě, vyjádření empatií, základní pravidla chování
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Den 2.

Obsah 

1. motivační rozhovor

2. pracovní činnost

3. výstava ovoce a zeleniny

4. Kimova hra

5. LOTO

6. TV chvilka

7. omalovánky a PUZZLE

8. shrnutí získaných znalostí

9. konzumace jablek

1. MOTIVAČNÍ ROZHOVOR
Učitelé s dětmi hovoří na téma zdraví, zdravá výživa. Opakují a připomínají si, co se 

již naučili a dozvěděli k tématu.

Záměr:  kultura mluveného projevu,  naslouchání druhému, vzájemná tolerance
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2. PRACOVNÍ ČINNOST

Z letáků žáci  vystřihují  obrázky zdravých a  nezdravých potravin,  po  té  z nich  vytvoří   2 

plakáty. Posilujeme jemnou motoriku, zrakovou percepci.

                       

Záměr  :  spolupráce,  řešení  problému,  pomoc  druhému,  vážit  si  úsilí  druhých,  prosadit 

vlastní názor, respektovat druhé, dokončit činnost
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3.VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Žáci  se  zúčastní  výstavy ovoce  a  zeleniny.  Vybraní  žáci  ve skupinách vybírají  ovoce  na 

ovocný  salát  a  zeleninu  na  polévku.  Ostatní  žáci  radí  popř.  korigují  činnost  a  posuzují 

správnost. Žáci jsou ve smíšených skupinách vzhledem k věku, pohlaví, schopnostem.

Záměr : vyjádřit  souhlas,  nesouhlas  a  svůj  názor,  dodržovat  pravidla  slušného chování, 

respektovat druhé, pracovat dle pokynů učitele 
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4. KIMOVA HRA

Žáci pracují opět ve smíšených skupinách. Jsou vysíláni na trasu v chodbě budovy školy a 

sledují  vystavené  obrazy  ovoce  a  zeleniny.  Zapamatované  sepisují  v cíli  na  kartičky. 

Posilujeme zrakovou percepci a paměť.

Záměr :  spolupráce ve skupině, pomoc slabším, ovládat emoce při úspěchu i neúspěchu, 

povzbudit méně úspěšné spolužáky
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5. LOTO 

Hra, kdy žáci (stále ve skupinách) hledají a označují ovoce a zeleninu na připravených 

obrazových letácích. Učíme se soustředit  na činnost.

Záměr  :  kázeň,  trpělivost,  aktivní  řešení  problému,  vzájemná  komunikace,  dodržování 

pravidel  (volní vlastnosti), prosazení se 
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6. TV CHVILKA 

Žáci  provádějí  relaxační  a  protahovací  cvičení  dle  pokynů  a  rytmizování  učitelky  – 

demonstrátorky

Záměr :  dbát na osobní zdraví (relaxace), radost z pohybu, bezpečnost při tělovýchovných 

činnostech
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7. OMALOVÁNKY A PUZZLE
Žáci  vybarvují  omalovánky  –  ovoce  a  zelenina  v obraze  (obličej).  Poznávají  a  používají 

barvy. Posilují jemnou motoriku, zrakovou percepci.

                                      

Tvoří PUZZLE, které si samostatně nůžkami vyrobí  z připraveného materiálu a společně je 

sestavují.

                        

Záměr : bezpečnost při manipulaci s nůžkami, pomoc slabším, práce ve skupině, tolerance, 

komunikace, prosazení se, kázeň, sounáležitost, podřízení kolektivu
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8. SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ

 Každá třída samostatně se svou třídní učitelkou provede shrnutí a sebereflexi žáků. 

Jako doplňkovou činnost můžeme ve třídě udělat výstavku jablek nebo ovoce a zeleniny, dále 

vyzdobit nástěnku na dané téma apod.

Záměr : všímat si dění kolem sebe, komunikovat, vyjadřovat své myšlenky

9. ZÁVĚR 
Rozdání jablíček a jejich konzumace jako poděkování všem zúčastněným za splnění daných 

úkolů, pracovitost, kázeň.

Záměr : dodržovat pravidla slušného chování (poděkovat), vážit si úsilí druhých

Integrace  do  předmětu :  VU,  PRV,  PŘ,  PV,  PVV,  VV,  TV,  v přípravné  třídě  do 

vzdělávacích  oblastí  :  biologické  „Dítě  a  jeho  tělo“,  environmentální  „Dítě  a  svět“  a 

interpersonální „Dítě a ten druhý“

Fotodokumentaci : pořídila koordinátora EVVO se souhlasem rodičů

Prezentováno : ve vitríně školy
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HODNOCENÍ PROJEKTU 
Hlavním cílem projektu, bylo seznámit děti se zdravou výživou a zdravým životním 

stylem. Děti se okrajově seznámily i s problematikou dětských práv : „Máš právo na život bez 

hladu.“ Tento projekt byl zařazen aktuálně  v době virových onemocnění, aby též  děti naučil 

zamyslet  se nad jejich stravovacími návyky.  Naučit žáky pravidelně  konzumovat ovoce a 

zeleninu,  nezastupitelnou  složku lidské  potravy,  se  daří  také  formou  projektu  „Ovoce  do 

škol“. Žáci se seznámili s  pestrostí sortimentu na trhu a s názvy  ovoce a zeleniny. Dalším 

cílem  bylo  naučit  žáky  spolupracovat,  vzájemně  se  tolerovat,  komunikovat,  kázni  při 

aktivitách, samostatnosti v rozhodování. Tento záměr byl dle hodnocení kolegů a výsledků 

mého pozorování splněn. 

Projekt   probíhal  2  dny.  Projektu  se  zúčastnilo  celkem  33  žáků,  z  toho  6  žáků 

přípravné třídy. Projekt byl organizován autorkou projektu-koordinátorkou EVVO. 

Zúčastnění pedagogové hodnotili projekt jako velmi zdařilý a perfektně organizovaný.

Cíl  projektu byl  naplněn.  Projekt byl  zařazen do dokumentace školy,  konkrétně do 

ŠVP, průřezového tématu EVVO, který se bude pravidelně opakovat v měsíci březnu. 

Projektu  se  nezúčastnil  žádný  rodič,  přestože  pozvání  bylo  písemnou  formou 

s dostatečnou časovou rezervou učiněno.

VÝSTUP:
 Celý projekt proběhl ve velice živé atmosféře. Žáci pracovali se zaujetím, úkoly plnili 

bezprostředně, vedli spontánní diskuze, ochotně plnili jednotlivé úkoly, dokázali se ukáznit a 

spolupracovat.  Daným  úkolům  žáci  většinou  rozuměli.  Pokud  si  s něčím  nevěděli  rady, 

vyžádali si pomoc starších spolužáků. Pomoc sourozenců byla samozřejmá. Nejatraktivnější 

pro žáky přípravné třídy byla konzumace jablek. Jako velmi vhodná byla spolupráce dětí v 

heterogenních skupinách, které byly vzhledem k úrovni dětí správně sestavené. 

SEBEREFLEXE:

V závěru  projektu  nastala  trochu  časová  tíseň.  Pro  příště  bude  nutné  lepší  časové 

rozvržení  např.  projekt  rozložit  do  3  dnů  a  doplnit  jej  o  aktivity  v kuchyni  dle  návrhu 

pedagogů. Vhodné je pracovat s časovou rezervou a nebránit se improvizaci, pokud nastane 

časová  prodleva.  Žákům je  potřeba  též  poskytnout  více  času  k odreagování  a spontánním 

činnostem. Celkově byl projekt kladně hodnocen žáky i pedagogy. Kritika se týkala absence 

pobytu venku. Projekt bude doplněn o tuto aktivitu, žáci si pro příště prohlédnou ovocný sad 

v blízkosti školy.
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5.2.4 Projekt „Krajina bez odpadů“
Úvod :  Tento  projekt  je  připraven  v písemné  podobě  a  realizovat   jej  budeme  v dubnu. 

Projektu  se  zúčastní  žáci  nižšího  stupně,  přípravné  třídy  a  žáci  speciální  třídy.  Aktivity 

týkající  se  praktických  činností  je  možné  provádět  každoročně,  v různých  obměnách  se 

stoupající náročností a porozuměním problému.

Obsah :

Tabulka ŠVP

Hlavní cíl projektu 

Dílčí cíle projektu 

Metody užité v projektu

Praktické činnosti

Rozsah projektu

Seznam pomůcek

Předpokládaný výstup

Cílová skupina: přípravná třída, nižší stupeň ZŠP a speciální třída ( žáci ve věku 6-16 let)

Projekt „Krajina bez odpadků“ se uskuteční  v měsíci  dubnu.Učitelé,  kteří  se ho se 

svými žáky zúčastní, pomohou jednotlivé části vytvářet se skupinou spolupracujících učitelů 

tzv. EKOTÝMEM, který má 3 členy. Vedoucím a autorem projektu je koordinátorka EVVO. 

Projekt proběhne paralelně v několika třídách a v několika předmětech.

Tabulka : začlenění do ŠVP formou integrace do předmětů

Cílová skupina žáků: Počet žáků předměty
Přípravná třída 9 VO:Dítě a svět,Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo
1.ročník 8 PV VV VU TV
2.ročník 10 PV VV VU TV
3.ročník 7 PV VV VU TV
4.ročník 12 PV VV Př Vl TV
5.ročník 9 PV VV Př Vl TV
speciální třída 6 PVV VU RV SV TV
celkový počet žáků 61  
Vysvětlivky  zkratek :  PV-pracovní  vyučování,  VV-výtvarná  výchova,  RV-rozumová 

výchova,  SV-smyslová  výchova,  VU-věcné  učení,  Př-přírodověda,  Vl-vlastivěda,  PVV- 

pracovní a výtvarná výchova, TV-tělesná výchova, VO: Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a 

jeho tělo
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Hlavní cíl projektu 
1) Na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků 

    k životnímu prostředí (dále též ž.p.)

2) Seznámit žáky s vlivem  člověka na životní prostředí

Dílčí cíle projektu
● poznat přírodu v nejbližším okolí, částečně se orientovat

● dozvědět se více o CHKO České středohoří

● prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktu s přírodou

● prohloubit emoční vztah k ž.p.

● vztah člověka k ž.p., devastace ž.p. odhazováním odpadků

● uvědomit si nutnost ochrany přírody

● naučit žáky, co do přírody (ne)patří

● kam patří odpad, jeho likvidace, nutnost třídění 

Metody užité v projektu

v exteriéru :
► procházka do přírody, do CHKO České středohoří (Opárenské údolí)

► exkurze naučnou stezkou CHKO 

► pozorování přírody (vnímání přírody všemi smysly)

► monitoring odpadů

v interiéru :
► problémové vyučování

► skupinová práce

► tvoření makety krajiny z dostupných materiálů

► vyučování prožitkem

► diskuze na téma odpady

► třídění a likvidace odpadů správným směrem

Přípravu a realizaci jednotlivých částí projektu budou mít na starost třídní učitelé a skupina 

učitelů EKOTÝM.
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 Praktické činnosti
Žáci  získávají  v rámci  výuky  nové  poznatky  o  přírodě,  přírodních  kulturních 

památkách a přírodních rezervacích. Formou pracovních listů se seznamují s materiály, které 

se používají  jako obalové.  Pomocí  naučných a informačních  textů,  didaktických pomůcek 

z knihovny EVVO se učí rozpoznat druhy odpadu,  třídit ho, dobu rozkladu (viz příloha č.2) 

v přírodě  atd.  Dále  se  seznamují  s pojmem recyklace,  likvidace  odpadů.   To  vše  nejlépe 

hravou formou. Žáci organizovaně se svými vyučujícími činí vycházky a exkurze do oblastí 

CHKO České středohoří.

■ fáze přípravná – žáci 
Žáci  se  seznamují  se  základními  pojmy  z oblasti  příroda,  CHKO,  vztah  člověka 

k přírodě, odpady, které produkuje člověk. V této fázi je využíváno textových, obrazových 

materiálů, učebnic a vzorků (hygienicky nezávadných) odpadů.

V přírodě  se  žáci  učí  vnímat  přírodu  všemi  smysly,  poznávat  zajímavá  místa  CHKO, 

rozmanitost  rostlinných  a  živočišných  druhů,  orientaci  a  porozumění  textům  na  tabulích 

naučných stezek, monitorovat odpady, které do přírody nepatří.

■ fáze přípravná – pedagogové
Pedagogové  i  pomocný  personál  školy,  prakticky  všichni  zaměstnanci  školy,  jsou 

seznámeni  s projektem a  poučeni  o  změně  likvidace  odpadu,  který  následně  po  realizaci 

projektu, bude tříděn do košů na tříděný odpad (viz. fotodokumentace str.67) a odnášen do 

městských nádob na tříděný odpad, které jsou v bezprostřední blízkosti školy.

Pomocný personál školy, v rámci svých možností, nashromáždí hygienicky nezávadný 

odpad v co největší rozmanitosti druhů a dále si opatří kostýmy „vandalů“.

Zainteresovaní učitelé zajistí veškerý materiál k tvorbě makety  krajiny a společně se 

dohodnou na společných prostorách, kde se tato část projektu bude realizovat.

EKOTÝM připraví výukový, metodický a didaktický materiál  pro učitele,  pracovní 

listy, brožury, učebnice, plakáty atp.(viz  tituly z knihovny EVVO) Koordinátor EVVO určí 

přesný termín a spolupracuje s ředitelstvím školy na realizaci.

■ fáze realizační
Žáci  s pomocí  pedagogů  vytvoří  v interiéru  školy  maketu  krajiny  z připravených 

materiálů.  Snaží  se  vytvořit  zmenšenou  část  CHKO  České  středohoří.  Učitel  je  pouze 
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koordinátorem činností, pomocníkem a rádcem, motivuje  žáky k činnosti.

V této  fázi  žáci  spolupracují,  při  tvořivé  práci  vedou  rozhovory  mezi  sebou  i 

s pedagogy o tom, co tvoří, co v CHKO viděli, tvoří makety živé a neživé přírody. Zaujetí pro 

činnost by mělo být spontánním projevem v přátelské atmosféře.

Ve fázi dokončování díla učitel žáky chválí, vyzdvihuje především autorské kvality, 

tvořivost, nechá děti chlubit se  podařeným dílem.

Nastává část prožitková. Do hry vstupuje nečekaně personál převlečený za „vandaly“ 

a pohazuje do krajiny vytvořené dětmi odpadky, boří dílo, šlape na rostliny, křičí a plaší zvěř. 

Učitelé se snaží „vandaly“ ukáznit, okřiknout. Předpokladem je, že se děti spontánně přidají, 

nechtějí si nechat zničit svou krajinu, svou přírodu, dají najevo emoce. Učitel musí citlivě 

rozpoznat, kdy je pravý čas spor ukončit. (pozn. Naši žáci bývají velmi emotivní ve svých 

projevech).

■  fáze závěrečná – diagnostická
Žáci s učiteli posbírají odpadky, roztřídí je do připravených a označených 

nádob na tříděný opad. 

     Následuje diskuze, kdy děti vyjadřují svoje pocity a nové poznatky. Z celé 

činnosti by mělo vyplynout ponaučení o jedné z možností ochrany přírody a to, že odpadky 

do přírody nepatří a proč je nutné odpad třídit.

Rozsah projektu
Praktické činnosti:  průběžně od měsíce září 

Fáze přípravná - žáci :  2-4 dny ( v kompetenci třídního učitele)

               - pedagogové :          2 dny  

Fáze realizační - 2 vyučovací hodiny

Fáze diagnostická - 2 vyučovací hodiny

Seznam pomůcek
Hygienicky nezávadný odpad:

papír - noviny, kartony, ubrousky, kapesníčky, staré sešity, čtvrtky, barevný 

              papír, krabičky, role, plakáty atp.

sklo -  obroušené střepy, lahve, 

plast – molitan,  polystyren,  PET lahve,  mikrotenové sáčky,  igelit.fólie,  kelímky,  pouzdra, 

celofán, guma

94



tetrapak – krabice od mléka

kov – plechovky, víčka od jogurtů

biologický odpad – starý chléb, rohlíky, slupky od ovoce, zeleniny

textil, baterie, rozbité hračky atd..

Materiál na maketu krajiny:
krabice,  barvená  fáčovina,  barevný  papír,  papírová  drť,  dřevitá  vlna,  látky  všech  barev  , 

nůžky, lepidla, barvy, kostky, hračky, stoly, lavice, židličky, kulisy, loutky 

Krabice odpadů: 

materiál ze semináře Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice na téma ODPADY 

2008

Záměr: 
silný  emotivní  prožitek  celého kolektivu,  pocit  sounáležitosti,  kolektivní  řešení  problému, 

zvládání  náročných  životních  situací,  vhodné  vyjádření  emocí,  radost  z výsledků  práce, 

uvědomění si sebe samého ve vztahu k okolí

Předpokládaný výstup (produkt projektu)
Tento projekt má motivovat žáky k šetrnému chování vůči životnímu prostředí,  též 

k prostředí školy a k třídění odpadů ve škole.

Projekt  prolíná několika  předměty,  tím  je  dána  i  jeho  částečná  nesourodost  a 

nenávaznost.  Stmelujícím  prvkem  ovšem  zůstává  snaha  naučit  žáky  vztahu  k životnímu 

prostředí  ,  ať  už  je  zkoumán  z ekologického,  hospodářského,  biologického  či  estetického 

hlediska. Podstatné je naplnění hlavního cíle projektu.

Splnění hlavního cíle projektu : „ na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit 

vztah žáků k ž.p., uvědomit si dopad lidského chování na ž.p.“

Dílčí cíl, tedy pochopení nutnosti ochrany ž.p. i správnou likvidací a tříděním odpadů, 

by měl potvrdit samotný prožitek žáků. Do jaké míry a jak trvale a hluboce je možné jejich 

vztah k ž.p. pozitivně ovlivnit, však ukáže  jen čas a jejich vlastní jednání a konání.

Plnění dílčích cílů, které jsou zaměřeny konkrétněji na třídění odpadů a nakládání s odpadky, 

jsou v rámci školy snadněji hodnotitelé. Tyto cíle se v naší škole zatím daří plnit jen částečně. 

Problematičtější je hodnocení plnění cílů zaměřujících se na emoční prožívání žáků. Přesto 

lze říci, že se i toto podaří. Oporou pro toto tvrzení budou právě spontánní reakce samotných 

žáků.

Projekt „Krajina bez odpadků“ by měl prakticky osloví personál i žáky celé školy. 
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ZÁVĚR 

Cílem  diplomové  práce bylo  posouzení  významu  a  přínosu  projektů  realizovaných 

v průběhu  školního  roku  pro  děti  z přípravné  třídy,  konkrétněji  při  socializaci  na  školní 

prostředí, školní práci, adaptaci na školní režim, komunikační schopnosti a zlepšení vztahu 

rodičů ke škole.

Většina  dětí  nenavštěvovala  v minulosti  žádné  předškolní  zařízení,  a  při  nástupu  do 

přípravné  třídy  tak  byla  poprvé  v životě  odloučena  od  rodiny.  Tento  náhlý  zlom u  nich 

vyvolával různé negativní reakce, které bylo potřeba zmírnit a následně odstranit. 

K plnění  výchovných a vzdělávacích  úkolů je zapotřebí  využívat  všech,  i  netradičních 

metod a forem výuky. Děti je třeba v co největší míře motivovat, vzbuzovat jejich zájem a 

podněcovat k činnosti. 

Prostřednictvím činností a výchovně vzdělávacích metod aplikovaných v projektech  děti 

získávaly nejen nové poznatky,  dovednosti  a  zkušenosti,  ale  také se navzájem poznávaly, 

navazovaly kamarádské vztahy, učily se vzájemně respektovat jeden druhého a vzájemně si 

pomáhat. Lépe si zvykaly na školní prostředí a adaptovaly se na školní režim. Při činnostech 

spontánně  komunikovaly  s vrstevníky  i  staršími  spolužáky.  Většina  z těchto  dětí  má  více 

sourozenců (viz tabulka),  proto jim nečinilo  problémy spolupracovat  ve věkově odlišných 

skupinách, ani hlučnějším prostředí. 

Velký  podíl  na  úspěšnosti  dětí  při  školní  práci  mají  i  rodiče,  proto  jsme  se  snažili  o 

zapojení  rodičů  do  realizace  projektů,  což  se  nám  podařilo  jen  s minimální  úspěšností. 

Spolupráce rodičů byla na nízké úrovni, což se také odrazilo v nepravidelné školní docházce 

(viz tabulka str.17).

Z vlastní zkušenosti musím konstatovat, že rodiče žáků v přípravné třídě si jsou  dobře 

vědomi, že jejich děti neplní povinnou školní docházku a nejsou ochotni děti do školy posílat 

pravidelně. Nemalou roli hraje při spolupráci školy a rodiny finanční náročnost školy vůči 

rodičům.  Nutno  podotknout,  že  realizované  projekty  byly  financovány pouze  z   rozpočtu 

školy a sponzorských příspěvků a darů. 

Psychologická vyšetření u většiny dětí diagnostikovala lehkou mentální retardaci. Většina 

dětí  (60%) po ukončení přípravné třídy proto zahájila školní docházku   na základní škole 

praktické.  30% dětí pokračuje ve vzdělávání na základní škole a 1 chlapec zůstal  v přípravné 

třídě z důvodu opakovaného odkladu školní docházky. 

96



Graf 2:  Zahájení povinné školní docházky dětí po absolvování přípravné třídy.

 

                                

Závěrem  lze  konstatovat,  že  žáci,  kteří  navštěvovali  přípravnou  třídu  pravidelně  a 

zúčastňovali  se  veškerého  dění  ve  škole,  jsou  lépe  připraveni  na  školní  výuku,  dokáží 

spolupracovat, komunikovat,  pracovat samostatně a nevyžadují pomoc pedagoga při zahájení 

povinné školní docházky v takové míře. Tato skutečnost je velmi důležitá při nástupu dítěte 

do běžné základní školy,  kde pedagog ve třídě pracuje s mnohem větším počtem dětí  než 

v základní škole praktické a nemůže se jim dostatečně individuálně věnovat. Nejvýznamnější 

roli v úspěšné integraci dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do základní školy 

hraje  spolupráce  s rodiči,  kteří   svým  přístupem  pomáhají  svému  dítěti  zvládnout  tento 

významný krok. Tento úkol se nám splnit nepodařilo.

Z celoroční práce zaměřené na zapojení žáků přípravné třídy  do dění celé školy a 

vlivu realizovaných projektů na přijetí role žáka vyplynulo, že mnou stanovené hypotézy byly 

naplněny pouze částečně. Předpoklad, že výběr činností a způsob jejich plnění, které děti 

provádějí v rámci  projektů, jim pomohou v socializaci na školní prostředí, školní práci, dále s 

adaptací na školní režim a rozvinou jejich komunikační schopnosti, byl bez sebemenších 

problémů naplněn. Avšak druhý předpoklad, týkající se zapojení rodičů do činností v 

některých projektech a tím zlepšit  jejich vztah a  spolupráci se školou, se naplnit nepodařilo. 

Důvodem mohou být právě zaběhnuté návyky komunity, odlišný žebříček hodnot a neochota 

přizpůsobit se řádu a normám majoritní většiny.

Reflexe je ohlédnutím za každou aktivitou pedagoga. Díky reflexi jsme pak schopni se 

z nabytých zkušeností efektivně poučit. 
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Tuto  diplomovou  práci  jsem  tvořila  se  záměrem  poskytnout  ostatním  speciálním 

pedagogům vodítko,  jakým způsobem lze  pracovat.  Způsoby,  kterými  je  možno  vylepšit 

spolupráci a vztahy rizikových rodin se školou, by bylo předmětem jiné diplomové práce.

Mým přáním do budoucna je, aby funkce koordinátora EVVO byla začleněna mezi 

školské poradenské instituce, tak jako školní metodik prevence a výchovný poradce. Jelikož 

se domnívám, že pokud je environmentální výchova nedílnou součástí výchovy a vzdělávání 

na školách, měla by i funkce koordinátora EVVO být samozřejmostí a ne jen doporučenou 

funkcí.
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