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I. Abstrakt

Předkládaná magisterská diplomová práce je zaměřena na metody 

environmentální výchovy při práci s dětmi v místnosti v jejich volném čase. Cílem 

teoretické části práce bylo zmapovat tři výchozí teoretické základy jimiž jsou: 

environm entá lní výchova, vo lný čas a m etody práce s dětmi. K nim je připojeno 

seznámení s Občanskou inspirací, která představuje modelový příklad občanského 

sdružení, které realizuje environmentální výchovu v prostředí velkoměsta.

Teoretická část obsahuje východiska pro praktickou realizaci 

environm entá lní výchovy ve volnočasovém kroužku, který organizuje občanské 

sdružení Občanská inspirace. Cílem praktické části bylo jednak zjistit funkčnost 

zásad a poučení obsažených v teoretické části, což proběhlo prostřednictvím vedení 

kroužku ekologie. Postup a výsledky této rok trvající aktivity jsou shrnuty v praktické 

části. Dalším cílem, který byl směřován k budoucímu využití předkládané diplomové 

práce, bylo najít takový způsob záznamu metod práce s dětmi, který by umožnil 

snadnou orientaci při přípravě obdobně koncipovaných aktivit, jako je kroužek 

ekologie v Občanské inspiraci. Výsledkem jsou tzv. Metodické listy, kde může 

zájemce najít konkrétní metody práce s dětmi určené pro environmentální výchovu 

„pod střechou,“ tj. v místnosti.
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II. Uvod

Diplomová práce nese obrazný název „Environmentální výchova „pod střechou.“ 

Pojmenování nevyjadřuje obavy z deště nebo jiných půvabných přírodních jevů. 

Název odráží skutečnost, že čím dál více dětí žije ve městech plných střech domů, 

garáží, nákupních center apod. a toto prostředí je jejich každodenní realitou. Prostoru 

pro přímý kontakt s přírodou ubývá. Tato skutečnost má přímý vliv na ekologické 

vědomí a cítění dětí, budoucích občanů. Zároveň prostředí měst limituje možnosti 

environmentální výchovy. Přirozeným prostředkem environmentální výchovy jsou 

aktivity v přírodě. Ve velkoměstech, konkrétně v Praze, však existují lokality, kde není 

jednoduché zajistit tento přirozený prostředek, tj. přírodu, při každé realizaci 

environmentální výchovy. Předkládaná diplomová práce se tedy zaměřuje na 

způsoby, jak realizovat environmentální výchovu probíhající „pod střechou,“ tj. 

v místnosti. Tento význam lze také výstižně vyjádřit anglickým pojmem indoor, tj. 

uvnitř.

Klademe-li si otázku: „Jak realizovat environmentální výchovu, “ pak hledáme 

metody práce s dětmi, které budou naplňovat cíle environmentální výchovy. 

Konkrétně tedy výchozí hypotéza předkládané diplomové práce zní: „Jaké metody 
rozvíjí v dětech kladný a odpovědný vztah k přírodě v prostředí velkoměsta?"

Environmentální výchova může být realizována v rámci různých forem aktivit 

s dětmi. Vzhledem k zaměření praktické části práce, tj. realizace environmentálně 

zaměřeného volnočasového kroužku, soustřeďují se jednotlivé oddíly teoretické části 

předkládané práce na základní východiska pro realizaci environm entální 

výchovy ve volném  čase děti v rámci občanského sdružení, které tuto příležitost 

umožnilo.

Teoretická část je zaměřena na čtyři základní témata, která jsou teoretickým 

východiskem pro část praktickou. Zmíněnými čtyřmi tématy jsou: volný čas, 

environmentální výchova, metody práce s dětmi a Občanská Inspirace.

Cílem první kapitoly teoretické části bylo charakterizovat environm entální 

výchovu v jejím historickém vývoji a rostoucím významu pro současnost i 

budoucnost. Současné cíle environmentální výchovy jsou významným východiskem 

pro její realizaci. Environmentální výchova se postupně stává součástí všech stupňů 

vzdělávání a rozšiřuje se počet institucí, které se na realizaci environmentální
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výchovy přímo zaměřují. Závěr kapitoly o environmentální výchově je proto věnován 

zmapování institucí, které environmentální výchovu zajišťují.

Druhá kapitola se zabývá problematikou volného času, v jehož rámci je 

realizována praktická část práce. Shrnuje historické proměny a dále funkce a zásady 

organizování volného času dětí, které je třeba respektovat. Součástí druhé kapitoly je 

dále přehled institucí, které se v současné době zabývají organizací volného času 

dětí a mládeže a které zároveň představují příležitost pro realizaci environmentální 

výchovy.

Třetí kapitola rozebírá problematiku metod práce s dětm i z teoretické stránky 

8 důrazem na zásady jejich správného výběru a použití. Cílem této kapitoly je mj. 

zmapovat základní metody environmentální výchovy, které jsou vhodné pro aktivity 

v místnosti, tj. „pod střechou.“ Základní metodou environmentální výchovy je podle 

mého názoru hra (viz obr.1). Hra jako metoda práce s dětmi jistě není myšlenka 

originální a nová - každému se vybaví Komenského stále inspirující „škola hrou.“ 

Problematika her a dalších metod výchovy a vzdělávání je stěžejním obsahem této 

části předkládané práce.

Obr. 1: Hra je jednou z nejúspěšnějších metod práce s dětmi
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Závěrečná čtvrtá kapitola teoretické části seznamuje s občanským sdružením 

Občanská inspirace, kde jako lektorka působím a kde jsem měla prostor pro 

realizaci praktické části. Občanská inspirace je typickým příkladem propojení 

instituce zajišťující environmentální výchovu v místě svého působení a instituce 

nabízející volnočasové aktivity pro děti, které smysluplnou náplň volného času 

naléhavě potřebují.

Praktická část je zaměřena na konkrétní aplikaci tezí shrnutých v teoretické 

části. Základní hypotézou pro praktickou část byla otázka využite lnosti teorie 

v praxi. Konkrétní aplikaci teorie představuje realizace volnočasového kroužku 

ekologie, tzv. ekokroužku, který probíhal ve školním roce 2004-2005 v rámci 

občanského sdružení Občanská Inspirace v Praze na černém l^ostě. Praktická část 

obsahuje kapitoly věnované koncepci a výchozím podmínkám realizovaného 

kroužku. Další kapitoly popisují přípravu, konkrétní podobu časově-tematického 

plánu ekokroužku pro školní rok 2004-2005 a harmonogram jeho realizace. Závěr 

praktické části tvoří m etodické listy. Při aplikaci konkrétních metod práce s dětmi 

bylo záměrem zjistit, do jaké míry oslovují vybrané metody environmentální výchovy 

dnešní děti a mládež, hledala jsem postupy, které povedou k uspokojivým výsledkům 

v oblasti environmentální výchovy, případně chyby, jimž je třeba se vyvarovat. 

Meotdické listy představují formu záznamu metodologie práce s dětmi způsobem 

umožňujícím jejich další využití.
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. Teoretická část

V rámci teoretické části je pojednáno o základních východiscích pro 

praktickou realizaci environmentálně zaměřené volnočasové aktivity pro děti 

v občanském sdružení. Teoretická část čerpá z několika různých vědních oborů, tj. 

zejména:

• environm entální výchova, jakožto specifická součást didaktiky biologie, 

respektive ekologie (kap. 1.-III.),

• pedagogika volného času (kap. 2.-III.),

• obecná didaktika (kap. 3.-III.),

• řízení a management neziskových organizací ( kap. 4.-III.).

Všechny uvedené obory představují samostatnou oblast výzkumu. Pro teoretickou 

část z nich byly vybrány jen takové informace, které se bezprostředně dotýkají 

tématu předkládané diplomové práce.
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1 ■ Environmentální vvchova
Environmentální výchova představuje interdisciplinární syntetizující obor 

(Máchal, 1996). čerpá zejména z biologie, zejména ekologie, dále z pedagogiky a 

psychologie výchovy a vzdělávání. Na konci 20. století se již jedná o 

konsolidovaný obor, který je vyučován na vysokých školách (např. Katedra 

biologie a environmentální výchovy Pedf UK v Praze). V průběhu 20. století lze 

sledovat růst významu a kompetencí tohoto oboru a lze předpokládat, že tento 

trend bude pokračovat i nadále.

1.1 Význam poimu environmentální vvchova
Pelikán (1995) definuje pojem výchova jako proces cílevědomého vytváření 

podmínek umoži*iujících rozvoj každého jedince v souladu s individuálními 

dispozicemi a potřebami, jejímž cílem je autentická, harmonická a socializovaná 

osobnost. Neutváříme tedy osobnost jedince z libovolně tvarovatelné hmoty, jak si 

to představovali John Locke (Locke, 1984), nebo osobnost české pedagogiky 

G.A.Lindner (Cách a kol., 1970), Výchovou vytváříme příležitosti pro vlastní rozvoj 

jedince. Hlavním významem výchovy (z hlediska pojmu i poslání) je tedy 

motivovat, provázet na cestě poznání i sebepoznání, nabízet alternativy a 

oceňovat každou pozitivní snahu (Petty, 2002). Nejen pro výchovu ve volném čase 

platí, že by měla úzce souviset se sebevýchovou, ve kterou výchova postupně 

přechází. Mladý člověk si osvojuje dovednosti, které mu umožní samostatně se 

věnovat svým zájmům a zároveň samotnou dovednost dál se rozvíjet ve své 

oblasti zájmu i mimo ni.

Vývoj terminologie environmentální výchovy dobře ilustruje vývoj celého oboru 

(viz kap. 1.2 -lil.). V šedesátých letech 20. století používá Čeřovský (1962) pojem 

výchova k ochraně přírody, akcent je zde kladen na přírodu, kterou je třeba 

chránit. Tento termín je postupně nahrazován výrazem výchova k péči o životní 
prostředí (Máchal, 1996), který klade důraz na vztah člověka a jeho životního 

prostředí. Nelze však přehlédnout jistý antropocentrismus, který si osobuje 

pečovat nebo nepečovat o životní prostředí jako o nějaké vlastnictví. Na druhou 

stranu je pozitivní, že se výchova k péči o životní prostředí prosadila v legislativě a 

to i přes nepřející klima socialistické průmyslově zaměřené politiky
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Československa. Ve světě je již v sedmdesátých letech světě zaběhlý anglický 

pojem „environmental education,“ užívaný dodnes (Máchal, 1996).

Při definování termínu environmentální výchova vycházíme, vedle výše 

uvedeného obecného definování výchovy, z anglického termínu „environment,“ tj. 

životní prostředí. Čeština nemá významový ekvivalent k přídavnému jménu 

environmentální, přejala jej z angličtiny v původní podobě. Výraz „environmentální“ 

lze chápat jako „týkající se životního prostředí.“

Ačkoli je termín environmentální výchova přesnější a odpovídající mezinárodně 

používanému termínu environmental education (Máchal, 1996), používá se 

dodnes výraz ekologická výchova, jako synonymum. Ledvinová a kol. (1992, s. 

42) charakterizuje ekologickou výchovu jako: „směřování k harmonii cítění, 

myšlení a odpovědného jednání člověka k vnějšímu prostředí, živým organismům, 
ostatním lidem i vůči sobě samému.“ Termín ekologická výchova se u nás používá 

od poloviny osmdesátých let (Máchal, 1996) jednak jako nepřesný 

překlad anglického pojmu „environmental education,“ jednak jako jednodušší, 

přitom obsahově širší termín než víceslovná vyjádření, používaná dříve. Přívlastek 

„ekologická“ lze však vykládat různými, tzn. nejednoznačnými způsoby a proto se 

od používání termínu ekologická výchova opouští. To potvrzuje i současná 

terminologie české legislativy (např. usnesení vlády č. 1048/2000 o Státním 

programu environmentálního \/zdě\áyár\\, výchovy a osvěty, viz. kap. 1.3 -111.).

V souvislosti s pojmoslovím environmentální výchovy je třeba objasnit další 

pojmy, které se vžily a objevují se běžně v literatuře a zároveň pro ně nelze najít 

jiný podobně stručný výraz. Těmito pojmy jsou „ekovýchova“ a „ekopedagog.“ 

Pojem ekovýchova vznikl jako zkratka termínu ekologická výchova a má tedy, jak 

bylo výše uvedeno, význam méně přesného synonyma pro environmentální 

výchovu. Termín ekovýchovné aktivity (viz např. kap. 4.3 -111.) pak vyjadřuje 

konkrétní realizaci environmentální výchovy. Pojem ekopedagog má teoreticky 

původ opět ve sloučení slov „ekologický pedagog“. Zde je dobře patrná 

nepřesnost přívlastku ekologický -  spojení „ekologický pedagog“ zní komicky 

právě pro mnohoznačnost tohoto přídavného jména. Výraz ekopedagog se 

používá pro označení pedagoga, který profesionálně realizuje environmentální 

výchovu.

~ 1 2 -
II. Teoretická část



1.2 Historie environmentální výchovy v ČR
Kořeny environmentální výchovy nacházíme již v  p rvn í po lovině 20. sto l. 

Tehdy se environmentální výchově věnovali jednotlivci zaměření především na 

ochranu ohrožených částí přírody. Všeobecný záměr rozvíjet vztah l< přírodě se 

v té době objevuje zejména v rámci něl<terých vyučovacích předmětů (vlastivěda, 

prvouka, občanská výchova). Otázka péče o přírodu byla spojována s ochranou 

lesa, vzdělaný člověk chrání les a jeho tvorstva, poznává zákonitosti vývoje 

v přírodě a projevuje láskyplný vztah k přírodě (Horká, 1996). Již za první 

republiky je užíván pojem „ekologická pozorování," která se vztahují na běžné 

biotopy České republiky. Jedná se však spíše o metody práce s dětmi, kterými 

obohacovali výuku osvícení pedagogové.

Ucelenější koncepce environmentální výchovy přichází v  60. letech. Do té 

doby se této problematice věnovali dobrovolně jednotlivci, kteří pracovali s dětmi a 

mládeží v oblasti ochrany přírody (zakládání přírodních rezervací, pořádání 

ochranářských táborů, hlídek ochrany přírody apod.). Výchova k ochraně přírody 
(viz kap. 1.1 -111.) pronikala do škol z mimoškolní sféry nejdříve na úrovni 

zájmových kroužků a nepovinných forem výuky (Horká, 1996). Zpočátku byla 

zaměřena na ochranu ohrožené přírody (jednotlivých rostlin, živočichů, částí 

krajiny) před působením člověka. Od 60.let roste potřeba věnovat se této činnosti 

komplexněji a systematičtěji. Výchova k ochraně přírody se poté zaměřuje na 

ochranu celých biotopů, zahrnujících i neživou přírodu.

S rozvojem poznání, že spolu s přírodou je ohrožen i sám člověk, se počátkem 

70.let utváří šíře pojatá výchova kpéči o životní prostředí. Životní prostředí je 

zpočátku chápáno různé, ale jednoznačně vyjadřuje provázanost člověka 

s přírodou. Vlivem mezinárodních konferencí zabývajících se otázkami životního 

prostředí (např. Stockholmská konference OSN v červnu 1972) roste všeobecné 

povědomí o naléhavosti rozvinout výchovné působení na interdisciplinární školní i 

mimoškolní úrovni. Tbiliská konference (1977) vymezila tuto výchovu jako; 

„proces, ve kterém si jedinec i společnost uvědomují prostředí a jeho biologické, 
fyzikální a sociálně-kulturní komponenty a osvojí si poznatky, hodnoty, schopnosti 
a dovednosti a vůli individuálně i společensky přispívat k řešení současných i 
budoucích problémů prostředí' (Horká, 1996, s. 45). V návaznosti na mezinárodní 

jednání byly v tehdejším Československu přijaty četné dokumenty - např. Zásady
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výchovy k péči o životní prostředí z roku 1977, Světová charta ochrany přírody — 

1982, Doporučení k problémům ekologického vzdělávání ve středních a vysokých 

školách -  1983 a další (Horká, 1996). Naplňovaní jejich cílů však bylo velmi 

pomalé a neúplné vzhledem k protichůdným prioritám socialistické vlády.

Listopadová revoluce v roce 1989 otevřela plně možnosti řešit problémy 

týkající se životního prostředí. V roce 1998 byl vypracován návrh Koncepce 

environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání v resortu životního prostředí. 

Termín „ekologická výchova" zde byl nahrazen termínem „environmentální 

výchova". Stalo se tak z důvodu přípravy vstupu ČR do Evropské unie, kdy bylo 

třeba mimo jiné sjednotit terminologie v ČR s terminologií používanou v Evropské 

unii, potažmo na celém světě.

Z hlediska environmentální výchovy se začala rozšiřovat nabídka 

environmentálně zaměřených aktivit v rámci školní i mimoškolní výchovy. Vychází 

řada publikací, materiálů, pomůcek pro širokou škálu témat a cílů jímž se 

ekologická výchova věnuje. Rozšiřuje se tak informovanost společnosti, která byla 

desetiletí matena a desinformována. Jsou přijímány nové dokumenty, např. Státní 

program péče o životni prostředí. Strategie státní podpory ekologické výchovy, 

tyto dokumenty však nejsou doprovázeny potřebnou legislativou a v neposlední 

řadě i finančním zabezpečením aktivit, které by naplňovaly cíle, jež dokumenty 

proklamují. Hledají se nové cesty, které se vyhnou předchozím nedostatkům, 

jakými jsou zejména přílišné verbalizování a teoretizování a nedostatek přímých a 

zároveň komplexně provázaných aktivit.

Na podzim roku 2000 schválila vláda České republiky Státní program 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále SP EVVO) v České 

republice jako strategický dokum ent, který má zajišťovat rozvoj environmentálního 

vědomí a cítění široké veřejnosti (kolektiv autorů, MŽP, 2003). Jeho součástí byl 

Akční plán SP E W O  na léta 2001-2003. Důležitým nástrojem tohoto plánu byl 

program Národní síť středisek a center EW O , který měl zmapovat a vytvořit 

systém podpory vládních i nevládních organizací prostřednictvím specializovaných 

veřejných zakázek Ministerstva životního prostředí (dále MŽP). Důležitou roli 

sehrála i Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti EVVO mezi MŽP a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z roku 1999 (kolektiv autorů, MŽP 

2003). Potřeba spolupráce mezi rezorty, zmapování vlastních možností a zároveň
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uvědomění si nutnosti finančně zabezpečit předsevzaté úkoly by měla být v tomto 

strategickém dokumentu alespoň částečně vyslyšena.

Pro léta 2004-2006 byl přijat nový Akční plán (kolektiv autorů, MŽP 2003). 

Navazuje na výsledky předchozího Akčního plánu a je výrazněji orientován na 

udržitelný rozvoj a práci s veřejností, která se ukazuje klíčovou pro výchovu 

k udržitelnému rozvoji. Zaměřuje se stejně jako předchozí plán na tyto cílové 

skupiny;

a) státní správu a samosprávu

b) děti, mládež, pedagogické a odborné pracovníky

c) podnikovou a terciární sféru

d) veřejnost obecně

V rámci práce s dětmi a mladými lidmi je cílem SP EVVO poskytnout v průběhu 

vzdělávání (ve školách i mimoškolních zařízeních) znalosti, dovednosti a návyky 

potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů udržitelného 

rozvoje. Důraz je kladen na praktické metody výuky a aktivity rozvíjející 

samostatnost, tvořivost a schopnosti práce s informacemi o životním prostředí 

zahrnující kontakt s odpovědnými institucemi. Součástí těchto hlavních cílů je i 

podpora pedagogických pracovníků, příprava učebních dokumentů a pomůcek 

zajišťující vyšší odbornost a organizovanost EW O .

1.3 Vvznam a cíle environmentální výchovy
v současnosti

Sociologie nás učí o reprodukování společnosti s jejími cíli a hodnotami. 

Některé cíle a hodnoty dnešní společnosti nejsou slučitelné s hodnotami 

zdravého a funkčního životního prostředí člověka a dalších organizmů. Je třeba na 

hodnoty preferované soudobou společnosti poukázat a ukázat je se všemi klady i 

zápory a tento úkol přijala environmentální výchova za sobě vlastni.

V žebříčku hodnot konzumní společnosti, která se nejvíce podílí na devastaci a 

vyčerpání přírody, vede okamžitý zisk. Na zodpovězení otázek, které by měly 

naše každodenní rozhodování a následná konání provázet není čas. Je to však 

právě žebříček hodnot, který je vinen, nikoli nedostatek času, na který si většina 

lidí postmoderní společnosti stěžuje. Environmentální výchova má proto velmi 

zásadní úlohu v prověřování hodnot, které budou motivovat novou generaci. Jako
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základní cíl celého ekovýchovného působení se proto ukazuje tato prověrka a 

následné přehodnoceni a přijmutí odpovědnému přístupu k životu (Ledvinová, 

1992). Odpovědnost, tedy schopnost uvědomit si otázky vyplývající zvláštních 

činů a zároveň dovednost si na ně odpovědět, však vyžaduje bystrou a vzdělanou 

osobnost.

Cílem environmentální výchovy je rozvoj osobností dítěte tak, aby mohlo 

využít svůj fyzický, intelektuální a tvořivý potenciál k předcházení a řešení 

problémů ve svém životě, který je neodlučitelně spojen s životním prostředím 

v lokálním i globálním měřítku, s mezilidskými vztahy i se vztahem ksobě 

samému. Kde si člověk uvědomuje souvislosti a vztahy (sebe sama nevyjímaje), 

kde se učí rozumět zákonitostem a rozmanitosti prostředí, do kterého se narodil, 

tam má šanci na šťastnou budoucnost v harmonii se sebou i se svým okolím.

Jedním z primárních cílů environmentální výchovy bylo, a stále zůstává, zvýšit 
informovanost společnosti v otázkách týkajících se vztahu člověka a životního 

prostředí (Ledvinová, 1992). Dnes je k dispozici řada informací o změnách 

v životním prostředí vyvolaných lidskou činnosti a ty je třeba předávat dál bez 

zkreslujících a zavádějících interpretací. Pedagogové v první polovině 20. století 

věřili, že informovaný a vzdělaný člověk se bude automaticky chovat odpovědně 

k životnímu prostředí, jelikož si dokáže fundovaně odpovědět na otázky příčin a 

následků svého jednání (Horká, 1996). Praxe však ukazuje, že pouze 

informovanost veřejnosti nestačí. „Skutečná hloubks dnešní ekologické krize 
nespočívá pouze v tom, že společnost ničí přírodu. Spočívá navíc v tom (a tato 
dimenze je  pro naši šanci na přežití možná podstatnější), že příroda je  ničena 
společností, která nedokáže evidentní důkazy o sebevražednosti svého počínání 

pochopit jako signály ke změně svého jednánr (Keller, 1993, s. 43). Je velmi 

smutné a zároveň zarážející, že každodenní často katastrofické zprávy o 

globálních i lokálních problémech životního prostředí, nestačí ke změně jednání 

respektive ke změně životních hodnot, z nichž jednání jednotlivých lidí vychází.

Sociologické průzkumy Centra pro výzkum veřejného mínění (dále CVVM) 

ukazují tuto rozporuplnost lidského počínání v číslech. Z průzkumu CVVM 

v roce 2002 nazvaném Česká veřejnost ke globálním ekologickým problémům 

(www.cvvm.cas.cz) vyplývá, že sledované problémy považuje naprostá většina 

dotázaných za velmi nebo dosti závažné. Největší hrozbu přitom lidé spatřují ve 

znečištěni zdrojů pitné vody a v jejím nedostatku; podobně vážně je hodnocen i
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problém hromadění odpadů. Těmto jevům, bezprostředně spojeným s 

každodenním životem, připisuje mimořádnou důležitost 55% - 56% dotázaných a 

další asi třetina důležitost značnou. Pozornost ale poutají i jevy relativné odtažité, 

jako je úbytek tropických deštných pralesů (46% "velmi závažný") a globální 

oteplování (43% "velmi závažný"). Dvě pětiny respondentů dále zdůrazňují 

závažnost vyčerpávání zdrojů surovin a redukce rostlinných a živočišných druhů. 

Mezi uvedenými jevy se již relativně menší význam přikládá ztrátám zemědělské 

půdy způsobeným jejím znečišťováním či jiným znehodnocováním (35% "velmi 

závažný"). Konečně nejmenší znepokojení budí provoz jaderných elektráren, jež 

za velmi rizikové považuje pouze necelá pětina (18%) dotázaných. Při srovnání 

výše uvedených čísel s výsledky dalšího výzkumu CVVM z roku 2004 nazvaném 

Spokojenost se životním prostředím lze sledovat rozdíl mezi pasivním a aktivním 

zájmem o řešení ekologických problémů. Z výzkumu z roku 2004 vyplývá, že 

přibližně dvě třetiny občanů (69 %) dle svého vyjádření třídí téměř vždy běžný i 

nebezpečný odpad. Necelá polovina dotázaných se snaží šetřit energiemi, jen 

čtvrtina při nákupech upřednostňuje výrobky šetrné k životnímu prostředí. 

Nejméně jsme ochotni omezovat cesty autem -  jen 15% obyvatel České republiky 

(www.cvvm.cas.cz).

Jak bylo výše zmíněno, osvětová činnost nevede automaticky k úspěchu. 

Zastrašování v podobě katastrofických vizí (např. film „Den poté“ zobrazující 

představu o důsledku globálního oteplování) je dnes řadě lidem důvodem 

k bagatelizování mnoha závažných problémů, na které ekologové upozorňují.

Výše zmíněné cíle ekologické výchovy, tj. osvěta a působení na priority 

společnosti, mají společný další cíl -  změnu chování a jednání. Ve společnosti 

dodnes často panuje názor, že jednat ekologicky příznivě znamená obětovat se. 

Tento názor vyplynul z přehnaných a nereálných snah radikálních „ekologů“, kteří 

rádi své sebeobětování prezentují na veřejnosti, čímž „běžné lidi“ v ekologizaci 
života (Máchal, 2000) spíš odradili.

Úkol ekologické výchovy spočívá v hledání souvislostí předávaných informací

s každodenní praxí a v poukazování na konkrétní možnosti jednotlivců, které

se ve srovnání s radikálními požadavky zdají být zanedbatelné, ale opak je

pravdou. Každá sebemenší změna chování ve prospěch zachování obyvatelné

planety současným i budoucím generacím, je tím největším úspěchem ekologické 
výchovy.
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Cíle Státního programu environmentální výchovy a vzdělávání (dále SP 

EVVO) jsou postaveny na teorii udržitelného rozvoje, který je definován jako 

„takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožování možností 

budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“ (kolektiv autorů, MŽP 2003, 

S.10). Strategickým cílem SP E W O  je pak „praktické uplatňování principů (trvale) 

udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti“ (Kolektiv 

autorů, MŽP 2003, s.13). Teorie (trvale) udržitelného rozvoje je však v dnešní 

době zpochybňována. Existují jasné argumenty hovořící o omezených 

možnostech lidské civilizace uspokojit všechny své potřeby z přírodních zdrojů, viz 

publikace Rozvoj trvale neudržitelný (Nátr, 2005).

Státní program EVVO dále formuluje dílčí cíle, které lépe vystihují obecné cíle 

environmentální výchovy a zároveň ilustrují představu environmentální výchovy 

jakožto komplexu mnoha dílčích činností s dílčími cíly. Mezi dílčí cíle SP EWO  
mimo jiné patří:

zabezpečit systematickou a komplexní-'implementaci environmentálních 
aspektů do vzdělávacích programů na všech úrovních školství, včetně 

vysokých škol,
vytvářet efektivní regionální systémy EVVO a vyhodnocovat jejich 
účinnost,

zajistit přístupnost informací a poradenství o životním prostředí pro 
širokou veřejnost a možnost účasti na rozhodování v záležitostech 
životního prostředí,
zajistit potřebné finanční prostředky v rozpočtech veřejné správy na 
všech úrovních nejméně ve výši 0,05% HDP České republiky.

(kolektiv autorů, MŽP 2003, s.13)

Z výše uvedených dílčích cílů SP E W O  je patrné, že se jedná o dlouhodobý 
program, jehož cíle lze postupné naplňovat pouze s jasnou koncepcí, správnou 

koordinací jednotlivých aktivit a s reflexí dosavadní činnosti. Tyto podmínky 

úspěchu SP E W O  jsou ve své podstatě podmínkami naplnění cílů 

environmentální výchovy jako takové.

Z hlediska vědomí závažnosti ekologických problémů je významně pozitivním 

impulsem zařazení environmentální výchovy do výchovně-vzdělávacího systému. 

Komplexní a syntetizující charakter environmentální výchovy (Máchal, 1996)
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naznačuje její uplatnění ve všech výchovně-vzdělávacích I zájmových činnostech 

člověka. Měla by se proto stát novým fundamentem pro výchovu a vzdělávání 

generací, jejichž budoucnost do značné míry závisí na uskutečnění cílů 

environmentální výchovy.

1.4 Instituce zajišťující environmentální výchovu v ČR
Státní program EVVO (viz kap. 1.2 -III.) vyjmenovává institucionální nástroje, 

jejichž prostřednictvím mají být realizovány cíle programu (kolektiv autorů, MŽP, 

2003). Vzhledem ke komplexnosti a rozmanitosti cílů (viz kap. 1.3 -III.), jež 

program proklamuje, je evidentní, že podobně komplexní a rozmanitá musí být 

škála institucí zajišťujících jejich naplňování. Mezi institucionální nástroje SP 
EVVO patří instituce státní i veřejné:

■ meziresortní pracovní sl<upina - konzultační orgán pfi MŽP,
• síť pracovníků ministerstev zodpovědnýct) za EVVO,

■v■ školy všech úrovní a typů,
■ resortní pracovní skupiny (MŠI\/IT a další),
■ síť pracovníků EVVO regionálních resortních center,
■ organizace řízené ministerstvy a veřejnou správou,
■ centrální vzdělávací institut pro veřejnou správu s úkoly zahrnutými do SP EVV 
ČR a Akčního plánu,

■ informační střediska pro veřejnost, knihovny a videotéky,
■ síť center a středisek ekologické výchovy (CEV/SEV) a ostatních nestátních 

neziskových organizací aktivních v EVVO,

■ zooparky, stanice pro handicapované živočichy, botanické zahrady a biologické 
stanice,

■ informační, návštěvnická a vzdělávací centra NP a CHKO,
■ střediska volného času (SVČ) a domy dětí a mládeže (DDM), knihovny,
muzea, hvězdámy a planetária, ekologické farmy přístupné veřejnosti (včetně

možnosti pobytu) aj. osvětová a kulturně vzdělávací zařízení aplikující v praxi 
EVVO.

regionální a místní systémy EVVO v úzké spolupráci pracovníků krajských /  

okresních úřadů pověřených odpovědností za EVVO s místně příslušnými orgány
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vykonávajícími státní správu, s NNO a s obecními informačními stivdisky pro 
veřejnost, školami a dalšími partnery činnými v EVVO.

(kolektiv autorů, M2P, 2003, s. 14)

Výše uvedený výčet institucionálních nástrojů SP E W O  zahrnuje mimo jiné i 

nestátní neziskové organizace (dáie NNO). S rozvojem aktivit NNO spojených 

s organizací a realizací ekologické výchovy rostla potřeba zmapovat a vzájemně 

provázat činnost jednotlivých center a středisek, které se touto činností zabývají.

V roce 1999 vznikl program nazvaný Národní s íť střed isek ekologické 

výchovy (www.pavucina-sev.cz). Společně se na něm podílejí Sdružení středisek 

ekologické výchovy Pavučina a český svazu ochránců přírody. Cílem programu je 

stabilizovat a monitorovat rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek 

ekologické výchovy v České republice. Program je finančně podpořen 

Ministerstvem životního prostředí české republiky prostřednictvím veřejné 

zakázky. Od roku 2001, kdy byl schválen StátrTÍ program E W O  vládou České 

republiky, zaměřuje MŽP zadání této zakázky na vybrané úkoly aktuálního 

Akčního plánu Státního programu EVVO. Program je otevřen pro členská 

střediska SSEV Pavučiny, základní organizace ČSOP a další nevládní neziskové 

organizace působící v oblasti environmentálního vzděláváni, výchovy a osvěty 

(EVVO). Od roku 1999, kdy „Národní síť“ existuje, program realizovalo celkem 147 

organizací a síť se nadále rozšiřuje (viz Příloha 1).

Pro činnost center a středisek ekologické výchovy jsou důležitými partnery 

představitelé regionální a místní veřejné správy. Je tak zajištěna provázanost a 

koordinace činností mezi státu podléhajícími institucemi a občanskými iniciativami, 

což je pro účinnost a zároveň kontrolu obou stran přínosem, jediným nedostatkem 

zůstává zdlouhavá administrativa, která je často jediným prostředníkem tohoto 
vztahu.
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2. Volny čas

Volný čas je fenoménem současné civilizace, která sebe sama nazývá 

„vyspělou“ a právě existenci volného času považuje za jeden z výdobytků svého 

pokroku. Pro následující výklad je nezbytné definovat pojem volný čas, jehož 

význam se proměňoval v historickém kontextu (viz kap. 2.1, III.). Společenské 

změny vedoucí k proměně vnímání a využívání volného času (viz kap. 2.2, III) jsou 

důležitým aspektem současného významu a funkcí volného času, které jsou níže 

vyjmenovány a zdůvodněny (viz kap. 2.3 -lil).

Pro praktické působení ve sféře volného času (Pávková a kol., 1999) je 

podstatné uvědomit si zásady tohoto působení, které vyplývají z charakteru 

volného času, jeho funkcí a významu pro společnost i jednotlivce. Základní zásady 

výchovy ve volném čase (viz kap. 2.4 -111) jsou důležitým východiskem pro 

praktickou realizaci volnočasové aktivity (viz kap. 6.1 -IV).

V současné době přibývá institucí, které se specializují na organizaci volného 

času dětí a mládeže. Ačkoli tyto instituce působí v rámci volného trhu nabídky a 

poptávky, jsou součástí vyšších celků (viz kap. 2.5 -III), které určují jejich 
charakter.

2.1 Vymezení poimu volny čas
Volný čas je dnes běžně používaným pojmem. Jeho význam se však 

v průběhu uplynulého století výrazně měnil. Základem pro definici je oddělení 

sféry volného času a sféry povinností (Pávková a kol., 1999). Děti a mládež mají 

jasně danou povinnou školní docházku, tím ovšem jejich povinnosti nekončí. 

Nejčastějším způsobem jak definovat volný čas dětí a mládeže je určit, co volný 

čas není. Z hlediska děti a mládeže tedy do sféry volného času nepatří školní 

vyučování a činnosti s ním související, základní péče o zevnějšek a osobní věci, 

povinnosti spojené s provozem rodiny, domácnosti, výchovného zařízení a další 

časové ztráty jako např. doprava z místa na místo, návštěvy příbuzných apod. 

Součástí volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci 

člověka (jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče).

Charakteristikou volného času, která z výše uvedeného negativního 

vymezení vyplývá, je svobodná volba činností, kterými člověk volný čas
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naplňuje v protikladu s povinnostmi, které vyplývají z jeho společenské role.
Svobodná volba je však řadou faktorů omezována a determinována. Tyto faktory 

přitom mohou působit buď přímo, tj. přímým rozhodováním dítěte, nebo je 

svobodná volba ovlivňována zprostředkovaně, např. rodinným zázemím, 

finančními možnostmi, existencí a vybavením dostupných institucí nabízejících 

organizovaný program volného času apod. Významnou roli hraje také duchovní 

klima prostředí, ve kterém se mladý člověk vyvíjí a které se do značné míry stává 

jeho měřítkem a vzorem.

Charakterizovat volný čas jako činnosti podléhající čistě svobodné lidské 

volbě je možné pouze v opozici volby (prožívané zpravidla způsobem „mohu- 

nemusím") a povinnosti („musím“), např. jíst musíme, ale jakmile se vařeni stává 

naším koníčkem, jsme již ve sféře volného času, který svobodně věnujeme naší 

zálibě v přípravě jídla.

Výše uvedené vymezení pojmu volný čas se zdá být dostačující pro 

základní představu o významu pojmu a pro další použití v rámci této diplomové 
práce.

2.2 Historie vychovv ve volném čase
Historický vývoj volnočasových aktivit a postupně se rozvíjející cílené výchovy 

ve volném čase je v rámci předkládané práce omezen na hledisko euro-americké 

civilizace. Kulturní a ekonomické klima společnosti je pro sledovaný vývoj 

významným kontextem, který není jednotný ani v rámci jedné kulturní platformy. 

Následující historický náhled je proto spíše nastíněním hlavních faktorů vzniku a 

proměny sféry volného času, jak ji chápe západní civilizace.

Před průmyslovou revolucí, tj. do konce 18.století, byl volný čas výsadou 

jedinců, kteří si mohli dovolit „zahálet“ a nebyli nuceni obstarávat své živobytí. 

Zemědělství, které bylo většinou jediným zdrojem obživy, bylo časově a fyzicky 

velmi náročné, nejinak tomu bylo u řemesel. Domov většinou představoval 

pracoviště a současně místo odpočinku a svobodného trávení volných chvil, 

kterými byla práce prokládána. Oddělení pracovních povinnosti a doby určené pro 

relaxaci v rámci dne probíhalo jako dlouhodobý proces (Pávková a kol., 1999).

Ke konci 19. a zejména v první polovině 20. století se již volný čas stával 

dostupným stále širším vrstvám společnosti. Průmyslová revoluce spojená se
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zavedením pevné pracovní doby je proto významným impulzem pro oddělení 

volnélio času od práce a povinností. Zpočátl<u představovala pracovní doba pro 

většinu lidí zaměstnanýcíi v ryctile se rozvíjejícím průmyslu vysol^ou zátěž, l<terá 

nebyla nijal< legislativně limitována. Lidé usilovali o vymezení a omezení pracovní 

doby, která se týkala nejen dospělých ale i mládeže a dětí.

Jakmile byla zkrácena délka pracovní doby dospělých a zakázána práce dětí, 

otevřel se prostor pro svobodnou volbu činností, které odpovídaly potřebám a 

zájmům jednotlivců, tedy pro sféru volného času v dnešním slova smyslu. Začaly 

vznikat nové instituce, které sdružovaly zpočátku hlavně dospělé (první kluby a 

sportovní zařízení v Anglii), postupné se rozšiřovaly možnosti i mládeži a dětem. 

Tento vývoj byl vždy spjat s ekonomickou silou prostředí, proto první volnočasová 

zařízení vznikala zejména v západoevropských zemích. Stát zasahoval do této 

oblasti sporadicky, těžiště spočívalo v zájmu dobročinných sdružení (Pávková a 
kol., 1999).

Po druhé světové válce procházel dynamickým rozvojem počet institucí a 

jejich aktivit. Vznikaly nové typy zařízení, rozšiřoval se obsah jejich činností i jejich 

věkový dosah a staly se tak nedílnou součástí moderní společnosti. Jejich rozvoj 

začal podporovat stát, byla přijata legislativní opatření. V Československu byly 

nejvíce oceňovány Domy dětí a mládeže fungující dodnes, které byly od samého 

počátku v padesátých letech koncipované jako zařízení pro zájmovou činnost.

V listopadu 1989 byla na konferenci OSN v New Yorku přijata Úmluva o 
právech dítěte, kterou tehdejší Československá federativní republika ratifikovala 

v roce 1990 (www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=937) a začlenila do 

legislativy (zákon 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte). Úmluva mimo jiné 

zabezpečuje možnost všestranného a svobodného rozvoje osobnosti (zákon 

104/1991, článek 29). Její ratifikace měla vliv na přijetí dalších legislativních 

opatření, které mají být oporou pro zajištění všech dětských práv, ke kterým se 
vláda zavázala.

Revoluce v roce 1989 otevřela možnost svobodného podnikání, což byl další 

významný předpoklad a impuls pro obohacení nabídky volnočasových aktivit. Síť 

středisek zabývajících se organizací volného času dětí a mládeže roste nejen 

kvantitativně, ale i kvalitativně, dochází k je jí diversifikaci a specializaci. Tempo 

růstu počtu středisek volného času nasvědčuje sílící poptávce po nich. Zároveň se 

zvyšují i společenské nároky na ně, lze tedy sledovat i jistou formu konkurence,
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což je pro jejich další rozvoj jistě přínosné. Rychle se rozšiřující přístup k internetu 

unnožnil, že lidé zajímající se o volný čas z jakéhokoli hlediska, mají možnost 

čerpat informace a zkušenosti lidí působících v rozličných institucích prakticky po 

celém světě. To usnadňuje zejména orientaci vnově nabízených možnostech a 

také komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Prostředí, ve kterém dnešní děti vyrůstají, je z hlediska množství a kvality 

možností trávení volného času nejednotné. Zatímco 47% dětí žijící v menších 

obcích mají příležitostí pro zájmovou činnost nedostatek, ve velkých městech je 

nabídka širší (Hofbauer, 2004). Existuje rozpor mezi nabídkou a poptávkou, mezi 

mnohotvárností aktivit a často jejich nízkou úrovni, což se u děti projevuje 

výrazným poklesem zájmu o tyto činnosti v době puberty. Zařízení volného času 

tak stojí před řadou problémů, které je třeba řešit. Vývoj v Evropě nastiňuje cestu 

vedoucí dál, je to cesta vzájemné spolupráce. Je nezbytná informovanost a 

schopnost reagovat na aktuální potřeby nové generace. Volnočasová zařízení 

působí sice většinou lokálně (z hlediska sídel i zaměření), je však žádoucí, aby 

vytvořily síť vzájemně se doplňující tak, aby mohla zachytit maximum děti, které 

hledají příležitosti, jak trávit svůj volný čas.

2.3 Funkce a vvznam vvchovv ve volném čase 
v současnosti

Rozmanitost funkcí a chápání významu výchovy ve volném čase má rovněž 

svůj historický vývoj. Pro potřeby této práce však není nutné se jím detailně 

zabývat. Uvedené funkce a význam volnočasové výchovy představuje současné 

pojetí, které je východiskem pro praktické působení ve volném čase dětí.

Významnou funkcí organizovaného volného času je funkce výchovná a 

vzdělávací (Pávková a kol., 1999). Z moderního hlediska je výchova chápána 

jako: „proces záměrného a cílevědomého utváření a ovlivňování podminel< 

umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními 
dispozicemi“ (Jůva, 1999, s. 53). Jestliže škola je v mnoha směrech uniformní, 

všechny děti mají stejný rozvrh, úkoly, mají dosáhnout stejných znalostí a 

dovedností apod., volný čas nabízí prostor pro rozvoj individuálních zájmů. Děti 

tak získávají širší rozhled v určitém oboru a nejednou takto vzniká i budoucí zájem

o určitou profesi, zvláště pokud se setkávají s odborníky v daném oboru, kteří je
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obohacují svými praktickými zkušenostmi (velmi časté u přírodovědných nebo 

technických kroužkCi). Podaří-li se propojit volnočasové aktivity a určité studijní 

zaměření, později profesní, je položen pevný základ k celoživotnímu vzdělávání, 

které je v dnešní době již téměř nepostradatelné pro udržení kroku s dobou. Je 

proto velmi důležité, aby výběr volnočasových aktivit byl co nejpestřejší a umožnil 

tak každému nalézt pole vlastní seberealizace a rozvoje osobnosti.

Další velmi významnou funkcí organizovaného, tzn. koncepčně 

realizovaného, volného času je sociá ln í funkce (Pávková a kol., 1999).

V různých zájmových sdruženích většina dětí nalézá kamarády s podobnými 

zájmy, spolupráce v rámci skupiny podporuje rozvoj kladných vztahů, pochopení 

smyslu pomoci druhému, spolupráce a tolerance, kterou musí rozvinout všichni, 

pokud chtějí být jako tým i jako jednotlivci úspěšní. Vzhledem k dnešní 

zaměstnanosti rodičů jsou sdružení organizující volný čas dětí vítána i jako pomoc 
při řešení otázky „co s détmi.“ To snižuje napětí v rodinách a dětem z neúplných či 

konfliktních rodin alespoň částečně pomáhá rozvíjet pozitivní a bohaté sociální 

vztahy.

Sociální funkce úzce souvisí s preventivním  zaměřením výchovy ve 
volném čase (Pávková a kol., 1999). Moderní doba přináší řadu problémů 

týkajících se dětí a mladých lidí, např. agresivita, netolerance, drogy. Volnočasová 

zařízení tak neřeší pouze nadšená odhodláni věnovat se určité pozitivní činnosti, 

vycházející z možnosti svobodné o sobě rozhodovat, ale jsou často i záchytným 

bodem pro ty, kterým se tato svoboda stala osudnou.

Organizovaný volný čas dále významně přispívá ke zdravému a 

vyváženému vývo ji dětí (Pávková a kol., 1999). Jelikož má určitý řád a zásady 

(pravidelnost, dobrovolnost, rozmanitost činností), podporuje vnímání a osvojení 

režimu dne, který spočívá ve střídání činností různého charakteru (duševní a 

fyzické námahy, aktivity a relaxace, řízená a spontánní činnost). Zvláštní zdravotní 

funkci mají činnosti sportovní, které kompenzují sedění ve školních lavicích. Stejně

jako pro všechny aktivity s dětmi i zde platí přísné dodržování zásad bezpečné 
práce (Průcha, 2000).

Význam a funkce volného času tedy spočívají zejména ve vlivu na výchovu 

a způsob života dětí a mladých lidí. Má výrazný potenciál angažovat, aktivizovat a 

realizovat pozitivní lidské potřeby, což je v dnešní pluralitní demokratické
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společnosti velmi žádoucí. Rozumné využívání volného času přispívá k tělesnému

i duševnímu zdraví, podporuje pozitivní mezilidské vztahy.

Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež má rovněž význam 

ekonom ický, řada lidí v této sféře nalezla své profesní uplatnění, což přispívá 

k celkovému obohacení společnosti, nejen v materiálním slova smyslu.

2.4 Zásady vvchovv ve volném čase
Principy a zásady, na nichž mají stát postupy volnočasové výchovy vycházejí 

z vnímání pojmu volný čas (viz kap 2.1, III.). Přes rozdílné formulace zásad 

výchovy ve volném čase, které nabízí literatura věnující se této problematice 

(např. Hájek, 2003; Hofbauer, 2004), lze tyto zásady sjednotit, neboť si v zásadě 

neodporují. Hlavními zásadami pro práci s dětmi ve volném čase jsou: zásada 

nediskriminace, dobrovolnosti, harmonizace života, seberozvoje a v neposlední 

řadě je podrobena určitým zásadám i role vychovatele.

Všechny níže charakterizované zásady byly vybrány jednak na základě 

literatury (např. Pávková a kol., 1999; Máchal, 1996) a dále s ohledem na praxi, 

která dává lépe vyniknout naléhavosti jejich dodržování. Mezi vybrané základní 

zásady výchovy ve volném čase patří následující:

1) Zásada nediskrim inace

Volný čas je součástí svobody jedince, nikdo nesmí být znevýhodněn 

v přístupu k nabízeným činnostem na základě pohlaví, národnostní 

příslušnosti, sexuální či náboženské orientace, ekonomického postavení 

apod. Omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte posuzuje pouze 

odpovědný lékař.

2) Zásada dobrovo lnosti

Účast dítěte na jakékoli volnočasové aktivitě by měla vycházet z jeho 

vlastního zájmu. Tento fakt si musí uvědomovat nejen vychovatelé, ale i 

rodiče, kteří se nerespektováním této zásady mohou dopustit 

nenapravitelných chyb. Role dospělých při výchově ve volném čase je role 

průvodce, nikoli nařizovatele. Často je třeba vyzkoušet více rozmanitých 

aktivit, aby si dítě mohlo dobrovolně vybrat. Velký význam proto má proto 

počáteční seznamování se s aktivitou, ale i s prostředím a s lidmi, kteří se
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mají stát jetio novými přáteli. Je vhodné organizovat na začátku roku akce 

typu „dny otevřených dveří,“ kde se mohou děti i jejich rodiče nezávazně 

seznámit s nabídkou aktivit. Oběma stranám se tato investice jistě vyplatí.

3) Zásada harmonizace života
Cíleně trávený volný čas přispívá k celkovému zdraví a pohodě člověka. 

Vhodným výběrem aktivity lze kompenzovat stres z každodenních 

povinností a načerpat síly pro jejich zvládnutí, což je historicky prvotní 

význam volného času. Výběr proto musí být pečlivý s ohledem na denní 

rozvrh činností dítěte a na jeho fyzické a psychické dispozice. Z tohoto 

hlediska stoupá význam dostupnosti rozmanitých aktivit, aby si každý mohl 

vybrat podle svých potřeb.

4) Zásada seberozvoje
Volný čas představuje významný prostor pro rozvoj osobních znalostí a 

dovedností. Dnešní potřeba celoživotního vzdělávání nachází odezvu často 

právě ve sféře volnočasových aktivit. Děti a mládež si mohou rozšiřovat 

obzory v oblastech nad rámec školních osnov. Volný čas také hraje 

významnou roli při profilování zájmů dospívajících. Tuto zásadu musí mít 

na zřeteli zejména vychovatel, jehož podstatným cílem je naučit děti učit se 

a rozvíjet, což je založeno zejména na rozvoji kladného vztahu k těmto 

činnostem.

5) Role vychovatele
Zásady, jimiž se má řídit vychovatel při práci s dětmi, jsou velmi důležité pro 

vytvoření žádoucí atmosféry v průběhu realizace volnočasových aktivit, 

které vychovatel vede. Je důležité si uvědomit, že role vychovatele 

nespočívá v direktivním řízení kolektivu jako celku, ačkoli i tato schopnost je 

v některých situacích užitečná (hromadné přesuny z místa na místo, 

frontální výklad apod.). Vychovatel by měl představovat dvě základní role, 

které působí propojeně:

1. Kamarád

2, Přirozený vzor vzdělaný v oboru
Jak již bylo řečeno, obě role jsou vzájemně provázané. Kamarádský přístup 

vychovatele k dětem je velmi podstatný. Děti mají vůči němu mnohem 

menší zábrany, což bývá mnohdy uváděno i jako negativum tohoto
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přístupu, ale právě druhá role vychovatele jakožto autority v oboru toto 

negativum vyvažuje.

Vychovatel děti vybízí k činnosti, motivuje je, ale je přístupný 

k návrhům dětí obohacující společnou aktivitu a sám děti k jejich vlastní 

iniciativě a tvořivosti podněcuje. Vychovatel významně působí na děti svými 

postoji, názory a činy. Jednou z obecně platných zásad výchovy dětí je, že 

musí být míněna vážně, tzn. jednota s lov  a činů, jinak ztrácí výchova 

smysl. Vychovatel by si proto měl svá slova a činy stále uvědomovat a 

hlídat spolu s nedirektivním přístupem.

V neposlední řadě stojí význam odbornosti „slov a činů“ vychovatele, 

které musí plynout z širokého vhledu do problematiky. Během kroužku 

dětem vyvstává řada otázek, které by vychovatele neměly překvapit. Děti 

musí cítit ve vychovateli nejen kamarádskou, ale i odbornou oporu.

Další významné vlastnosti vychovatele shrnuje Máchal (1996):

• Vychovatel chápe vzdělávání jako celoživotní proces.

• Vychovatel přemýšlí a jedná pozitivně, skromně, optimisticky.

• Vychovatel rozvíjí všechny složky osobnosti dětí.

• Vychovatel má tvůrčí přístup, je kreativní, není závislý na 

dostupných pomůckách.

6) Zásada nabídky a poptávky

Každý člověk, který má zájem smysluplně trávit volný čas, tvoří určitou 

poptávku, jíž má odpovídat nabídka ze strany organizátorů volného času ať 

už státních, soukromých či neziskových. Diky diversifikaci materiálních 

zdrojů organizátorů (většinou je jejich činnost podporována různými granty, 

dotacemi, dary) je zajištěna větší flexibilita při odezvě na poptávku, neboť 

pouze kvalitní a žádaný projekt má šanci na to být financován. Volný čas 

proto nelze organizovat centrálně, jako tomu bylo za socialistického režimu, 

ale pouze demokraticky v prostředí volného trhu.

2.5 Volnočasová zařízení pro děti a mládež
v  současné době je nabídka volnočasových aktivit relativně široká a stále 

probíhá její rozvoj. Zařízení, tzn. školy, zájmová sdružení a organizace, vzdělávací 

agentury apod., zaměřená na přípravu a realizaci volnočasových aktivit,
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představují nabídku organizované činnosti ve sféře volného času. Svým 

klientům tak nabízejí nejen konkrétní náplň volného času. ale také určité zázemí a 

záruky vyplývající z charakteru zařízení, v němž volnočasová činnost probíhá. Pro 

základní orientaci v typech volnočasových zařízení slouží jejich rozdělení na 

státní, tj.školská a nestátní, tj. nezisková nebo komerční zařízení.

2.5.1 Školská zařízeni pro záimové vzdělávání
Pojem zájmové vzdělávání byl zaveden v souvislosti snovým  školským 

zákonem (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání), který vstoupil v platnost 1. ledna 2005. Nahrazuje 

původně používaný pojem výchova mimo vyučování (zákon č. 76/1978 Sb., o 

školských zařízeních), který svým vymezením vůči školní výuce nemohl zahrnovat 

řadu činností.

Základní účel školských zařízení pro zájmové vzdělávání definuje školský 

zákon v § 118: „Školsffá zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k 

němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické 
rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické 
pracovníky, popřípadě i další osoby“ (zákon 561/2004 Sb.). Přesný legislativní 

rámec pro činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezen 

vyhláškou o zájmovém vzdělávání v zákoně č. 74/2005 Sb.

I^ezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání podle výše zmíněné vyhlášky 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) patří:

■ Středisko volného času
■ Školní klub

■ Školní družina

Vzhledem k záměru nastínit charakter zařízení, která se na organizování 

volného času dětí a mládeže přímo zaměřují, nebo jsou za tímto účelem přímo 

zřizovány, bude dále blíže pojednáno pouze o středisku volného času (SVČ). 

Tvoří alternativu k nestátním organizacím o nichž bude pojednáno dále. Do 

budoucnosti se počítá se zastřešující rolí SVČ v oblasti volnočasového, respektive 

zájmového vzdělávání. SVČ má dva základní typy:

- Dům dětí a mládeže (dále DDM)
" Stanice zájmových činností
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DDM mají již mnohaletou tradici. V současné době jsou jedním z nejrozšířenějších 

typů volnočasového zařízení, jejich počet se podle Informačního centra mládeže 

blíží ke třem stům DDM v celé České republice.

DDM uskutečňují činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Tím se 

zásadně liší od druhého typu SVČ, tj. Stanice zájmových činností, které je 

zaměřené na jednu oblast zájmového vzdělávání. Stanice zájmových činností tak 

soustřeďují děti a mládež s vyhraněným zájmem a tento jejich zájem prohlubují.

SVČ jsou zpravidla zřizována jako příspěvkové organizace. Příspěvková 

organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, přijatými 

z rozpočtu svého zřizovatele, s prostředky svých fondů nebo s peněžitými dary od 

fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých ze 

zahraničí. Zřizovateli SVČ jsou nadále (po vydání nového školského zákona) kraje 
a obce.

Aktivity v SVČ jsou určeny především pro děti a mládež školního věku, tedy

ve věkovém rozmezí 7 - 1 8  let. Středisko může organizovat další činnosti a

aktivity i pro ostatní, zejména dospělé zájemce, což je novinkou, kterou umožňuje

právě nově chápaný koncept zájmového vzdělávání formulovaný v Souboru
metodických textů k činnosti středisek pro volný čas dětí a mládeže, školních
klubů a školních družin vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
v roce 2003.

Existuje předpoklad, že střediska volného času budou metodickým 

pomocníkem pro ostatní zájmová zařízení. Měla by být schopna poradit, pomoci 

při přípravě a organizaci akcí svým kolegům z „menších“ zařízení, ze školních 

klubů a družin i nestátních neziskových organizací. Na základě dohody 

jednotlivých subjektů v místě či regionu by se střediska mohla stát i určitým 

koordinátorem akcí určených dětem a mládeži (kolektiv autorů, MŠMT, 2003). Zda 

se tento záměr uskuteční, zůstává otázkou, ale již uvedený příklad, že státem 

organizovaná volnočasová činnost si otevřela možnost pořádání aktivit i pro 

dospělé až doporučením MŠMT z roku 2 0 0 3  a uzákoněna byla teprve v roce 

2005 (zákon 74/2005), je dostatečným důkazem pro pochybnosti, kdy k žádoucím 
změnám může dojít.

Základem činnosti středisek volného času je nadále přímá práce s dětmi a 

mládeží. Nejvýraznější je dnes činnost stálých zájmových útvarů v rámci Domů 

dětí a mládeže a Stanic zájmových činností. Postupně by však měl podle
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vydáních smèmic stoupnou, rozsah realizovánr aKd a éinností uraených ze,mena 

dosud neorganizovaným détem (kolektiv autorů, MŠMT 2003) a mladým lidem^ 

SVČ by se výhledové měla stát skutečným centrem volného času mladé 

generace. To si samozřejmé vyžádá nejen legislativní a obsahová opatřen,, ale , 

finanční podporu, což se dnes zdá být tiudbou budoucnosti.

2.5.2 Nestátní ne^igknvá organizace
Alternativu ke státem, respektive kraji zřizovaným Střediskům volného 

představuji nestátní neziskové organizace (NNO). NNO p ů s o b i  v širokém 

spektru občanských aktivit. Vedle státního sektoru, který spravuje věci veřej 

vedle sektoru podnikatelského, jehož aktivity jsou zaméřeny tržné ekonomicky, 

působi neziskový sektor jako třetí nezbytná součást občanské společnosti.

Hlavní tvDv NNO isou:

■ Občanské sdružení
■ Obecné prospěšná společnost
■ Nadace
■ Nadační fond

Zatímco poslední nadace a nadační fondy jsou zaméřeny na sdružování majetku 

za účelem obecné prospěšného cíle, občanské sdružení a obecně prospéšn 

společnost vznikají za účelem realizace společného cíle svých členů. Oba typy 

NNO jsou tedy vhodné pro soustředění snahy poskytnout dětem zázemí a služby 

v jejich volném čase a podílet se tak na jejich kladném rozvoji. Přehled typů NNO 

v Příloze 2 přibližuje formální rámec všech 4 typů NNO působících v ČR. Ve 

čtvrté kapitole (viz kap. 4.-111.) věnované Občanské inspiraci je detailněj 

rozvedena obecná charakteristika občanského sdružení jakožto typu NNO.

2.5.3 Komerční vvchovně-vzdělávací volnočasová zařízení
Komerční, tzn. zisk sledující, výchovně-vzdělávaci zařízeni nejsou

zákonem výslovně definovány. Jejich charakter se proto může výrazné lišit 
a není možné jej jednotně popsat. Mezi nejčastější formu komerčních 
výchovně-vzdělávacích zařízeni patři zejména vzdělávací agentury, které se 
specializují na určitou oblast vzdělávání, např. jazyky, různé druhy sportů 
apod.
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Jednou ze zásad výchovy ve volnénn čase (viz kap. 2.4.-III.) byla zásada 

nabídky a poptávky. Konnerční aktivity této zásadě podléhají nej přesvědčivěji. 

Z toho však vyplývá úskalí komerčních volnočasových zařízení; jejich klienty jsou 

děti, které nejsou finančně soběstačné. Přístup k aktivitám pořádaným komerčními 

subjekty závisí na finanční situaci rodiny, ze které dítě pochází. Na druhou stranu 

je třeba podotknout, že i v rámci státem podporovaných středisek volného času 

(viz kap. 2.5 .1-III.) i grantově financovaných nestátních neziskových 

organizací (viz kap.2.5 .2-lll.) je  řada organizovaných volnočasových činností 

zpoplatněna.

Organizování činnosti, která nepředstavuje pro kom erční sub jekt zisk, 

je nesmyslné. Tím je spektrum  nabízených aktivit organizovaných 

komerčním i výchovně-vzdělávacím i zařízením i výrazně omezeno. 

Environm entální výchova obvykle nepředstavuje kom erčně výnosnou 

činnost, proto by ta to  podkapitola měla být spíše doplněním  pro úplnost 

výčtu forem volnočasových zařízení, než reálnou alternativou 

volnočasového zařízení.
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3. Metody práce s dětmi „pod střechou“
Metodou práce s dětmi rozumíme záměrné a systematické způsoby, postupy 

a prostředky, které směřují ke stanovenému výchovně-vzdělávacímu cíli (Průcha a 

kol., 2003). Právě prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu 

pedagogického procesu spolu s výsledkem, který je dán změnami ve 

vědomostech, dovednostech, postojích i osobních vlastnostech žáků. Stupeň, 

v němž odpovídá cíl výsledkům, ukazuje mimo jiné i na účinnost použitých metod 

(Skalková, 1999).

Metody environmentální výchovy „pod střechou,“ jsou přizpůsobeny formě 
výchovně-vzdělávacího působení, což platí pro metody obecně. Forma výuky 

znamená; „způsob organizace výuky vztahující se k uspořádání prostředí, 
způsobům organizace činností učitele a žáků“ (Průcha a kol., 2003, s. 66). Forma 

výuky obrazně nazvaná „pod střechou“ vyjadřuje činnosti vymezené prostorem 

místnosti, kde probíhá (viz kap. 3.3-IV.). Řada metod je však použitelná v rámci 

rozmanitých organizačních forem výchovně-vzdělávacího působení, případně je 

možné metody upravit. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se uplatňují různé 

výukové metody (Švec a kol., 2003), které se prolínají, navazují na sebe, doplňují 

se. Důležité je mít k dispozici dostatečný přehled o dostupných metodách práce 

s dětmi a zkušenost s jejich použitím, kterou nelze získat jinak než používáním 

rozmanitých postupů (Petty, 2002).

3.1 Kritéria vvběru metodv práce s dětmi
Výběr metod práce s dětmi probíhá při plánování a přípravě výchovně- 

vzdělávaci aktivity. Přípravu je třeba dělat s dostatečným předstihem, aby bylo 

možné zajistit potřebné pomůcky a zároveň propojit jednotlivé aktivity ve funkční a 

smysluplný celek. Při výběru a případné úpravě vhodné metody se řídíme několika 
základními kritérii;

• výchovně-vzdělávaci cíl (hlavní, dílčí),

• organizační forma práce s dětmi,

• možnosti a předpoklady dětí (věkové rozmezí, úroveň znalostí a 

dovedností, individuální potřeby, klima kolektivu)

• specifický obsah příslušného tématu

• vnější podmínky (časová dotace, vybavení místa)
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3.1.1 Výchovně vzdělávací cíle
Při výběru vhodných metod je jedním ze základních khtérií výchovně 

vzdělávací cíl. Ten určujeme směrem od hlavního cíle tematického celku nebo 

oboru, přes dílčí výchovně-vzdělávaci cíle ke konkrétnímu cíli aktivity (viz Obr.2).

V tomto smyslu lze mluvit o určité hierarchii cílů, kde směrem k hlavnímu cíli 

roste jeho obecnost.

Obr.2: Hierarchie výchovně-vzdělávacích cílCi

H lavni cíle, které ¡sou východiskem pro další kor,kretizováni cllů a 

následný výběr metod environmentální výchovy, byly již zmíněny (viz kap 
Patří mezi ně;

■ osvěta,

■ změna postojů,

■ přehodnocení p rio rit,

■ kultivace chování k životnímu prostředí,

■ rozvoj vnímavosti vůči svému okolí, živému i neživému.

Každý z těchto cílů představuje určitý aspekt výchovy, který lze vztá 

kBloomově taxonomii úkolů výuky (Petty, 2002). Bloom klasifikuje proces 

učení do tři oblastí podle dovedností, které mohou být rozvíjeny prostřednic 
různých metod výchovy.

Bloomova taxononomie zahrnuje tyto aspekty (Petty, 2002).

a) Kognitivní aspekt -  znalosti, porozumění, aplikace, analýza, syntéza

b) Afektivní aspekt -  postoje, názory, pocity, hodnoty

c) Psychmotorický aspekt -  smyslové vnímání, pohyby, koordinace
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Propojením cílů environmentální výchovy s Bloomovou taxonomií vzniká dobrý 

předpoklad pro správnou volbu vhodné metody. Základní vztahy hlavních cílů 

environmentální výchovy a rozvíjených aspektů výchovy jsou:

• Osvěta U kognitivní aspekt,

• Změna postojů, priorit, jednání afektivní spekt,

• Rozvoj vnímavosti vůči okolí ^  psychomotorický aspekt.

Dílčí cíle lze vždy zařadit do jedné ze tří výše uvedených oblastí. Jsou 

formulovány pro konkrétní tematický celek (viz kap. 4.-IV.), který je vybírán 

s ohledem na výchozí podmínky výchovně-vzdělávacího procesu (viz kap. 3.-IV.).

V rámci jednoho tematického celku může být sledováno více dílčích cílů, které 

tvoří propojený funkční systém. Systém dílčích cílů je založen na vzájemném 

doplnění jednotlivých cílů a tím násobení výchovného účinku metod.

Konkrétní cíle jsou uvedeny v charakteristikách jednotlivých metod v rámci 

Metodických listů (viz Příloha 4).

3.1.2 Organizační forma práce s dětmi
v  tradiční didaktice jsou organizační formy vyučování chápány jako vnější 

sřránka vyučovacích metod (Průcha a kol., 2003). Tato obecná definice dovoluje 

nejednoznačné chápání pojmu forma vyučování podle toho, jaké hledisko je 

zvoleno pro její charakteristiku. V rámci předkládané diplomové práce je používán 

termín organizační forma práce s dětmi, pro zdůraznění hlediska, které tento 

termín vyjadřuje, tj. zorganizování práce s dětmi.

V literatuře (Maňák, 1999; Průcha a kol., 2003) lze nalézt různá krtéria vhodná 

pro charakterizování organizačních forem práce s dětmi podle;

■ Instituce realizující výchovu a vzdělávání: školní, mimoškolní, rodinná.

■ Prostředí: v místnosti, v přírodě, na hřišti apod.

■ Časové dotace: vyučovací hodina (45min.), exkurze, seminář, kurz atd.

■ Uspořádání dětí: skupinová (týmová), hromadná.

■ Způsobu práce dětí: kooperativní, individuální.

Vzhledem k zaměření této diplomové práce na metody práce s dětmi „pod 

střechou“ je organizační forma předem vymezena prostředím, kde výchova 
probíhá, tj. v místnosti.
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Následuje charakteristika forem práce s dětmi, které byly použity v rámci 

klasifikace metod environmentální výchovy v praktické části (viz kap. 6.2-IV.). 

a) Skupinová (týmová) práce 

„Skupinovým vyučováním chápeme takovou organizační formu, kde se vytváří 
malé skupiny žáků (3-5 členné), které spolupracují při řešení společného úkolu“ 
(Skalková, 1999, s. 208). Skupinová práce umožňuje vytvářet interaktivní situace 

(Skalková, 1999) a tak podporovat příznivou atmosféru pro práci dětí a rozvíjet 

mezilidské vztahy, je proto ideální formou práce s détmi v rámci environmentální 

výchovy. Děti si ve skupině musí pomáhat, spolupracovat, mohou se tak uplatnit i 

děti, které by samostatně zadaný úkol nezvládly. Práce ve skupině přispívá 

k rozvíjení odpovědnosti za práci pro celek, tolerance k mínění druhých, iniciativy 

a ochoty pomáhat a spolupracovat. Skupiny mohou buď pracovat všechny na 

stejném úkolu s cílem porovnat jejich výsledky, nebo každá skupina pracuje na 

části společného úkolu s cílem propojit výsledky v jeden velký celek.

Skupinové práci je třeba vytvořit op tim áln í podmínky, aby mohla být úspěšně 

realizována. Skalková (1999) mezi tyto podmínky řadí;

■ Přizpůsobit uspořádání prostředí, zejména pokud se jedná o 

uspořádání stolů v místnosti.

■ Formulovat obsah práce form ou úkolů a problémů předpokládajících 

vyřešení právě prostřednictvím účinné spolupráce ve skupině.

■ Cílevědomě usm ěrňovat práci skup in od počátečního zadání úkolu, 

přes vlastní činnost dětí ve skupině k závěrečnému zhodnocení 

výsledků práce.

■ Promyšleně volit způsob rozdělení dětí do skupin v závislosti na 

záměru konkrétní skupinové práce. Můžeme děti dělit podle schopností, 

věku, zájmů, nebo necháme vytvoření skupin na nich.

■ Přizpůsobit ve likost skup in  charakteru úkolu - častou chybou je, že 

jsou skupiny moc velké a na úkolu pracuje jen malá část dětí.

■ Týmová práce musí dětem přinášet pocit úspěchu, proto je třeba 

důkladně zvážit přim ěřenost úkolu schopnostem  dětí

Skupinové práci se děti musí obvykle učit, proto je vhodné zpočátku zařazovat 

jednodušší úkoly akcentující význam spolupráce a později přistoupit 

k náročnějším. Také je vhodné postupovat od menších skupin (dvojice, trojice) 

k větším. Děti se tak lépe naučí iniciativě ve skupině.
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Provedení formy skupinové práce zahrnuje počáteční rozdělení dětí do 

skupin. Lze přitom použit klasické způsoby rozpočítávání nebo ponechat rozděleni 

na dětech. Existuje však i řada zajímavých způsobů, které nejen slouží k rozdělení 

kolektivu na požadovaný počet skupinek, ale zároveň podněcuje pocit 

sounáležitosti v rámci skupin a může mít funkci motivace kolektivu pro 

nadcházející činnost (Silberman, 1997).

b) Hromadná (kolektivnO práce

Z názvu této organizační formy je patrné, že základní jednotkou plnící zadaný 

úkol bude celý kolektiv. V rámci kolektivu pak lze uplatňovat různé organizační 

formy podle rolí jeho jednotlivých členů a cíle jejich práce. Tato forma je zejména 

vhodná pro naplňování kognitivních cílů (viz kap. 3.1.1-111.).

c) Kooperativní form a práce

Ačkoli skupinové vyučování předpokládá spolupráci členů skupiny, nelze jej 

s kooperativním vyučováním ztotožňovat (Skalková, 1999). Kooperativní forma 

práce může být uplatněna jak v rámci skupinového, tak hromadného uspořádáni 

dětí ve třídě. Mezi základní principy kooperativního učení (Skalková, 1999) náleží: 

vzájemná pomoc, tolerance, dovednost vyjadřovat vlastní myšlenky a názory, 

dovednost naslouchat a porozumět druhým. Tato forma práce bývá kladena do 

protikladu k soutěživosti. Kooperativní forma práce je proto ideální pro 

environmentální výchovu, neboť kompenzuje individualistický egoismus panující 
v postmoderní společnosti.

d) Ind iv iduá lní form a práce

Poznávání přírody nebo výtvarné aktivity, které jsou součástí metod 

environmentání výchovy, často vyžadují individuální formu práce. Tato organizační 

forma nejlépe umožňuje soustředění se na práci a zároveň podněcuje rozvoj 
samostatnosti dětí.
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3.2 Klasifikace metod práce s dětmi 
Způsobů třídění výukových metod existuje celá řada. Základem pro 

klasifikaci metod práce s dětmi je zvoleni objektivního kritéria, které lze ve většině 

výukových metod nalézt a podle něj pak metody třídit. V  literatuře se vyskytují 

různé škály metod práce s dětmi lišící se právě zvoleným kritériem klasifikace. Ne 

vždy dokáže dané kritérium vystihnout podstatu výukové metody, proto bývají, 

zejména v příručkách zaměřených na konkrétní metody práce s dětmi, používány 

kombinace hodnotících kritérií.

Základní hodnotící kritéria metod práce s dětmi shrnuje Maňák (1999).

A. Metody z hlediska pramene poznáni a typu poznatků 
Metody slovní (monologické, dialogické, písemné, práce s texty)

Metody názorně demonstrační (pozorování, demonstrace, projekce)

Metody praktické (pohybové, pracovní, výtvarné)

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků 
Metody sdělovací

Metody samostatné práce žáků 

Metody badatelské, výzkumné, problémové

C. Metody z hlediska myšlenkových operací 
Metody srovnávacího postupu

Metody induktivního postupu 

Metody deduktivního postupu 

Metody analyticko-syntetického postupu

D. Metody z hlediska fázi výchovně-vzdělávacího procesu 
Metody motivační

Metody expoziční 

Metody fixační 

Metody diagnostické 

Metody aplikační

E. Aktivizující metody 
Diskuzní metody 

Situační metody 

Inscenační metody 

Didaktické hry
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3.3 Základní metodv environmentální vvchovv 
..Dod střechou“

Ze všech známých metod práce s dětmi je třeba vybírat takové, které naplňují 

cíle environmentální výchovy a dílčí cíle konkrétního výchovného záměru, tj. 

metody, které přispívají ke kritickému zhodnocení obsahu informací, nutí k zaujetí 

postoje a vlastního názoru a podněcují pozitivní změnu v jednání vůči sobě i okolí. 

Takové metody bývají zařazovány mezi metody aktivizující (viz kap. 3.2-1 II.). 

Tyto metody podněcují výrazně motivaci dětí, podporují uvědomělou práci 

s informacemi, samostatnost, toleranci, kreativitu. l\/laňák (1999) shrnuje 

předpoklady pro používání aktivizujících metod:

■ Děti musí mít většinou o daném tématu určité vědomosti.

■ Učitel musí překonat direktivní řízení a dominující postavení ve třídě.

■ Vyžadují víc vyučovacího času a organizační přípravy.

Se všemi body lze bez výhrady souhlasit s výjimkou prvního. Dosavadní 

vědomosti dětí o daném tématu jsou východiskem pro pedagoga při volbě a 

úpravě určité metody. Pokud děti s daným tématem žádné zkušenosti nemají, jsou 

to právě aktivizující metody, které jim mohou pomoci nové zkušenosti a znalosti 

nabýt. Předpokladem je tedy vhodně zvolená a přizpůsobená metoda práce 

s dětmi, jak bylo výše pojednáno (viz. kap. 3.1-III.).

Následuje přehled nejčastěji využívaných metod práce s dětmi, uplatněných 

v rámci praktické části předkládané práce, tj. při realizaci environmentální výchovy 

„pod střechou.“

3.3.1 Hra
Hra je základní a nosnou metodou práce s dětmi, zejména s mladšími 

ročníky. Má v velkou řadu výhod ve srovnání s jinými metodami:

• Je použitelná pro všechny etapy výchovně-vzdělávacího procesu.

• Hra je přirozenou potřebou dítěte, což představuje velmi mocný 

potenciál. Děti hru vyhledávají a věnují jí maximum své pozornosti, 

pokud je zaujme.

• Informace získané během hry se velmi efektivně osvojují a 

automatizují.

• Hra je komplexní činností, čímž se podobá reálnému světu.
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• Kromě účinku aktivizace pozornosti a práce s tématem působí i jako

socializační prostředek, rozvíjí všechny stránky osobnosti a navíc

často nechává prostor pro improvizaci a kreativitu.

Většina výchovně-vzdělávacích cílů lze dosáhnout dobře zvolenou a 

provedenou hrou, kterou případně doplníme dalšími aktivitami, hra by tedy měla 

být běžnou formou práce s dětmi, čím  více her se s dětmi hraje, tím lepších se 

dosahuje výsledků díky rozšiřující se zkušenosti na straně dětí i pedagogů 

(Němec, 2002).

Využití metody hry má obvykle tři fáze: příprava ♦ provedení ♦ závěr.

1. Příprava hrv
Hru připravujeme poté, co jsme si určili cíl, kterého chceme aktivitou 

dosáhnout v souvislosti se zamýšleným tématem a zvážili výchozí podmínky, které 

musíme mít při přípravě hry stále na vědomí. Pokud nevyužíváme některou z již 

použitých a osvědčených her (k tomuto účelu je velmi užitečné vést si záznamy o 

použitých hrách s poznámkami, viz Příloha 4.), není důvod proč nevyzkoušet 

novou hru. Inspiraci nabízí řada publikací, vycházejí tituly s různě zaměřenými 

hrami, stačí si jen správně vybrat (viz kap. 3.1-III.). Většina publikací používá 

určitý typ klasifikace her, který napomáhá při výběru, zejména podle věku hráčů, 

časové náročnosti, případně dostupnosti pomůcek.

Jakmile byla zvolena hra podle určitého vzoru, je třeba ji co nejlépe přizpůsobit 

cílové skupině - z hlediska zvoleného cíle, náročnosti, počtu dětí, atraktivity atd.. 

Proběhne tak dvojitá kontrola přiměřenosti hry pro konkrétní podmínky - poprvé při 

výběru, podruhé při přípravě. Přiměřenost je totiž významnou součástí úspěchu.

Připravená hra tedy znamená:

•  předem ujasněný cíl, který má být hrou dosažen,

• věk a počet hráčů (v podobě rozmezí od-do),

• přesná pravidla zformulovaná tak, aby i pro děti zněla 

jednoznačně a srozumitelně,

• orientační časový harmonogram průběhu hry, včetně času pro 

seznámení se hrou na počátku a času pro reflexi a zpětnou 

vazbu na konci hry,

• pomůcky.
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2. Provedení hrv
Po přípravě hry následuje fáze samotné realizace této metody v kolektivu, 

který je v daném místě a čase k dispozici. Hra bývá mezi dětmi oblíbená a děti 

většinou souhlasí při pouhém konstatování „Zahrajeme si hru.“ Je však více než 

žádoucí děti na začátku dobře motivovat, aby jejich počáteční nadšení rychle 

nevyprchalo. Zároveň je třeba si uvědomit, že pedagog je pouze iniciátorem, který 

navrhuje určitou hru hrát a motivuje ke hře. Je třeba zachovávat zásadu 

dobrovolnosti (viz kap. 2.4-III.), hru nelze dětem v žádném případě nutit.

První fází provedení hry je tedy motivace. Umění motivovat děti je do jisté 

míry odvislé od předchozích zkušeností a od znalosti konkrétního kolektivu. Přesto 

můžeme pro zvýšení motivace dětí obecně využívat například následujících 

postupů (Fountain, 1994):

o vymyslet legendu s otevřeným koncem, na který hra naváže nebo 

přímé navození atmosféry startu hry („Jste ve vesmíru, na louce...“) 

o zvolit atraktivní název hry, který podněcuje dětskou fantazii 

o projevovat zaujetí pro hru

o předem připravit motivační otázky, kterými se poté hra zabývá 

o obrazové materiály související se hrou pro vyzdobení třídy nebo jako 

pomůcky

Pro děti hra začíná seznámením s pravidly hry. Je dobré si předem 

ujasnit jak to provést, i pravidla lze předávat zábavně (např. rozmístěním po 

místnosti, napsáním pozpátku apod.). Při sdělování pravidel je třeba 

postupovat od hlavních informací k podružným, nejzásadnější pravidla je 

dobré několikrát zopakovat, zejména je třeba věnovat se těmto otázkám:

? o co ve hře jde,

? jak se úkolu dosahuje,

? jak hra začíná a končí,

? co se vysloveně nesmí.

Je dobré, aby měla hra prostor pro kreativitu, taktiku (proto při 

výkladu o způsobu provedení hry zaměřujeme pozornost spíše na 

organizační a technickou stránku aktivity dětí). Pokud se během hry 

získávají body, předem musí být známo kolik a za co je hráči získají. Před 

zahájením hry pedagog zodpoví dotazy a nejasnosti, v průběhu hry
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stanovená pravidla nennění a naopak sleduje jejich dodržování. Obecně 

platí, že čím jsou pravidla jednodušší, tím má hra větší naději na úspěch.

Po přípravě dětí na hru přichází vlastní průběh hry. Je zřejmé, že pro 

pedagoga se jedná pouze o jednu z více součástí celé metody. To by však 

děti neměly pocítit, naopak by se měly hře plně oddat bez zbytečného 

přerušování, které rozmělňuje jejich pozornost a motivaci. Pro dobrý průběh 

a prožitek ze hraní je třeba dbát následujících doporučení: 
é Je velmi důležité spočítat si, kolik času vyžadují jednotlivé fáze

hry, včetně úvodní motivace a závěrečné reflexe. Přerušit hru kvůli 

blížícímu se konci hodiny je pro děti velmi nepříjemná zkušenost a 

celý její výchovný potenciál může být zmařen. V průběhu hry je proto 

potřeba hlídat čas, včas ohlašovat nové fáze hry nebo informovat o 

zbývajícím čase na danou aktivitu, aby jej děti nemusely hlídat samy 

(pokud to po nich vysloveně nechceme). 

é Během hry je třeba sledovat náladu, případně psychickou a

fyzickou únavu, která by mohla ohrozit nejen výsledky hry ale i děti 

samotné. Pokud je nějaká aktivita příliš náročná, ačkoli jsme s tím 

nepočítali, nelze pokračovat za každou cenu. Je dobré být na takové 

situace připraven a včas zařadit relaxační aktivitu, dokud děti 

neztratily chuť hrát dál.

 ̂ I děti, které pracují jak mají a jejich práce nás uspokojuje,

potřebují povzbudit, pochválit, nebo znovu motivovat. Je velkou 

chybou všímat si jen dětí, které se potýkají s problémy a na první 

pohled naši pomoc potřebují. Pocit úspěchu je jednou z nejsilnějších 

motivací a lhostejnost či výraz samozřejmosti tuto motivaci zbytečně 

snižují.

é Mezi dětmi existují přirozené rozdíly, které je třeba plně

respektovat a případně z nich i těžit. Nikdo nesmí mít pocit, že je 

znevýhodněn. Pokud ktomu již došlo, spolu s ostatními jej 

povzbudíme, najdeme jakoukoli kladnou stránku jeho činnosti a tu 

vyzvedneme. Pokud jsme ještě nezačali a někdo se od počátku 

zdráhá zapojit, můžeme zavzpomínat na minulé úspěchy. V žádném 

případě nelze činnost dětí vést direktivně, každý by měl vědět co, 

proč a jak má dělat a cítit, že na to má.
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é Nastane-li konflikt, je třeba jej řešit citlivě, aby zbytečně

nenarušil atmosféru hry, případně vztahy v kolektivu. Je-li konflikt 

mezi dvěma hráči, je vhodné je na chvilku oddělit od ostatních a 

vyřešit situaci mezi čtyřma očima. Důležité je zachytit konflikt na 

počátku, než se rozšíří na celý kolektiv. Pokud nastal konflikt mezi 

dětmi a pedagogem, např. kvůli nedorozumění nebo chybě na straně 

pedagoga, je velmi důležité umět přiznat chybu, omluvit se a vrátit se 

ke hře. Pedagog se s dětmi nesmí hádat, zvyšovat hlas nebo 

dokonce demonstrovat své nadřazené postavení. Většina konfliktů 

lze vyřešit klidnou rozmluvou, alespoň ze strany pedagoga, který tím 

nepřímo děti učí, jak konflikt zvládnout bez tíživých následků.

3. Závěr hrv

Každá hra má své zakončení. Často se jedná o nejpodstatnější část 

a děti by se mu měly věnovat se stejným nasazením jako hře samotné. 

Pokud je hra soutěživého charakteru, oslavíme vítěze i poražené - na 

každém výkonu oceníme jednu kladnou věc. Pokud je hra zakončena 

prezentací výsledků, je důležité, aby měl každý stejnou příležitost se 

vyjádřit a v žádném případě nesmí být terčem posměchu dětí a už vůbec ne 

lektora. Pokud na konec hry zasazujeme diskuzi týkající se i pocitů ze hry, 

lze zvolit metodu anonymních lístečků (viz Příloha 4), kde se děti s pocity 

stručně svěří a nemusí se bát, že je někdo odsoudí.

V rámci Metodických listů (viz kap. 6.2-IV.), bylo třeba metodu hry dále 

členit. Hra je totiž velmi široký pojem a zahrnuje více dílčích typů hry jako metody. 

Pro praktické využití byla zvolena klasifikace her podle charakteru a cíle aktivit:

■ Seznamovací hry

Jsou vhodné nejen pro úvodní hodiny, ale i jako celoroční aktivita, 

která podporuje hlubší poznání dětí a lektorů navzájem i poznání sebe 

sama. Lze je dobře využít jako relaxační aktivitu v rámci náročnějších úkolů, 

nebo naopak mohou představovat hlavní aktivitu, která klade důraz na 

soustředěnost a spolupráci.

Základním kritériem úspěšného provedení seznamovací hry je 

respektování druhého. Ačkoli je žádoucí vytvářet uvolněnou atmosféru bez
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komunikačních bariér, nelze k tomu nikoho nutit. Hlavním cílem 

seznamovacích her tak není maximum informací, jejichž prostřednictvím se 

děti a lektoři navzájem poznají, ale rozvoj mezilidských vztahů.

■ „Ledolam ky“

Jedná se o neformálně používaný termín, který vyjadřuje metody práce 

s kolektivem, který je třeba aktivizovat. „Ledoloamku“ lze využít jako 

motivační aktivitu, nebo pro změnu klimatu v kolektivu. Většinou jde o 

nenáročné, zábavné hry, které uvolní napětí, dají se proto použít i jako 

relaxační metody (viz kap. 6.1-IV.).

■ Pohybové hry

Hry, jejichž základem je fyzický výkon, jsou u většiny dětí oblíbené a 

z hlediska nedostatku pohybu u městských dětí i žádoucí. Pro pohybové hry 

však platí dvojnásobně obecná zásada, že nic se nemá přehánět. 

Pohybovou aktivitu je třeba velmi citlivě přizpůsobit konkrétním podmínkám, 

zejména možnostem dětí. Tato aktivita se výborně hodí pro vyvážení 

duševního vypětí, není proto vhodné s ní hodinu začínat -  děti jsou pak 

unavené a více ztrácejí pozornost. Pokud však není pohybová aktivita 

zařazena vůbec, vzniká podobná atmosféra, která panuje ve školním 

vyučování -  nelze po dětech chtít, aby v jejich volném čase trávily další 

hodinu sezením na místě. Alespoň deset minut by proto mělo být v každém 

kroužku vyhrazeno pro pohybovou hru.

■ Kooperativní hry

Cílem tohoto druhu her je vytvoření atmosféry vzájemné důvěry a 

pomoci (viz obr. 3). Zde se do jisté míry kryje metoda práce s formou (viz 

kap. 3.1.2-III.). Kooperativní hry učí děti dosahovat kompromisů v zájmu 

dosažení společného cíle, což zahrnuje řadu dílčích dovedností, zejména 

naslouchání a respektování myšlenek a postojů ostatních a dovednost 

formulovat své vlastní. Kooperativní hry mohou být základem mnoha 

obsahově rozmanitých aktivit. Častým problémem bývá, že děti zpočátku 

spolupracovat neumí, jsou zvyklé ze školy dělat vše samy za sebe, kde jim 

obvykle nikdo pomáhat přímo nesmí. Proto je třeba zpočátku volit 

jednoduché zábavné hry, kde je efekt spolupráce dobře patrný, v diskusi 

odhalovat přínos vzájemné spolupráce a až později volit složitější aktivity.
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Soutěže

Hra, která jen založena na soutěživosti, tedy na konkurenci 

protivníků, má velmi silný motivační náboj. Hrozí však vážné nebezpečí, že 

výhra bude jediným motivem hrát, pro poražené pak bude prohra velkým 

zklamáním. Zároveň může být zdrojem konfliktů, které mohou narušit 

vztahy v celém kolektivu. Tato nebezpečí samozřejmě nejsou důvodem 

vyhýbat se soutěžím, je však třeba mít je na paměti při přípravě i realizaci 

hry. Soutěžit mohou jednotlivci či skupiny, významné je, aby měli soupeři 

srovnatelné šance na úspěch. Soutěžit lze v nejrůznějších dovednostech 

(fyzický výkon, zručnost, představivost) nebo znalostech (o nichž bezpečně 

víme, že je děti mají -  např. pro rekapitulaci uzavřeného tématu). Součástí 

soutěže musí být měřítko, podle něhož je určen vítěz. Zde musíme dávat 

pozor, aby bylo objektivně hodnotitelné (soutěž o nejkrásnější cokoli je 

proto velmi choulostivá záležitost, ale i zde lze najít vhodný způsob 

hodnocení, nejlépe takový, na kterém se podílejí děti samotné). Obecně se 

soutěže uplatní jako občasná zpestřující aktivita, která musí být dostatečně 

vyvážena skupinovými formami práce.

in  f.
Obr.3: Děti společně pracují na zadaném úkolu
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3.3.2 Dramatizace a inscenace (hraní rolí)
Obě metody bývají někdy zařazovány pod metodu liry (viz Skalková, 1999). 

Jelikož se však jedná o často využívanou metodu práce s dětmi při 

environmentální výchově, vyniká odlišnost těchto metod od hry, která byla výše 

popsána. Podstata metod dramatizace a inscenace spočívá v převedení určitého 

fragmentu skutečnosti (Skalková, 1999) do navozené situace. Vytváří tak pro děti 

příležitost prožívat situace, s nimiž se mohou setkat v životě.

Metody dramatizace a inscenace učí děti:
■ orientovat se v různých situacích,

■ jednat způsobem přijatelným pro sebe i pro ostatní,

■ hledat řešení ve složitých situacích,

■ vyjádřit své názory, postoje, city

■ přijímat názory, postoje a city druhých.

Houška dodává: „Člověk, který se na mělčině naučí plavat, neutopí se ani 
v hluboké vodě“ {Houska, 1991, s. 21).

Klasická dramatizace se od hraní rolí liší následovně: dramatizace má děj, 

případně i text předem daný, cílem je zejména prožít danou situaci a rozvinout 

komunikační schopnosti dětí. Naproti tomu inscenace neboli hraní rolí je aktivita 

s větším prostorem pro improvizaci, děti se pouze snaží držet v určité roli (úředník, 

ekologický aktivista apod.) a děj se společně s dialogy rozvíjí podle nich. Děti si 

zpravidla role samy vybírají, není dobré určovat je direktivně, pokud pedagog 

nesleduje nějaký další záměr. „Na scéně“ by nemělo být příliš postav aby bylo 

dění přehledné. Zbylá část dětí tvoří obecenstvo, pro které je tato funkce neméně 

přínosná jako pro „herce“. Během hraní rolí a částečně i během dramatizace 

mohou děti dobře pocítit dopad svých stanovisek prostřednictvím kladné či 

záporné reakce publika nebo spoluhráče. Tento efekt lze znásobit střídáním dětí 

v rámci jednotlivých rolí, čímž se děti dobře učí toleranci a porozumění druhým. 

Stejně jako při hře jde o velmi atraktivní způsob seberozvoje, který děti baví a 

zároveň velmi obohacuje.

Na závěr každé dramatizace nebo hraní rolí je vhodné zařadit diskuzi, kde 

„herci“ vyjádří své pocity, diváci své připomínky, mohou se např. ptát proč se 

v dané situaci zachoval určitým způsobem. Zpětná vazba je zde významná nejen 

pro pedagoga, ale především pro děti.
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3.3.3 Metodv pozorování a bádání
Tyto metody jsou v literatuře obvykle zahrnuty pod metody názomě 

demonstrační (Skalková, 1999). Pro zjednodušení a zároveň vyjádření charakteru 

činnosti dětí bylo zvoleno označení pozorování a bádání, které podobně používá 

např. Houška (1991). Skalková (1999) shrnuje hlavní přínos používání těchto 

metod:

ÍZI uvádějí žáky do přímého styku s poznávanou skutečností,

0  obohacují jejich představy,

0  konkretizují abstraktní systém pojmij,

0  podporují spojování poznávané skutečnosti s reálnou životní praxí.

Pozorování představuje jednu ze základních dovedností člověka 

zajímajícího se o přírodu. Rozvíjení této dovednosti je proto krajně žádoucí, zvlášť 

v prostředí velkoměsta, kde jsou smysly otupeny všudypřítomnou šedí a rovnými 

liniemi architektury. Objevování neznámého je výrazně kladně motivující činnost 

podněcující zapojení dosavadních vědomostí a tvůrčích schopností (Houška, 

1991). Hodí se například v situaci, kdy je cílem dovést děti k obecně platným 

zákonitostem (viz obr. 4), které by v podobě definice měly neosobní neaktivizující 

charakter. Navíc se při pozorování vyhneme tomu, že děti zákonitosti nerozumí. 

Díky vlastní aktivitě jí bezděčně porozumí, pokud k závěru dojdou, pokud ne, lze 

jim samozřejmě pomoci, ale samotné odhalení zákonitostí zůstává vždy na 

dětech, aby mohly prožít radost z objeveného.

Obr. 4: Dlouhodobé pozorování rozkladu různých druhů odpadu
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Předmětem pozorování může být prakticky cokoli, zejména:

<a> předměty - přírodniny, živé organismy, preparáty, modely,

<a> jevy - děje v přírodě, pokusy, postupy práce.

Bádání je metoda čerpající z metody hraní rolí (Houška, 1991). Princip 

spočívá v přesvědčení dětí, že jsou badatelé: ornitologové, entomologové, 

paleontologové apod. Tyto role jsou pro děti, zejména mladšího školního věku (6- 

10 let), velmi inspirující a výborně motivují k práci. Podmínkou úspěchu při 

realizování badatelské metody je zadat reálný úkol nebo problém, který odpovídá 

skutečné roli příslušného odborníka. Důležitou zásadou zadávání úkolů je zde 

přiměřenost schopnostem dětí. Pedagog by si měl být jist, že děti problém vyřeší, 

jinak bude aktivita neúspěšná a děti se již do dalšího řešení nepustí z obavy před 

neúspěchem..

V současné době vzrůstá význam a možnosti využití těchto metod 

v souvislosti s rozvojem techniky a přístupného vybavení. Děti se takto mohou 

například naučit využívat fotoaparát nejen pro pořizování snímků z rodinných 

oslav, ale i pro zaznamenání zajímavostí i každodenní krásy přírody.

3.3.4 Metodv práce s informacemi
Klasifikace aktivizujících metod (Maňák, 1999) se omezuje na metody 

dialogické, které akcentují mluvené slovo. Širší a tradiční klasifikace hovoří o 

metodách slovních (Skalková, 1999; Maňák, 1999). Slovo je prostředkem výměny 

informací, ale nestačí pouze slovo předávat, např. metodou frontálního výkladu 

(Skalková, 1999), se slovem je třeba pracovat. Proto byl zvolen termín metody 
práce s informacemi, vyjadřující podobně jako v předchozí kapitole činnost, 
kterou jsou dané metody charakteristické.

Jedním ze základních cílů environmentální výchovy je osvěta (viz kap. 1.3- 

III.). Práce s informacemi proto představuje významnou metodu práce s dětmi. Jak 

bylo výše uvedeno, sdělování informací nestačí k iniciování změny v postojích 

a chování lidí. Ze slovních metod je proto třeba vybrat takové, které odpovídají 

požadavkům environmentální výchovy. V rámci realizace volnočasového kroužku 

environmentální výchovy (viz kap. 5.-IV.) byly úspěšné využívány následující 
metody:
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■ metody dialogické

■ metody diskusní

■ metody práce s textem

Všechny tři uvedené metody maji společný aktivizující charakter. Zároveň pro 

né platí, že jsou často součástí jiných metod, neboť bez výměny informací se 

neobejde drtivá většina lidské činnosti.

Metody dialogické

Dialogické metody jsou založeny na přímé komunikaci mezi pedagogem a 

dětmi, nebo mezi dětmi navzájem. Aktivizující charakter dialogických metod 

spočívá v zaujetí pozornosti dítěte, které v momentě dialogu zaměřuje pozornost 

na jeho obsah a formu. Kromě zprostředkování informací podporují dialogické 

metody rozvoj komunikativních dovedností (Skalková, 1999). Mezi dialogické 

metody využité v praktické části této diplomové práce náleží metoda rozhovoru a 

brainstorming.

Metoda rozhovoru patří k nejstarším didaktickým metodám (Skalková, 

1999). Rozhovor je součástí různých fází výchovně-vzdělávacího procesu a plní 

zde různé dílčí funkce.Významnou funkci v environmentální výchově plní tzv. 

heuristický rozhovor. Spočívá v kladení otázek a vedení rozhovoru směrem 

k osvětlení určitého problému a vede tím děti k novým poznatkům za jejich aktivní 

účasti. Další funkcí rozhovoru může bát kontrola a hodnoceni dosažených 

výsledků. Pro použití metody rozhovoru jako hlavní metody, tedy nikoli jako 

prostředek a doplněk jiné metody, je třeba příprava základních otázek. Otázky 

musí následovat v logickém sledu a rozvíjely podstatu problému. Zároveň je třeba 

je přizpůsobit úrovni znalostí a komunikačních dovedností žáků (Skalková, 1999). 

Zajímavým zpestřením je metoda kladení otázek dětí pedagogovi. Děti si tímto 

způsobem dobře procvičí a doplní znalosti o tématu a zároveň se učí formulovat 

správné otázky aby získaly žádanou odpověď.

Brainstorm ing (český výraz „burza nápadů“) představuje skupinové 

hledání řešení určitého problému. Představuje jednu z technik tvořivého myšlení 

(Průcha a kol., 2003). Spontánní produkování nápadů všech zúčastněných je 

v první fázi shromážděno. Ve druhé fázi je teprve dovoleno nápady komentovat, 

hodnotit, doplnit s cílem nalézt co nejuspokojivější řešení. Brainstorming může být
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také využit jako motivační aktivita sloužící ke zmapování dosavadních znalostí 

týkajících se určitého tématu. V průběhu práce s tématem nebo na závěr jej lze 

doplňovat a vytvářet např. pojmovou mapu.

Metodv diskusní

„Diskuze je  vzájemným rozhovorem mezi všemi členy skupiny, v němž jde o 
vyjasnění stanovené problematiky" (Skalková, 1999, s. 176). Jedná se o metodu, 

která je vhodná pro výměnu informací, pocitů, názorů. Během diskuze se mohou 

děti otevřeně vyjádřit kvěci, čímž se učí aktivně zaujímat postoj, přemýšlet o 

problému a zároveň se učí naslouchat druhým.

Důležité pravidlo pro úspěšné vedení diskuze zní: mluví jen jeden. Lze 

použít nějaký předmět, který opravňuje mluvit a děti si jej předávají, jako si 

předávají slovo. Pokud se diskuze ubírá směrem pryč od tématu, může vedoucí 

diskuze (nemusí to být pouze pedagog, může si to zkusit i někdo z dětí) přerušit 

probíhající rozhovor a zopakovat původní otázku či problém. Aby diskuze dospěla 

k závěru navrhne vedoucí diskuze shrnout základní myšlenky, může je i zapsat na 

tabuli a společně se pokusí vyvodit závěr. Děti se tak učí, že prodiskutování 

problému a vyslechnutí více názorů je cesta vedoucí kjeho vyřešení. Pokud není 

předmětem diskuze řešení problému, ale např. pocity ze hry, měl by se vyjádřit 

každý a tyto postoje pedagog ani děti nehodnotí souhlasem či nesouhlasem, 

pouze v závěru lze shrnout neadresně klady a zápory dané hry.

Metodv práce s textem

Čtení textu představuje jeden z významných prostředků získávání nových 

informací. V environmentální výchově je však velmi podstatné umět informace 

interpretovat, porozumět jejich obsahu, významu, případně s nimi polemizovat. 

Práci s textem je proto dobré doplnit metodou, která následné dovednosti rozvíjí 

(dramatizace, diskuze, rozhovor).

Text může být nejen čten, ale i vytvářen. Psaní krátkých esejů, básniček, 

postřehů z akcí může být dobrým doplňkem aktivit. Jelikož však současné školství 

využívá práce s textem v hojné míře, není dobré děti ve volnočasové aktivitě touto 

metodou přesycovat.
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3.3.5 Metody praktických a tvořivých činností
Praktické a tvořivé činnosti jsou aktivity výrazně zpestřující výchovně- 

vzdělávací proces. Jejich přínos přitom není zanedbatelný. l\/letody praktických a 

tvořivých činností jsou prostředkem k rozvoji zejména psychomotorického aspektu 

výchovy. Environmentální výchova využívá praktických a tvořivých činností i ke 

kultivování estetického vnímavosti, postojů, hodnot. Motivace dětí při realizaci 

praktických či tvořivých metod je velmi vysoká, což činí tyto metody vysoce 

atraktivními.

Praktické činnosti mohou mít velmi rozmanitou podobu. Těžištěm činnosti bývá 

využití, ověření, aplikování určitých znalostí. Propojuje se tak teorie s praxí, což je 

z hlediska environmentální výchovy velmi žádoucí. Příkladem typické praktické 

metody využívané v rámci environmentální výchovy je pokus. Tato dílčí metoda 

může být součástí metody badatelské nebo metody pozorování. Při pokusech si 

děti upevňují a rozšiřují celou řadu dovedností, jako zacházet s nástroji a přístroji 

(např. s mikroskopem), měřit, objektivně hodnotit, vyvozovat závěry atd. Děti by 

před zahájením pokusu mít stanovenou hypotézu a po zakončení tuto hypotézu 

zhodnotit. Učí se tak metodám práce, které odpovídají reálným výzkumům.

Další praktickou činností uplatňovanou v environmentální výchově je montážní 

činnost. Děti se podle návodu či ukázky samy učí zhotovit předměty, které mohou 

následně využít a naučený postup samostatně opakovat. Příkladem montážní 

činnosti je zhotovení krmítka či budky pro ptáky, létacího draka apod.

Tvořivost je velmi užitečná dovednost, kterou lze rozvíjet a podněcovat tak děti 

ke schopnosti nacházet alternativy, nespokojovat se s daností skutečnosti. 

Základními metodami tvořivých činností jsou výtvarné aktivity. Děti mívají od 

útlého věku kladný vztah k malování a tvoření nejrůznějšími technikami. Jejich 

využití a obohacení o méně tradiční techniky tvorby (zejména práce s přírodními 

materiály) rozvíjí estetickou vnímavost dětí a úctu k rozmanitosti přírody, která 

netradiční postupy nabízí.

Aby byla činnost opravdu tvořivá, je třeba vyvarovat se příliš direktivních a 

úzce vymezených zadání. Dostanou-li děti dostatečný prostor pro tvůrčí vyjádření 

zadání, mají mnohonásobně větší radost z výsledku, který je v porovnání 

s výsledky ostatních originální a jedinečný. Tento prožitek je důležitým momentem
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pro rozvoj tvořivosti dítěte. Petty (2002, s. 236) dodává: „Tvůrčí činnosti jsou 
zábavné a zvyšují v žácích pocit vlastní hodnoty.“

3.4 Zásady realizace metod práce s dětmi
Během realizování jakékoli vyučovací metody je nezbytné, aby si pedagog 

stále uvědomoval dvousměrnost výchovně-vzdělávacího procesu (Petty, 

2002). Tato dvousměrnost se projevuje zejména v komunikaci mezi pedagogem a 

žákem. Zatímco pedagog dává pokyny, učební materiály, vysvětluje, kontroluje 

atd., žák poskytuje zpětnou vazbu, tj. odpovídá, pracuje určitým způsobem, klade 

otázky atd. Zpětná vazba ověřuje účinnost a přiměřenost zvolených metod a 

umožňuje využít jejich plný potenciál. Při realizaci výukové metody je významné 

oboustranné porozumění mezi pedagogem a žákem. Během výchovně-vzdělávaci 

aktivity se mohou objevit překážky, které komunikaci brání. Petty (2002) shrnuje 

nejčastější překážky v komunikaci, kterým je důležité předcházet.

• Přílišná (ne)náročnost práce -  úroveň a tempo zadané práce musí 

být korigovány podle konkrétní situace, jinak žáci ztrácejí motivaci. 

Související překážkou mohou být výrazně odlišné schopnosti žáků. 

Řešením je příprava různě náročných úkolů, případně doplňkových 

k hlavní společné aktivitě.

• Slovní zásoba a odborná terminologie -  používané výrazy musí 

odpovídat věkové a vědomostní úrovni žáků, při použití odborného 

termínu nebo cizího slova je třeba ujistit se o jeho porozumění žáky.

• Prostředí -  při přípravě vyučovací aktivity je třeba zvážit, zda nebude 

žáky rušit nebo rozptylovat okolí a zvolené metody tomuto faktoru 

dostatečně přizpůsobit.

• Strach z neúspěchu a malá očekávání žáků -  tyto pocity nejsou u 

dětí výjimečné, mají různé příčiny a ne vždy jsou jasně patrné 

navenek. Pro oboustranné porozumění je dobrá vzájemná důvěra a 

otevřenost, které jsou základem pro odbourání této překážky. Velkou 

pomocí bývá pozitivní hodnocení a zvyšování motivace.
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4. Občanská inspirace
Občanská inspirace je název občansicého sdružení, l<de byla realizována 

prakticl<á část předkládané diplomové práce. Tato kapitola blíže seznamuje 

s hlavním posláním Občanské inspirace, způsobem organizace a financováním 

aktivit a nakonec s programem, který toto sdružení realizuje. Občanská inspirace 

je modelovým příkladem instituce, která slouží rozvoji a obohacování občanského 

života v místě svého působení a významně přispívá k nabídce volnočasových 

aktivit pro děti a mládež.

4.1 Vznik a poslání Občanské inspirace
Občanská inspirace je nevládní nezisková organizace se statutem

občanského sdružení (viz Příloha 2). Byla založena počátkem roku 1998 na 

pražském sídlišti Černý Most II, ulice Kučerova 768, v přízemních bezbariérových 

prostorách jednoho z obytných domů. Svou činnost zahájila humanitární akcí pro 

Kosovo, která byla velmi úspěšná a s nově vzniklým občanským sdružením se 

prostřednictvím této jednorázové akce seznámilo široké okolí. Následovaly úpravy 

vnitřních prostor, aby odpovídaly rozmanitým potřebám sdružení. Od roku 1999 je 

Občanská inspirace komunitním centrem pro obyvatele sídliště černý Most, 

zajišťující chybějící právní a kulturní služby pro dospělé a výchovně-vzdělávací 

volnočasové aktivity pro děti.

V roce 2002 byla otevřena pobočka nazvaná Centrum inspirace a tvořivosti 

v prostorách mateřské školky v Praze 6-Bubenči, ulice Charlese de Gaulla 18. Zde 

je hlavní náplní činnosti organizování kroužků a jednorázových akcí pro děti od 

dvou let a jejich rodiče.

Posláním a smyslem existence a práce Občanské inspirace je zejména 

podpora rozvoje občanských, kulturních a zájmových aktivit v místě, kde působí, tj. 

v Praze na Černém Mostě a v Bubenči. Černý Most je poměrně nové sídliště a 

jeho kulturní zázemí je vyjma komerčního komplexu nákupních a zábavních center 

velmi chudé. Občanská inspirace tak nabízí nedostatkovou alternativu 

volnočasového vyžití v podobě kroužků a dílen pro děti i dospělé, kulturní zázemí 

pro projekty nekomerčního charakteru (např. výstavy výrobků chráněných dílen), 

tematicky zaměřené semináře a právní poradnu pro veřejnost. Praha 6 sice 

představuje bohatší kulturní zázemí, byla zde však silně redukována školská
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zařízení pro děti v době populačního poklesu, který má nyní v této oblasti opačnou 

tendenci, což způsobuje vážný nedostatek příležitostí zejména pro nejmenší děti. 

Zde je dobře patrný význam neziskového sektoru, který dokáže mnohem pružněji 

reagovat na potřeby občanů, neboť vyrůstá zdola oproti státem zřizovaným 

institucím, jejichž vznik je součástí dlouhodobějších plánů.

Obrazné vyjádření poslání Občanské inspirace představuje její logo (viz 

obr. 5). Balón přináší informace a služby z výšky, dostanou se tedy všem, kdo o 

ně stojí. Květina podepírající balón představuje přírodu.

Obr. 5: Logo Občanské inspirace

4.2 Organizace a financování aktivit Občanské inspirace
Občanská inspirace má 15 řádných členů, kteří se dvakrát do roka setkávají 

na valné hromadě. Sdružení spolupracuje s dalšími 500 lidmi, kteří jakožto volní 

členové různým způsobem přispívají k fungování organizace.

Sdružení disponuje zhruba milionovým rozpočtem pro obě pobočky, 

přičemž příjmy z vlastní činnosti tvoří více než polovinu všech prostředků. 

Zbývající část zajišťují dotace a granty. Na volnočasové aktivity dětí přispívá 

Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury a městská část Praha 14 a 6, na 

projekty zaměřené na dospělé přispívá Ministerstvo práce a sociálních věci. 

Novinkou pro rok 2006 je grant Evropského sociálního fondu určený pro aktivity 

zaměřené na genderovou problematiku. Ukázku podílu jednotlivých příjmů a 

výdajů ukazuje tabulka 1, která je součástí závěrečné zprávy, kterou musí 
sdružení každoročně vydávat.
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Tabulka 1: Hospodaření Občanské inspirace za rok 2004 

(zdroj: Závěrečná zpráva občanské Inspirace pro rok 2004)

sestavil2 účetní Ing. Pavlína Novotná •

VÝNOSY: Dotacti granty a dary 739 700,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy -  sociální programy ! 100 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy -  sociální programy | 128 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy -  volnočasové programy j 20 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy -  ekoprogram j 100 000,00 Kč

Ministerstvo kultury 30 000,00 Kč

Ministerstvo práce a soc. věcí 312 000,00 Kč

Městská část Praha 14 20 000,00 Kč

Městská část Praha 6 25 000,00 Kč

Dar MUDR. Vladimír Ščigel 4 200,00 Kč

Vlastní činnost ......' 841 0(2.00 Kč

provoz galerie 118 864.00 Kč

vzdělávací kurzy a zájmové činnosti obou středisek sdružení, 
workshopy

715 551,00 Kč

Tržtjy z nápojového automatu S 940,00 KČ

bankovní úroky 707,00 Kč

Výnosy v  roce 2004 celkem: 1 580 762,00 Kč

NÁKLADY: Mzdy - dohody o provedení práce 1 367 483,00 Kč

Materiálové náklady 233 524,00 Kč

Služby ' 630 630,00 Kč

Nájemné, energie, teplo 92 180,00 Kč

Prodej -  Galerie - výrobky chráněných dílen 92 034,00 Kč

Ostatní náklady 33 248,00 Kč

Náklady v roce 2004 celkem; 1 649 099,00 KČ

4.3 Aktivity sdružení Občanská Inspirace na Černém Mostě
Během působení Občanské inspirace na Černém l\/losté a v Bubenči se počet 

a rozmanitost jejích aktivit každoročně zvyšoval. Prakticky se tak ukazuje na jedné 

straně rostoucí poptávka po aktivním smysluplném trávení volného času, potřeba 

společenských kontaktů i vzájemné pomoci a na straně druhé schopnost 

občanského sdružení na tyto potřeby reagovat. Následující přehled aktivit 

Občanské inspirace na černém Mostě je pouze ilustrativní, jednotlivé aktivity se 

proměňují podle aktuální poptávky zájemců a možností sdružení.
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Projekt bezplatné sociálně právní poradny pro občany 

y obtížných životních situacích

V rámci komunitního centra je již šestým rokem poskytováno bezplatné 

právní poradenství, které se vzhledem k velkému zastoupení sociálně slabších 

rodin na sídlišti Černý Most setkává s velkým zájmem. Nejčastějšími klienty 

jsou ženy samoživitelky s partnerskými, finančními a pracovně právními 

problémy, lidé řešící obtížné situace spojené s bydlením, senioři, 

nezaměstnaní. Právní poradnu zajišťuje právnička-advokátka a dva absolventi 

Právnické fakulty.

Miniaalerie Inspirace 

Část prostor občanského sdružení (viz obr. 6) je vyhrazena pro prezentaci a 

prodej výrobků lidí se zdravotními a sociálními handicapy. Jedná se o výrobky 

jednak chráněných dílen sdružujících různým způsobem handicapované lidi a 

jednak zručných maminek, které jsou zdravotně či sociálně znevýhodněny a 

zapojily se do projektu „Máma doma - sama doma“ započatého v roce 2000. 

Minigalerie tvořila první tři roky fungování Občanské inspirace významnou 

aktivitu, která však postupně ustoupila a těžiště aktivit se přeneslo na akce a 

kroužky pro děti a mládež, po kterých je výraznější poptávka.

Nyní je minigalerie soustředěna na pořádání prodejních tematických 

(velikonočních, vánočních) výstav výrobků chráněných dílen i jednotlivců. 

Návštěvníci výstavy se tímto seznámí s prací handicapovaných lidí a jsou 

často mile překvapeni originalitou a nápaditostí výrobků. Zisk plynoucí 

z prodeje pokrývá pouze režii (instalace, informační letáky), větší část výtěžku 

plyne zpět účastníkům výstavy.

Obr. 6: Minigalerie Inspirace - vánoční výstava 
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■A- WorkshoDv pro terapeuty 

Pro terapeuty pracující s íiandicapovanými lidmi i pro ostatní zájemce jsou 

pořádány dílny vyučující konkrétní řemeslné a výtvarné techniky, které pak 

mohou účastníci využít ve své praxi. Příkladem témat jsou velikonoční suché 

vazby, ozdobné předměty z drátků, využití odpadového papíru k výrobě 

drobných dárků apod. Tyto workshopy jsou z hlediska organizace poměrně 

náročné, ale vždy jsou provázeny pozitivní tvořivou atmosférou a dobrými 

výsledky.

ú  Program pravidelných aktivit pro sídlištní děti - kroužky a tvořivé dílny 

Kroužky a dílny provozuje Občanská inspirace od roku 2000. S rostoucím 

zájmem rostl i počet a škála nabízených kroužků a stále jich přibývá, nově jsou 

otevřeny dopolední kroužky pro děti ve věku 3-5 let a pro předškoláky, které 

velmi uvítaly maminky na mateřské dovolené nevyužívající služby školky a 

také večerní kurzy angličtiny pro maminky. Celkem ve školním roce 2004 

navštěvovalo kroužky cca 140 dětí.

V nabídce jsou:

o kroužky výtvarné: pro děti 4-7 let, výtvarná experimentální dílna pro starší 

děti, kurz kresby a malby pro školáky

o hudební kroužky: „kytara k táboráku“ pro začátečníky a pokročilé, flétnička 

pro začátečníky a kurzy flétny pro pokročilé (kam přecházejí děti po roce ve 

flétničce)

o ekokroužek pro všechny, jehož snahou je zvýšit zájem o přírodu a ekologii 

formou zajímavých činností

o kroužky šachů pro začátečníky i pokročilé

o počítačový kroužek pro začátečníky a pokročilé, seznamující děti 

s hardware uživatelských počítačů

o dramatické kroužky pro předškoláky, mladší a starší školáky (I. a II. stupeň 

ZŠ)
o jazykové kurzy: pro předškoláky, doučovací kroužek pro děti s problémy 

s angličtinou ve škole, večerní kurzy angličtiny pro maminky

o dopolední kroužky pro nejmenší: „Sluníčka“ jednak pro maminky 

s předškolními dětmi a dále pro děti ve věku 3-5 let, které nechodí do 

školky.
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Pravidelně na konci pololetí se konají besídky, kde děti prezentují rodičům a 

kamarádům výsledky své práce (viz obr. 7). Forma je přenechána na lektorovi, 

díky čemuž bývají besídky velmi pestré a zábavné. Tento „vyšší cíl“ mnohé děti 

i lektory motivuje k systematičtější práci a zároveň seznamuje rodiče s činností, 

kterou se děti zabývaly.

Obr.7: vystoupení dětí na závěrečné besídce roku 2003

☆ Ekodnv a další otevřené ekovvchovné akce pro děti ze sídliště 

Dvakrát do roka (obvykle v říjnu a v červnu) probíhá v centru Občanské 

inspirace a jeho okolí tradiční sobotní Ekoden. Jedná se o program 

poznávacích ekovýchovně zaměřených soutěží a her vždy na určité téma, 

připomínající etapový závod (viz obr. 8), který však není na čas, ale na 

zvládnutí drobných úkolů přinášejících zábavu a ponaučení. Lektoři jsou 

rozmístěni na 10-15 stanovištích, kde děti plní rozmanité úkoly a seznamují se 

s novými zajímavostmi z oblasti přírody a ekologie. Doprovodné programy 

odbornějšího zaměření zajišťují členové dalších občanských sdružení (např. 

Společnost ochrany dravců a sov Merlin předvedla ukázku výcviku dravých 

ptáků a sov s příslušným naučným výkladem). Za všechny splněné úkoly, což 

zvládne každý účastník, dostávají děti drobné odměny od sponzorů a dárců a 

každý si odnáší vlastnoručně zhotovený výrobek, který souvisí s tématem
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Ekodne (např. proutěný košíček z Ekodne, který byl zaměřen na stará 

řemesla).

Cílem těchto aktivit je vzbudit v dětech zájem o přírodu a dění kolem sebe a 

dát jim příležitost ukázat, co už umí a vědí. Zvláštní zkušenosti lektorky 

ekovýchovných aktivit Občanské inspirace vyplývá, že úroveň schopností dětí 

vyjádřit se nebo vyřešit i zdánlivě jednoduchý úkol je velmi nízká. Tato 

zkušenost poukazuje na stále zanedbávanou environmentální výchovu ve 

školách a hlavně chybějící příležitost aplikovat své znalosti, což má za 

následek roztříštěné znalosti bez vědomosti souvislostí a reálných dopadů. Na 

tyto nedostatky se orientuje i činnost celoročně probíhajícího ekokroužku. 

Ekodny navštíví pravidelně okolo 150 soutěžících dětí od nejmladších po 

„náctileté,“ což lze považovat za velký úspěch. Menší děti doprovázejí rodiče, 

kteří se také rádi zapojí do zábavných úkolů a často se sami dozvědí mnoho 

nových informací.

Obr. 8: Podzimní Ekoden
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Další otevřené ekovýchovné zaměřené akce jsou tematické dílny, které 

zpravidla vede odborník v oboru. Příkladem je pravidelný velikonoční ekoateliér 

(viz obr. 9), na kterém se příchozí seznamují s technikou voskového zdobení 

kraslic a pletení pomlázky, které si pak mohou sami vyzkoušet a odnést domů. 

Smyslem těchto jednorázových akcí je podpořit vědomí sounáležitosti 

s přírodou prostřednictvím přírodních materiálů a ekologicky šetrných postupů 

a vytvořit tak alternativu k nákupu levných strojově vyráběných výrobků 

nabízených hypermarkety v blízkém okolí.

Obr. 9: Ekoateliér - Velikonoční dílna
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IV. Praktická část

Praktická část této práce pojednává o realizaci environmentální výchovy, která 

byla uskutečněna v rámci volnočasového kroužku pro děti v prostorách Občanské 

inspirace na pražském sídlišti Černý Most. Cílem praktické části bylo prakticky 

prověřit teze obsažené v teoretické části, zejména:

■ význam volnočasové aktivity pro děti ze sídliště Černý Most (kap. 1 .-IV,

2.-IV.),

■ význam environmentální výchovy v prostředí pražského sídliště (kap. 2.- 

IV.),

■ role občanského sdružení na Černém Mostě v oblasti environmentální 

výchovy (kap. 1.-IV, 2.-IV.),

■ využití zásad výchovy ve volném čase a výběru metod práce s dětmi při 

přípravě časově-tematického plánu a harmonogramu kroužku ekologe 

(kap. 4.-IV., 5.- IV.),

■ využitelnost vybraných metod práce s dětmi pro environmentální 

výchovu ve volnočasovém kroužku (kap. 5.- IV., Příloha 4),

■ způsob klasifikace a záznamu využitých metod pro rychlou orientací 

v nich a pro jejich další využití (kap. 6.-IV.).
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Ekokroužek je název volnočasové aktivity pro děti zaměřené na ekologii a 

ochranu životního prostředí. Probíhá celoročně v prostorách sdružení Občanské 

inspirace na pražském sídlišti Černý Most II. Provoz kroužku je financovaný 

z grantů Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 14. Poprvé byl 

grant přidělen v roce 2000 a od té doby je projekt každoročně obnovován.

Cílem projektu (viz Příloha 3) je mimo jiné přístupnost Ekokroužku všem dětem

-  má tzv. nízkoprahový charakter, tzn. bezplatnost a celoroční otevřenost novým 

zájemcům. Díky tomu je o kroužek velký zájem, neboť finanční situace obyvatel 

sídliště Černý Most je v mnoha případech velmi tísnivá a děti ji pociťují právě 

ztíženým přístupem k volnočasovým aktivitám. Děti, které se do nízkoprahového 

kroužku hlásí tak nejsou pouze ty, které již o ekologii a přírodu mají vypěstovaný 

zájem, ale i jejích kamarádi, kteří nemají jinou zájmovou aktivitu a přijdou ze 

zvědavosti. Takto se daří nenásilně zapojit i děti, které by pravděpodobně do 

placeného a uzavřeného kroužku nepřišly, v čemž spočívá významný přínos pro 

náplň volného času místních dětí.

1. Ekokroužek
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Ekokroužek představuje modelový příklad volnočasové ekovýchovné aktivity 

určené městským dětem školního věku. Jako každá organizovaná výchovně- 

vzdělávací aktivita s dětmi má ekokroužek cíl (viz kap. 2.1-IV.), formu (viz kap. 

2.2.-IV) a obsah (viz kap. 2.3-IV.) výchovně-vzdělávacích aktivit, které v jeho rámci 

probíhají. Všechny tyto aspekty jsou vzájemně propojené jak při přípravě, tak při 

realizaci organizované volnočasové aktivity pro děti.

2.1 Hlavní a dílčí cíle ekokroužku
Pro ekokroužek jsou východiskem základní cíle environmentální výchovy (viz 

kap. 2.3-III.). Vzhledem k cílové skupině ekokroužku, jíž jsou děti školního věku, 

není kladen hlavní důraz na kognitivní aspekt výchovy (viz 4.1.1-lli.), tj. osvětu, tu 

do velké míry zajišťuje škola. Hlavní těžiště aktivit Ekokroužku spočívá v 

naplňování afektivního aspektu výchovy (viz 4.1.1-III.), v jehož rozvoji naopak 

škola nedostačuje. Hlavní cíl ekokroužku byl tedy formulován jako rozvoj 

kladného vztahu k přírodě prostřednictvím poznávání rozmanitosti a harmonie 

všech složek přírody (živé i neživé) a stím  spojený rozvoj proekologických 

hodnot prostřednictvím poznávání a porozumění příčinám a následkům činností 

člověka v přírodě s důrazem na uvědomění si vlastní role.

Z těchto dvou vzájemně se podporujících hlavních cílů vychází dílčí a dále 

konkrétní cíle aktivit probíhajících v rámci ekokroužku, přičemž platí obecná 

pedagogická zásada, že cíle nesmí být ve vzájemném rozporu. Celkem proběhlo 

ve školním roce 2004/05 třicet osm setkání, což představuje stejný počet 

konkrétních cílů hodiny. Během nich jsme sledovali dílčí cíle, které nenásledovaly 

za sebou, ale v každé hodině se objevila aktivita podporující jeden nebo více 

z nich. Konkrétní cíle jednotlivých setkání ekokroužku jsou rozpracovány 

v harmonogramu (viz kap. 5.2-IV.).

Systém dílčích cílů je založen na vzájemném doplnění, násobení výchovného 

účinku (např. cíl určovat přírodniny a vnímat jejich estetickou hodnotu). Dílčí cíle 

byly sestavovány mj. s ohledem na znění projektu (viz Příloha 3), formulovány byly 

následovně;

2. Koncepce ekokroužku
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• Vytvořit přátelský kolektiv, rozvíjet kladné vzájennné vztahy, týmovou 

práci, sebepoznávání.

• Poznávat přírodu v její rozmanitosti:

- určovat přírodniny (různými smysly a způsoby),

- poznat vztahy organismů a prostředí, kde žijí,

- pochopit autoregulační mechanismy v přírodě a nebezpečí jejich 

narušení,

- vnímat estetické hodnoty přírody.

• Posoudit vliv člověka na životní prostředí, zamyslet se nad vlastními 

prioritami a hodnotami a provést jejich reflexi

2.2 Organizační forma ekokroužku
Forma práce s dětmi je chápána jako vnější stránka metod (viz kap. 3.1.2-III.). 

Na podobu organizační formy ekokroužku má vliv zejména:

> dispozice a kapacita prostor Občanské inspirace na Černém Mostě (viz kap.

3.3-IV.),

> zadání projektu (viz Příloha 3).

Podle kritérií klasifikace organizačních forem práce s dětmi (viz 3.1.2-III.) lze 

ekokroužek charakterizovat následovně:

■ Instituce: mimoškolní

■ Prostředí: místnost, okolí Občanské inspirace

■ Časová dotace: 1x týdně 60 minut

Vedení kroužku zajišťují dvě studentky vysoké školy. Ačkoli se to pro 

patnáctičlennou skupinu zdá zbytečný luxus, znamená pro organizování kroužku 

velký přínos. Lektorky spolupracují zejména během samotného průběhu kroužku, 

kdy je třeba se dětem individuálně věnovat, zejména z důvodu širšího věkového 

rozpětí účastníků. Honorář není dvojnásobný, studentky si jeden jednoduše půlí. 

Přítomnost dvou lektorek má kromě zmíněné spolupráce i výhodu ve zpětné 

vazbě, která probíhá prostřednictvím neformálního zhodnocení průběhu 

jednotlivých hodin kroužku, zaměřeném zejména na zhodnocení úspěšnosti metod 

a naplňování dílčích i dlouhodobých cílů. Harmonogram a metodické vedení 

ekokroužku je dílem autorky této diplomové práce.
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Kapacita kroužku je maximálně 15 dětí. Průměrně polovinu tvoří děti, které 

chodí pravidelně celý rok. Platí, že máme-li pro zájemce v daný den místo, může 

zůstat. Děti, které na začátku roku vyplnily přihlášku a jsou na zápisovém archu 

mají zajištěno, že je pro ně místo vždy - abychom docílili určité členské základny, 

kolektivu, který může pracovat na dlouhodobějších úkolech, lépe se poznat a 

spolupracovat. Tato organizační forma se velmi osvědčila, řada dětí uvítala, že 

může přivést své kamarády. Zároveň děti na kroužku poznají řadu nových 

kamarádů, čímž je naplňován nízkoprahový a zároveň komunitní charakter 

kroužku (viz kap. 1.-IV.).

2.3 Obsah ekokroužku
Obsahem výchovy a vzdělávání rozumíme tematické zaměření aktivit.

V didaktické terminologii jej lze vnímat jako učivo. Tradičně bylo učivo chápáno 

jako „souhm poznatků, které má učitel předat žákům... Současné pojetí učiva 

zahrnuje veškerou zkušenost žáka, kterou si osvojuje ve výuce“ (Průcha a kol., 

2003, s. 262). Do obsahu lze proto zařadit všechny tři složky Bloomovy taxonomie 

cílů (viz kap. 3.1.1-III.). Při zařazení určitého tématu do obsahu kroužku dochází 

ktzv. didaktické transformaci (Skalková, 1999). Obsah není totožný se zdrojem, 

odkud je přejímaný. í\/lusí dojít kjeho zpracování podle následujících kritérií 

(Skalková, 1999):

■ Výchovně-vzdělávaci cíle, jichž chceme prostřednictvím obsahu dosáhnout.

■ Hledisko cílové skupiny (viz kap. 3.4-IV.) -  přizpůsobení jejich věkové, 

vědomostní, dovednostní úrovni. Zvážení a zhodnocení role obsahu 

v přítomném i budoucím životě dětí.

■ Role pedagoga -  orientace v tématu, schopnosti zprostředkovat jej dětem.

častou chybou při přípravě i realizaci hodiny bývá nadřazení obsahu nad cíl

konkrétní hodiny, např. hodina bude věnována biotopu potoka. Bez předem 

formulovaného cíle však může hodina dospět k bezúčelnému trávení času u 

potoka nebo u knížek, jelikož samotný biotop potoka je až náplní, tedy obsahem 

činnosti jejíž smysl, cíl, je třeba předem formulovat (např. sledování biologické 

diverzity biotopu, hledání součinnosti abiotických a biotických faktorů prostředí 

apod.). Hlavní obsahová témata ekokroužku jsou shrnuta v rámci časově- 

tematického plánu (viz kap. 4.-IV.).
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Ekokroužek organizovaný na Černém Mostě, vychází z několika podmínek, 

které tvoří mantinely jeho koncepce a realizace:

■ Obsah projektu

■ Prostředí sídliště

■ Prostory Občanské inspirace

■ yěková a zájmová skladba přihlášených dětí

3.1 Projekt
Projekt, kterým je ekokroužek zaštítěn, byl podpořen grantem Magistrátu 

hlavního města Prahy. Příprava a podání projektu ke schválení probíhá obvykle 

s ročním předstihem. Oproti předcházejícímu roku nebyla provedena žádná 

zásadní změna. Obsah projektu (viz Příloha 3) je základním východiskem pro 

koncepci (viz kap. 2.-IV.), organizační formu (viz kap. 2.2-IV.) a do jisté míry i 

náplň ekokroužku (viz. kap. 5.2-IV.). Prostor pro výběr témat z obsahové náplně 

kroužku napsané v projektu je široký. Aby byla zajištěna provázanost a 

kompaktnost témat v rámci celého roku, byl předem připraven časově-tematický 

plán pro rok 2004/05 (viz kap. 4.2-IV.).

3.2 Sídliště Černý Most

životní prostředí a celková atmosféra sídliště Černý Most II. bylo do jisté 

míry impulzem k zaměření této diplomové práce. Jedná se o nově vystavěné 

sídliště, určené z části lidem v sociálně tíživé situaci, nebo jinak znevýhodněným 

lidem. Základním cílem investora, jímž byl Magistrát hlavního města Prahy, bylo 

poskytnout těmto lidem střechu nad hlavou v důstojném prostředí. Předpokladem 

„důstojného prostředí“ podle informačního materiálu společnosti IPS, která stavbu

realizovala, jsou:
> supermarkety, přinášející „atraktivitu“ pro další investory,

■ stanice metra,
■ moderně pojaté domy a byty v nich.

Je jistě velkou zásluhou, že Magistrát začal řešit otázku sociálně a zdravotně 

handicapovaných lidí a investoval do výstavby sídliště nemalé prostředky.

3. Výchozí podmínky pro realizaci ekokroužku
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Společnost IPS ve svém informačním materiálu (2000) proklamuje důraz na 

kvalitu života v novém sídlišti. Tu mají představovat zejména rozsáhlé podzemní 

garáže, rozmanitost a členitost budov a dostupnost veškeré infrastruktury včetně 

nové polikliniky. Začlenění přírodních prvků nebo dokonce větších přírodních celků 

investor ani realizátor bohužel nezamýšleli i přes jejich absolutní nedostatek 

v nejbližším okolí. Vznik a podoba sídliště Černý Most II. je tak přesnou ukázkou 

převládajících hodnot a priorit, které byly prosazovány při plánování nového 

domova tisíců lidí.

Životní prostředí sídliště je velmi chudé na možnosti úniku z panelu a betonu, 

který zde tvoří každodenní realitu. Obyvatelé Černého Mostu většinou tráví svůj 

volný čas ve stále přibývajících nákupních komplexech, které obklopily sídliště ze 

všech stran, jelikož se zde nachází výpadová silnice z Prahy. Děti, které zde 

vyrůstají, jsou tak ochuzeny o přirozený kontakt s přírodou, což je obecně problém 

městských dětí. Na Černém Mostě je však o to palčivější, že je zde dětí velmi 

mnoho a možností hrát si v přírodě vůbec žádná. Děti jsou nuceny trávit svůj volný 

čas uvnitř sídliště a nemohou si vytvořit přirozený vztah k živé i neživé přírodě. 

Prostřednictvím rodičů si pak často osvojují konzumní životní styl, bez poznání 

jiných alternativ. Jedním z významných výchovných cílů ekokroužku je proto 

poukaz k negativním stránkám konzumu, které bývají ve výchově rodičů 

opomíjeny.

3.3 Prostorv Občanské inspirace na Černém Mostě
Vzhledem k zaměření této diplomové práce na metody práce s dětmi pod její 

střechou, se zdá být prostor v němž aktivity probíhají důležitým limitem. Prostor 

lze chápat jednak jako rozloha plochy, ale také jako dispozice daného prostředí.

Občanská inspirace má k dispozici dvě místností. První místnost slouží pro 

aktivity u stolů, umožňuje volný pohyb z místa na místo, pro pomůcky, lektorky 

mohou děti sesadit tak, že se mohou všichni zároveň vnímat a sledovat. 

Uspořádání zařízení v této místnosti je relativně variabilní (viz obr. 10).

Druhá místnost je poloviční velikosti, vybavená počítačem s přístupem na 

internet (viz obr. 11). Představuje volnou plochu s kobercem vhodnou pro hraní 

scének, prostorově nenáročných pohybových her apod. Velikost prostoru v 

Občanské inspiraci přímo ovlivňuje počet dětí, které se mohou kroužku účastnit.
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Při výběru metod práce s dětmi je konstantou, s níž je třeba počítat. Prostory 

Občanské inspirace mají kapacitu maximálně 15 dětí. Tento počet byl také při 

zápisu v roce 2004 přijat a průměrná docházka se tradičně pohybuje mezi 7-10 

dětmi, což je optimální vytížení kapacity.

Druhé hledisko prostoru z hlediska dispozic prostoru představuje řadu 

možností využití. Kromě již zmíněné místnosti s počítačem s přístupem na internet 

je zde k dispozici kopírka, která umožňuje více možností práce s textem a 

obrázky, dále je k dispozici knihovnička publikací zaměřených na přírodu, životní 

prostředí, metody práce s dětmi a další. Vzhledem k tomu, že ve stejných 

prostorách probíhají i výtvarné a hudební kroužky, je zde k dispozici řada 

materiálu a pomůcek vhodných pro zpestření náplně ekokroužku.

Obr. 10: Velká místnost Obr. 11: Malá místnost, hra „cukr, káva..“
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3.4 Věková a zájmová skladba členů kroužku
Tato velmi podstatná výchozí podmínka pro konání kroužku je v podstatě 

až do jeho započetí velkou neznámou. Nebylo možné úzce vymezit věkovou 

hranici účastníků vzhledem kpodmínkám projektu i kjeho ideji zprostředkovat 

environmentální výchovu širokému spektru dětí. Jediným počátečním limitem byl 

školní věk od 7 do 15 let. Zápis probíhající 14 dní před zahájením kroužků 

postupně odhaloval jaká bude základní věková skladba dětí. Nakonec se ve 

školním roce 2004/05 vyprofilovala skupina dětí od 7 do 12 let, což je podobné 

uplynulým rokům. V tomto věku se jedná o relativně široké rozpětí, nabízí však 

řadu možností, jak jej využít a vést děti ke spolupráci a vzájemnému pochopení. 

Výchova a vzdělávání je založena na interakci a komunikaci ve smyslu 

komunikace vychovatelů s dětmi, ale i ve vzájemném přínosu dětí navzájem, což 

je velký potenciál kroužků, kde se setkávají děti různého věku.

V rámci přihlášky děti vyplňovaly odpověď na otázku „Jak trávíš volný čas?“ 

Pochopitelně mohlo dojít k určitému zkreslení vzhledem k nejednotnému vnímání 

pojmu volný čas (viz kap. 2.1-III.). Cílem tohoto dotazu bylo pouze získat náhled 

na zájmy a koníčky dětí, které se do kroužku hlásí pro výchozí charakteristiku 

budoucího kolektivu. Tabulka 2 shrnuje činnosti, které se v odpovědích objevily 

alespoň třikrát. Z jejich výčtu je na první pohled patrný vliv prostředí, ve kterém 

vyrůstají děti, které odpovídaly. Přímý kontakt s přírodou není patrný ze žádné 

odpovědi, může být zprostředkován trávením času venku s kamarády nebo se 

psem. Sportu se intenzivně (závodně) věnuje pouze jedna dívka, ostatní děti 

uváděly jízdu na kole a kolečkových bruslích, což je typická aktivita dětí ze sídliště, 

které bezcílně projíždějí mezi domy, vzhledem k chybějícím stezkám určeným 

přímo těmto aktivitám. Naopak konzumování virtuální reality je velmi častým 

způsobem trávení volného času. Ačkoli se jedná o málo reprezentativní vzorek 

dotazovaných, lze usuzovat o typické náplni volného času místních dětí. O 

pozitivním přínosu nejčastěji uváděných činností harmonickému vývoji dětí lze 

přitom vážně pochybovat.
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Tabulka 2; Nejčastější způsob trávení volného času dětí z ekokroužku.

1 Způsob trávení volného času Počet dětí

Sledování televize 14

Hraní počítačových her 12

Být venku s kamarády 11

Návštěva jiného kroužku 6

Jízda na kole, bruslích 6

Ctění knih, časopisů 3

Návštěva kina 3

Venčení psa 3
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Pojem časově-tematický plán je přejatý z terminologie obecné didaktiky. Jedná 

se o dokument (v případě ekokroužku neoficiální, nezávazný), který pořádá 

zamýšlený obsah do logických celků a časového sledu. Tvorba časově- 

tematického plánu představuje první stupeň didaktické transformace (viz kap. 2.3-

IV.).

4.1 Příprava časově tematického plánu
Východisky pro přípravu obsahu a harmonogramu jednotlivých hodin jsou:

• výchozí podmínky ekokroužku (viz kap. 3.-IV.),

• hlavní a dílčí cíle ekokroužku (viz kap. 2.1 -IV.),

• roční období.

Při přípravě časově-tematického plánu postupujeme obdobně jako při 

vypracovávání tematického plánu školního předmětu pro jeden školní rok, ovšem 

se zřetelem na věkovou skladbu přihlášených členů, která je na rozdíl od školních 

ročníků rozmanitější. Postup je tedy následující:

1. stanovení konkrétních cílů tematických celků,

2. vybrání témat s ohledem na úroveň znalostí a dovedností dětí a dále 

ve vztahu k ročnímu období, jehož proměnlivost příroda reflektuje a 

demonstruje,

3. zvolení metod, jak stanovených cílů dosáhnout a zároveň 

maximálně využít potenciálu dětí,

4. příprava jednotlivých aktivit - jejich postupu,

5. příprava pomůcek a materiálů s odpovídajícím předstihem.

Body 1. a 2. je třeba vypracovat před zahájením kroužku, aby se jednotlivé 

hodiny vzájemně doplňovaly a abychom měli předem jasnou představu, k čemu 

děti vedeme. Volbu metod, aktivit a pomůcek lze připravovat postupně, jelikož děti 

postupně poznáváme a můžeme jim plánovanými aktivitami vyjít vstříc, zejména 

pokud má někdo zajímavého koníčka, který se týká plánovaných témat. Tyto 

přípravy vyžadují systematickou dokumentaci nejen tematického plánu, ale i 

zdrojů informací, nápadů, postupů atd., které můžeme využít v dalších letech.

4. Časově tematicky plán ekokroužku 2 0 0 4 /0 5
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4.2 Časově tematicky plán ekokroužku pro rok 2004-2QQ5
Tabulka 3 představuje počáteční fázi přípravy tematického plánu ekokroužku 

2004/05. Zahrnuje tedy základní představu o cílech a tematickém zaměření tak, 

jak vypadala před jeho zahájením. Jeho příprava je velmi zásadní pro celoroční 

práci s dětmi, není však nutné jej rozpracovávat příliš detailně, neboť se 

předpokládá, že dojde k určitým změnám vyplývajícím zejména z podnětu dětí.

Tabulka 3: Výchozí časově-tematický plán pro rok 2004/05

Měsíc Cíl Téma

Září Seznámit se, vytvořit kolektiv. Rozmanitost

Říjen Uvědomit si vlastní priority a 

potřeby.

Co potřebujeme k životu?

Listopad Poznat přírodu v prostředí, kde 

žijeme.

stromy, ptáci, hmyz ve 

městě

Prosinec Nalézt a pochopit vztahy v přírodě Tok energie v přírodě

Leden Rozvinout respektu k živým tvorům i 

k sobě navzájem.

Tvar těla a pojem krásy, 

rozmanitost vzhledu.

Unor Pozorovat přírodu v zimě. Techniky pozorování, 

adaptace zvířat na zimu

Březen Rozšířit a propojit znalosti o Zemi. Země jako životní 

prostředí

Duben Nalézt hlavní příčiny znečištění 

Země a vlastní roli v tomto procesu.

Výroba, doprava, odpad

Květen Zjistit jak vypadá ekologicky 

odpovědný způsob života

Alternativní způsoby 

života

Červen Naučit se nové hry na prázdniny Hry a kamarádi
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Ekokroužek 2004/05 probíhal podle záměru bez výrazných změn. Během roku 

byl veden záznam o:

■ docházce,

■ přesné náplni jednotlivých hodin (viz kap. 5.2-IV.),

■ závěrečné reflexi na jednotlivé hodiny, zejména na použité metody

5. Výsledný harmonogram ekokroužku 2004/05

5.1 Docházka
Jak bylo uvedeno v kapitole o organizační formě ekokroužku (viz kap. 2.2-IV), 

kapacita kroužku je 15 dětí. Při zápisu se všech 15 míst zaplnilo vyplněním 

přihlášky. Během roku počet dětí kolísal, jak ukazuje Graf 1. Kolísavost 

docházky je způsobena několika příčinami:

■ nezávaznost přihlášky vyplývající z nízkoprahového charakteru 

kroužku (viz kap. 1 .-IV.),

■ povinnosti spojené se školou, rodinou,

■ nemoc.

Graf 1: Docházka děti v průběhu roku 2004/05
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Průměrný počet dětí docházejícícíi na kroužek je 7 (zaokrouhleno na „celé 

děti“). Tento počet představuje optimální vytížení vnitřních prostor. Data, kde je 

docházka výrazně vyšší, představují většinou kroužky konané venku, kdy se 

k dětem z ekokroužku přidaly kolemjdoucí děti.

5.2 Harmonogram aktivit realizovaného ekokroužku
Následující tabulka 4 představuje výsledný harmonogram cílů, témat a 

metod tak, jak byly realizovány. Tabulka byla zpracována pro potřeby této 

diplomové práce pro větší přehlednost. Záznam z jednotlivých hodin byl prováděn 

formou příprav na hodinu a závěrečných reflexí do ručně psaného sešitu.

Při porovnání tabulky 3 a 4 je patrný časový i tématický posun ve 

výsledném harmonogramu, který byl předpokládán a není považován za 

nežádoucí.

Tabulka 4: Harmonogram uskutečněných aktivit ekokroužku v roce 2004/05

Datum Cíl Téma METODY
14.9.
2004

Seznámit se navzájem, 
motivovat tématy a cíli 
ekokroužku

Jména a zájmy členů 
kroužku
Harmonogram ekokroužku 
Ukázka zkreslených 
představ o přírodě (co je 
predátor)

Seznamovací hry
Rozhovory
Hra na predátora

21.9.
2004

Sledovat vliv ročního 
období na přírodu 
Podpora spolupráce dětí

Léto v přírodě 
Barvy v přírodě

Vycházka na louku, tvorba 
palety
z přírodnin+určování, hra 
na radara, diskuse

5.10.
2004

Všímat si barev v 
přírodě, vnímat jejich 
různou funkci 
Sebepoznávání

Barvy v přírodě Hra - jaká je má oblíbená 
barva, dokončení palety 
z přírodnin, diskuse o 
významu barev

12.10. Uvědomit si, co vše je 
k mému životu nezbytné 
a že to obdobně 
potřebují i druzí

„Co všechno potřebuji ke 
svému životu“
- na čem jsme závislí, co 
potřebujeme ke svému 
životu jakožto lidé 21 .století

brainstorming „Co 
potřebuji...“, vytvoření 
společné pavučiny pojmů, 
které vyjadřují naše lidské 
potřeby (které měla 
napsána většina), 
uprostřed pojem 
POTŘEBUJI

19.10. ztotožnění se s tím, že 
jsem na mnoha věcech 
závislý přímo nebo 
zprostředkovaně,

„Potřebuji...“
- každý jsme trochu jiný a 
proto se i liší naše osobní 
pavučinka potřeb, co v té

vlastní tvorba koláže ve 
stylu pavučiny z minula, 
doplnění vlastních nápadů, 
místo pojmů lepí obrázky
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Pokračování tab. 4
vytvoření uceleného 
obrazu vlastních potřeb

mé převažuje? vystříhané z časopisů, 
nebo dokreslují

26.10. dotažení představy „Na 
čenn jsenn závislý“ 
ke čtyřem základním 
podmínkám života 
vůbec

„Všichni potřebujeme...“
- každý jsme přímo či 
nepřímo závislí na 
zemi,vodě, slunci a 
vzduchu, v naší koláži by 
proto neměly tyto 4 živly 
chybět

Galerie nedokončených 
obrázků, děti-průvodci se 
zaměřují na aspekt 4 živlů, 
zda se vyskytují v každém 
obrázku nebo chybí, poté 
dokončení (děti jsou 
inspirované druhými)

2.11. uvědomění si, že sami 
využíváme ve velké míře 
různé druhy energie, 
nalezení jejich zdrojů a 
principu vzniku

Energie brainstorming+diskuse 
jaké typy energií známe a 
k čemu je využíváme, 
hledání zdrojů energie, 
pracovní listy na téma 
energie

9.11. Pochopit význam pojmů 
obnovitelné a 
neobnovitelné zdroje 
energie

Jak vypadá energie?
- barvy prozradí rozdíl mezi 
neobnovitelnými 
(špinavými) a obnovitelnými 
(čistými) zdroji energie

Malování, diskuse

16.11. Umět vyprávět o sobě, 
rozpoznat naše základní 
listnáče, všímat si 
detailů listu

Podzim v přírodě 
poznávání listnatých stromů

povídání 0 zážitcích 
v přírodě na podzim, 
třídění obrázků 
z kalendáře podle ročních 
období, poznávání listů 
z herbáře s pomocí 
plakátu a atlasu, obtisky 
listů vodovkami

23.11. Vnímat strom jako malý 
ekosystém

Co obklopuje strom, jaké 
jsou jeho vztahy s okolím

Vycházka ke stromu- 
pozorování, diskuse, 
společný výkres 
ekosystému stromu

30.11. Pozorovat a určit ptáky 
u vlastnoručně 
vyrobeného krmítka

Ptáci - jejich aktivity 
Moje krmítko

povídání 0 ptácích 
s ukázkami z atlasu, 
poznávání krmení pro 
ptáčky, ukázka typů 
budek,
výroba krmítka z PET 
lahve

7.12. Pochopení pojmu 
potravní řetězec, 
vnímání významu 
každého organismu 
v řetězci

Potravní řetězec ptáků každý z atlasů zjistí čím se 
živí ptáček, kterého si 
vylosoval, představí ho 
ostatním, výroba modelu i 
potravního řetězce

14.12. Děti chápou pojmy
býložravost,masožravost 
a všežravost, vnímají je 
jako významný regulátor 
v přírodě

Potravní strategie zvířat hra typu „země město“ - 
býložravec, masožravec, 
všežravec, diskuse, hra 
„kachna-orel-kos“
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Pokračování tab. 4
21.12. Děti se dozvědí 

zajínnavosti o včelách, 
samy vyjádří jejich 
význam v přírodě a 
chápou jejich užitečnost, 
odnesou si voňavé 
ozdoby na stromek

Včely - jejich význam a 
užitek

zajímavosti ze světa včel, 
vlastní zkušenosti dětí, 
význam včel (nejen pro 
med, zejména opylování 
květů), výroba vánočních 
ozdob z včelího vosku 
vykrajováním

4.1.
2005

Rozvoj orientace v čase Historie a zajímavosti
měřeni času, tvorba 
kalendáře na rok 2005

tvorba „zvířecího
kalendáře“-děti ilustrují 
předtištěný kalendář, 
vyprávění, diskuse

11.1.
2005

Vzájemné poznávání, 
podpora kamarádství

Kdy máme narozeniny 
Jaký je opravdový přítel

Do kalendáře vlepujeme 
na příslušný měsíc 
obláčky s daty a jmény 
kamarádů, diskuse o 
přátelství

18.1. Rozvoj hmatu 
Pochopení významu 
tvaru těla

Tvary zvířat jako adaptace Poznávání plastových 
zvířátek hmatem, 
moduritování, diskuse

25.1. Pochopení celkového 
vzhledu jako 
přizpůsobení se 
životním podmínkám 
(neexistuje „ošklivost“)

Tvary a barvy zvířat Hmatové poznávání 
moduritových zvířátek, 
vybarvení, diskuse nad 
významem barvy a tvaru, 
hra typu země město 
(ban/y)

1.2. Všímání si nepřímých 
důkazů 0 přítomnosti 
zvířat

Stopy zvířat
další znaky přítomnosti
zvířat

odlévání stop ve sněhu 
sádrou, určování podle 
stop

15.2. Popsat strategie 
organismů na přežití 
zimy

Strategie přežití zimy, 
procesy probíhající v zimě u 
nás

Dvojice vysvětluje strategii 
přežití přidělených 
organismů, kterou poté 
namaluje

22.2. Přiřadí přirozené 
prostředí k organismu, 
který ie typický

Přirozená prostředí zvířat a 
co je ohrožuje

Přiřazovat obrázky (Hry 
pro globální výchovu 1), 
diskuse, dramatizace

1.3. Umět pojmenovat a 
sestavit světadíly, 
porozumět teplotním 
rozdílům podle 
rovnoběžek, odvodit vliv 
na prostředí

Světadíly 
Podnební pásy 
Přirozená prostředí jako 
reflexe klimatu a 
geologických podmínek 
Zásah člověka do 

^řiroz.prost.

Sestavení mapy světa, 
vysvětlení principu 
podnebních pásů, 
přiřazení zvířat a rostlin do 
podnebních pásů

8.3. Propojení souvislostí 
mezi prostředím, 
potřebami a ohrožením 
organismů

Charakteristika organismů 
podle výskytu, potřeb a 
ohrožení

Výroba a hraní kvarteta

15.3. Umět poctivě soutěžit Soutěže různého typu Skládání světadílů na čas, 
foukání míčku na svůj 
kontinent, kvarteto
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6. Metodické listy
Metodické listy představují záznam provedení metod environmentální výchovy

v praxi. Všechny metody, které jsou v listech uvedeny, byly prakticky realizovány

v rámci ekokroužku (viz kap. 5.2-IV.). Ukázky metodických listů, včetně zvoleného

způsobu řazení (viz kap. 6.1-IV.) a klasifikace (viz kap. 6.2-IV.) jsou zařazeny jako 
Příloha 4.

6.1 Řazení metodických listů
Způsob řazení jednotlivých metod v části IV. Metodické listy byl zvolen podle účelu 

rychlé orientace v metodách při přípravě jednotlivých hodin. Za základní kritérium 

řazení metod byla zvolena fáze výchovně-vzdělávacího procesu v rámci 

hodinové dotace ekokroužku. Jelikož řada výchovně-vzdělávacích aktivit má 

podobnou organizační formu, lze tento způsob řazení použít obecné, zejména pro 

metody volnočasových, ekovýchovně zaměřených aktivit. Každou hodinu lze 

rozdělit do fází, které po sobě časově a systematicky následují. Délka trvání 

jednotlivých fází v rámci konkrétní hodiny je upravena podle aktuální potřeby, 

úplné vynechání některé z fází hodiny je však nežádoucí.

1. fáze; úvodní aktivita,

2. fáze; tematicky zaměřená aktivita,
3. fáze; relaxace,

4. fáze: zpětná vazba.

Podobným způsobem řadí fáze výchovně-vzdělávacího procesu Maňák 
(1999), který dělí fáze výuky na tyto fáze;

• Motivace ♦ expozice ♦ fixace ♦ diagnóza ♦ aplikace.

V Metodických listech je rozdělení fází výchovně-vzdělávacího procesu 

přizpůsobeno zejména funkci a zásadám výchovy ve volném čase (viz kap. 

2.3,2.4-íll.), zvlášť pak zásadě harmonizace života. V environmentální výchově 

není kladen zásadní důraz na předávání nových poznatků (fáze expozice) a jejich 

upevňování (fáze fixace), tento způsob práce s dětmi by mohl vést k přetížení 

vlivem znásobení požadavků školní výuky. Tyto fáze proto ve zvolené typologii a 

terminologii chybí, jsou částečně nahrazeny a doplněny níže vysvětlenými pojmy.

~ 78 ~
IV. Praktická část



úvodní aktivita je zahajující fází hodiny. Cíle úvodní aktivity jsou:

1 . motivovat děti k následující tematicky zaměřené činnosti,

2 . vytvořit dobré klima v kolektivu.

Metody zařazené do první fáze jsou vybírány s ohledem na tyto dva cíle. Patří 

sem zejména: seznamovací hry, „ledolamky,“ krátké kooperativní hry aj.

Druhou fázi tvoří tematicky zaměřená aktivita. Jedná se zpravidla o více 

dílčích aktivit, jejichž pojítkem je obsah tématu. Cílem všech tematicky 

zaměřených aktivit je seznámení s obsahem zvoleného tématu (cíle kognitivní, viz 

kap. 3.1.1-III) a osvojení souvisejících dovedností a postojů (cíle afektivní a 

psychomotorické, viz kap. 3.1.1-ílj.). Konkrétní cíle jednotlivých metod vybraných 

pro jednotlivá témata jsou formulovány v Metodických listech.

Fáze relaxace následuje po jakékoli náročné aktivitě, jíž zpravidla bývá 

tematicky zaměřená činnost. Během hodiny se relaxace může opakovat a měnit 

svůj charakter. Cílem relaxace je neutralizovat vypětí z předchozích aktivit, 

odreagovat se od náročných činnosti. Charakter relaxační aktivity může být různý 

a zpravidla by měl být zásadně odlišný od aktivity, která předcházela, např. po 

déle trvající práci vyžadující jemnou motoriku a soustředěni je dobré zařadit 

volnější pohybovou aktivitu, naopak po fyzicky vyčerpávající činnosti následuje 
zklidněni v podobě pozorováni, práce s textem apod.

Na závěr hodiny je obvykle zařazena zpětná vazba, může však následovat 

ihned po aktivitě, která zpětnou vazbu vyžaduje. Zpětnou vazbou rozumíme 

.zpětný vliv řízeného procesu na řídící orgán" (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 

314). V konkrétním výchovné-vzdělávacim procesu může mít zpětná vazba 

rozmanitou podobu, např. odpovědi na otázky týkajíc! se předchozí činnosti; 

dramatické, grafické, slovní vyjádřeni k určité činnosti nebo tématu atd. Důležité 

je, aby zpětná vazba napomohla k vzájemnému porozuměni mezi pedagogem a 

dětmi. Zpětná vazba je základem pro zhodnocení, zda se prostřednictvím 

provedené činnosti podařilo naplnit její cíle. „Systérr>u bez účinné zpětné vazby 

hrozí, že bude pracovat neadekvátně nebo se vymkne zcela kontrole“ (Průcha, 
Walterová, Mareš 2003, s.314).
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6.2 Klasifikace metod environmentální vvchovv 

v metodických listech
Klasifikace metod jsou součástí každého metodického listu. Kritéria 

klasifikace by se dala vnímat jako osnova, která charakterizuje každou konkrétní 

metodu. Jednotlivé body osnovy (viz níže) byly vybrány podle požadavku na 

rychlou a jasnou orientaci v metodách při přípravě na hodinu. Některá kritéria jsou 

označena ikonami, které se často používají v literatuře obsahující návody na 

aktivity s dětmi. Ikony jednak zpestří a hlavně zpřehlední základní charakteristiku 

konkrétní metody. Osnova kritérií klasifikace metod v rámci jednotlivých 
metodických je následující:

1. Základní metoda práce s dětmi

Hra -  seznamovací / pohybová / kooperativní / soutěž

■ %  Dramatizace /  inscenace (hran rolí)

■ <i> Pozorování / bádání

■ ^  Práce s informacemi -  rozhovor / brainstorming / diskuze / práce 
s textem

■ ICPraktická / tvořivá činnost (v některých případech více 

konkretizováno)

2. Název metody práce s dětmi — většinou je ponechaný název z literatury, 

odkud byl čerpán námět. Pokud se jedná o vlastní metodu, vytvořenou pro 

potřeby ekokroužku, je uveden pracovní vžitý název.

3. Námět -  většinou se jedná o námět z literatury běžně dostupné. Metody 

jsou buď přejaty přesné podle původního znění, nebo byly pozměněny. Ve 

druhém případě je za názvem zdrojové literatury poznámka upraveno.

V několika případech poskytla námět inspirace z beletrie, návštěvy muzea 

apod. V tomto případě je zdroj námětu popsán jako vlastní, jelikož jej nelze 

opakovaně vyhledat.

4. Cíl -  je formulován konkrétně pro danou metodu. Pro snazší orientaci je 

opatřen ikonkou, která sleduje tři základní aspekty výchovně-vzdělávacího 

procesu podle Bloomovy taxonomie (viz kap. 3.1.1-lil.):

Cíle kognitivní
- bublina vyjadřuje důraz na dovednost formulovat své znalosti a vědomostiP
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Cíle afektivní
- těžiště spočívá v rozvoji kooperace, tolerance, respektu k druhému

Cíle psychomotorické
- domino symbolizuje cíl rozvíjet smysl pro vědomí následků svého jednání

5. Organizační forma

Prostředí: (tato diplomová práce je zaměřena na metody práce s dětmi „pod 

střechou,“ prostředí bude proto představovat jeho typický prvek:

a) stůl

b) volný prostor v místnosti)

Čas: (časová dotace aktivity s dětmi, tj. motivace, provedení, závěr)

Počet dětí: (rozpětí o d -d o , nebo nerozhoduje)

Forma práce dětí: skupiny { + početnost) / kolektiv/ individuální 

Pomůcky: veškeré potřebné nástroje, přístroje, materiály, předměty

6. Postup
rw T. r. ................................. ..........  . . . . .

Postup obvykle zahrnuje fáze: 
ij ■ motivace, g
jí ■ realizace, ¡5

■ reflexe.
l  U některých metod (zejména v rámci úvodních či relaxačních metod) I 
tj může být členění na jednotlivé fáze vypuštěno, jelikož by bylo pouze 
i  účelové, ale nikoli účelné. §

7. Upozornění

é ’ ' Na závěr je připojena reflexe realizace dané metody v rámci 

ekokroužku. Má podobu upozornění na určité momenty, které se při 

provedeni metody vyskytly. Upozorněni může mít nejen záporný charakter 

(čemu se vyhnout), ale i kladný (co lze dále rozvinout).
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v. Závěr

Cílem prezentované diplomové práce bylo najít metody environmentální výchovy 

vhodné pro použití v místnosti v rámci volnočasového kroužku určeného městským 

dětem. Literatury, která se zabývá environmentální výchovou a metodami práce 

8 dětmi, je v současné době velké množství. Potvrdil se tak můj osobní předpoklad, 

že teorie je v okruhu, kterého se diplomová práce týká, dostatek. Ovšem praxe, tj. 

realizace environmentální výchovy metodami, které děti oslovují, je naopak 

nedostatek, soudě podle úrovně ekologického vědomí a cítění dětí, které se účastnily 
ekokroužku, tj. praktické části této této práce.

V rámci teoretické části byla zmapována teoretická východiska nutná pro 

základní orientaci vobastech, jichž se realizování environmentální výchovy přimo 

dotýká. Již zminéný dostatek literatury byl výrazný zejména u tématu 

environmentální výchovy. Jednalo se z velké částí o materiály jednotlivých 

ekologicky zaměřených organizací či jejich jednorázových akcí. Tyto materiály jsou 

k dispozici např. v knihovně sdruženi pro ekologickou výchovu Tereza v Praze. 

Dostatek Informaci o environmentální výchově lze jistě hodnotit pozitivně. Jistým 

záporem však je roztříštěnost těchto informací a nedostatek obecných údajů.

V kapitole o významu a cílech environmentální výchovy v současnosti bylo obtížné 

vybrat obecně platné a zároveň aktuální infomiace. V ostatních kapitolách teoretické 
Části se již podobný problém nevyskytl.

Kapitola teoretické částí zabývající se metodami práce s dětmi „pod střechou“ 

čerpá zejména z literatury oboru obecná didaktika. Závěrečný výběr základních 

metod environmentální výchovy .pod střechou- byl proveden na základě studia 

obecných didaktických metod práce s dětmi na jedné straně a konkrétních metod 

environmentální výchovy obsažených v různých příručkách na straně druhé. Výběr 

základních metod environmentální výchovy .pod střechou" také ovlivnily zkušeností 
Z praktické realizace ekokroužku.

Pro seznámení s občanským sdružením Občanská inspirace byly nejcennějším 

zdrojem informací závěrečné zprávy, které je občanské sdmžení ze zákona povinno 

každoročně vydávat. Jelikož jsem v přímém kontaktu s vedením sdružení, řada 

informací byla průběžně konzultována osobně, což považuji za významný způsob jak 
získat zcela aktuální informace.

V. Závěr
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Všechny teoretické návrhy metod práce s dětmi, zásad volnočasové výchovy i 

současného výcznamu environmentální výchovy byly ověřovány praktickou 
realizací kroužku ekologie, tzv. ekokroužku, ve školním roce 2004/05. V praxi

ekokroužku byly ověřovány jak mé vlastní metody, tak metody přejaté z literatury.

Výstupem praktické části je popis postupu realizace environmentální výchovy 

v rámci občanského sdružení zaměřený na aktivity uvnitř místnosti. Reflexe 

jednotlivých aktivit a poukaz k jejich didaktickým aspektům je zpracována v rámci 

Přílohy 4 -  Metodických listů. Jejich grafická úprava byla přizpůsobena záměru dále 

využívat tuto formu záznamu použitých a odvědčených metod. Výhledově by se 

mohlo jednat o materiál, který by bylo možné samostatně vydat jako pomůcku všem 

zájemcům o obohacení vlastní práce s dětmi v oblasti environmentální výchovy.

Prezentovaná práce bude k dispozici všem lektorům v pobočkách sdružení 

Občanské inspirace, neboť řada popsaných aktivit je využitelná v různě zaměřených 

kroužcích, např. výtvarných, dramatických. Nejen vedoucí kroužků, ale všichni 

zájemci o environmentální výchovu budou mít práci k dispozici k nahlédnutí a 

v ideálním případě k obohacení vlastních metod výchovy dětí. Je mým velkým 

přáním, aby jakákoli organizovaná práce s dětmi obsahovala prvky environmentální

výchovy a pomáhala tak přirozenému vytváření přátelských vztahů dětí k přírodě i 
k sobě navzájem.

~ 8 3 ~
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Příloha 2: Přehled typů NNO v ČR

(upraveno podle:
www.neziskovky.cz/Files/Soubory/neziskovy_sektor_CR/prehled_typu_NNO.pdf)

Občanské sdružení Obecně prospěšná
Nadace Nadační fond

Definice

Sdružení fyzických a 
právnických osob, 
které vzniká za 
účelem realizace 
společného zájmu. 
Typickým znakem je 
členská základna.

Subjekt poskytující 
obecné prospěšné 
služby všem za 
stejných podmínek. 
Zisk nemůže být 
přerozdělován mezi 
zakladatele nebo 
zaměstnance, 
používá se na 
financování dalších 
aktivit společnosti.

Účelové sdružení majetku 
zřízené za účelem 
dosahování obecně 
prospěšného cíle, kterým se 
rozumí zejména rozvoj 
duchovních hodnot, ochrana 
lidských práv nebo jiných 
humanitámích hodnot, 
ochrana přírodního prostředí, 
kulturních památek a tradic a 
rozvoj vědy, vzdělávání, 
tělovýchovy a sportu.
Nadační příspěvky se 
poskytují z výnosů nadačního 
jmění a z ostatního majetku 
nadace.

Účelové 
sdružení 
majetku zřízené 
za účelem 
dosahování 
obecně 
prospěšného 
cíle. Nadační 
fond nezřizuje 
nadační jmění a 
pro dosažení 
účelu smí použít 
veškerý svůj 
majetek.

Organizač
ní

dokument

stanovy Statut Statut Statut

Orgány

Podle stanov. Nejvysším 
orgánem je valná hromada 
(členská schůze), mezi 
valnými hromadami řfdf 
Chod organizace výbor 
(rada, předsednictvo apod.) 
obvykle v čele 
s předsedou.

Správní rada, dozorčí 
rada nebo revizor a 
ředitel.

Správní rada, dozorčí rada 
nebo revizor, ředitel.

Správní rada, 
dozorčí rada nebo 
revizor, ředitel.

Minimální
vifiad

Není povinnost vkladu. Není povinnost vkladu. Minimální výše nadačního 
jmění je 500 000 Kč.

Minimální výše 
není stanovena, 
ale vklad musí být 
složen

Podnikatei- 
si(é aktivity

Nesmí být hlavním cílem 
sdružení, pouze 
prostředkem k dosažení 
tohoto cíle. Pokud aktivita 
naplňuje podmínky 
živnostenského zákona, je 
nutné získat živnostenské 
oprávnění.

Může být realizována 
doplňková činnost, 
kterou je dosaženo 
účinnější využiti 
majetku a není 
ohrožena kvalita, 
rozsah a dostupnost 
obecné prospěšných 
služeb.

Vyloučeny kromě 
specifických případů: 
'pronájem nemovitostí, 
pořádáni loterii, tombol a 
veřejných sbírek, 'pořádáni 
kulturních, společenských, 
sportovních a vzdělávacích 
akcí, *podíl na podnikání 
akciových společnosti 
v zákonem omezeném 
rozsahu..

Vyloučeny kromě 
specifických 
případů: 
'pronájem 
nemovitostí, 
pořádání loterií, 
tombol a 
veřejných sbírek, 
'pořádání 
kulturních, 
společenských, 
sportovních a

Právní
úprava

Zákon č. 83/1990 Sb. o 
sdružování občanů

Zákon č. 248/1995 Sb. 
0 obecně prospěšných 
společnostech

Zákon č. 227/1997 Sb. 0  
nadacích a nadačních 
fondech

Zákon č. 
227/1997 Sb. o 
nadacích a 
nadačních
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Příloha 3: Projekt Ekovýchovný program pro děti 
(upraveno, zkráceno)

11.Popis projektu:
IV. Ekologická výchova 
1/ ekologická výchova praxí

Název projektu: 
Ekovýchovný program pro děti na Praze 6 a 9 v rnrc i>nns
Projekt předkládá občanské sdruženi;
Občanská inspirace 
Kučerova 768 
198 00 Praha 9 
Informace o organizaci:
Občanská inspirare vznikla počátkem roku 1998, V prosinci 1998 získala od Magistrátu 
hlavního města Prahy do pronajmu prostory k vybudováni kulturního a sociálního 
streaisKa.
Orgsnl^ce '^budovala během několika měsíců malé polWunkčni laHzenl, které:
a) rozviji komunitní, kulturní a sociální život obyvatel sídliště Černý MBst
b) realizuje osvětové a vzdělávací aktivity
Oorganizuje volnočasové aktivity pro děti (dilny tvořivosti, hudební dílny, ekokroužek 
ekologické dny pro děti)
d) pomáhá a podporuje chráněné dUny (provozujeme galerii, pořádáme řemeslné workshopy 
pro terapeuty, vystavy chráněných dílen)
c) provozuje bezplatnou sociálně právní poradnu pro občany
V roce 2002 Jsme v suterénních prostorách mateřské školy Charlese de Gaulla 18 
otevřeli pobočku pro
volnočasové aktivity pro děti s názvem „Centrum inspirace a tvořivosti v současné 
době tuto pobočku navštěvuje cca děti. které se účastní nejrúzn^ícM z ^ Z v ^ t  
a komunitních aktivit. j t

12. a/ Výchozí stav problému a místo realiyare projektu
n s — na u a v i i i o  n a  n řarlr> h n -» í .Předkládány projekt navazuje na předchozi^ovýchovné projekty realizované 
s podporou odboru mestske zeleně MHMP. Od roku 2003 je p ro ^kt roJH ^ěro  
ekovýchovný program a aktivity pro déti z mateřské školy na Prize 6 kdet?dH 
naše pobočka. ’

Sídliště Černý Most -  komunitní centrum Občanské inspirace tco
Praha 9r tat ta u
Problematika pražského sídliště Černý Most II (35 OOOobyvatel), je všeobecně dobře 
známa a popisovali jsme ji opakované i v předchozích projektech. Kromé multikina tu zatím 
není žádné skutečné „kulturní!“ zařízení, chybí volnočasové aktivity pro déti a mládež 
Sídliště má multietnický charakter. Noví obyvatelé ČM mají velice různorodé sociální zázemí 
a celé sídliště je považováno za okrajovou oblast Prahy s velice nízkým stupněm prestiže a 
atraktivity. Sídliště Černý ÍVlost I. je co do urbanistického vzhledu i životního prostředí jedno z 
nejhorších v Praze. Vedle mnohaúrovňové obchvatové výpadové silnice z Prahy a 
odhaleného tunelu metra trasy B vyrostla řada nevzhledných a odosobněných nákupních 
megacenter se stovkami metrij betonových ploch parkovišť.V místě, kde působí naše 
organizace, slouží řada panelových domů jako sociální byty /vlastníkem těchto domů je 
f^HMP/.
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bA/ěcnv p o p ís  navrhovaného projektu /obsah a cíl projektu/
lokalita: Praha 9
Cílem projektuje pokračovat v ekovýchovných aktivitách, které 
oiyanizujeme pro sidlištní děti již  pátým rokem ( i díl<y grantové podpoře 
Magistratu hlavního města). j ^ ř' h
Ekovýchovný program učí děti vnímat a ovlivňovat životní prostředí v němž žijí Vieho 
ramc. se snažíme dětem zpřístunn.t .  nn.K.p». ^ivou i neživou přírodu víahy mezi

Od roku 2003 jsme záběr ekovýciiovných aktivit rozšířili o globální výchovu projekt kterv

■%

Program bude realizován těmito aicromi- 
;  pravidelné schůzky ekokroužku v prostoržnh »rin pbčan^kA

Výukový program zahrnuje řadu poznávacích témat ■> . ,
podnebná pásma ,mapa světa dle biotopů, rostlinstvo vodstvo atobálnf nmhil 
energie, mezilidské vztahy).Součástí jsou ekologicTé f s o ů iě i f  *
spolupráce, komunikace, schopnost naslouchat a tvořit v neposlední řa d /2

r ^ ílc iS n T ' ^ re íy Z v n T  ' “
Lektorky vycházejí z literatury vydávané k tématům zejména v nakladatehtwí Pnrtát ̂  h6,^ 
metodiky vydávané jednotlivými ekologickými sdruženími, které se věnují ekóvýchtě rv i a 
Ostrava, Rezekvítek Brno, Chaloupky, sdružení Pavučina Ekocentrum -  /  ■
ekologické publikace Domu ekologické výchovy - Lipka v Brně sdružení TereL ČSO P^^'
Brontosaurus. ’
Využíváme i překlad Milana Cahy -Cvičeni a hry pro globální výchovu . dli 1 a 2 autorů
Grahama Pika a Davida Selbyho. duioru
Témata jsou zpracována formou zábavných her a nápadů, v místnosti I venku
Součásti programu jsou l poznávací vycházky do okolí sídliště, návštěva výstav a muzeí
3tQ.
i praktická ochrana přírody. Plánujeme I návštěvu Toulcova dvora 
/ nadále počítáme stím, že děti. které navštěvuji ekokroužky budou působit iako
pomocníci ^
při práci s veřejnosti na organizováni ekodnů.
• ekologické dnv pro děti i dospělé
Organizace pravidelně pořádá ekologické dny pro neorganizované děti sídliště
Jedná se o akce, které probíhají venku ve vnitrobloku domů na sídlišti. Děti mají možnost 
zúčastnit se různých soutěží a her na jednotlivých stanovištích, sbírají razítka a u cíIp 7í^kflií 
malou odměnu. Stanoviště v uplynulých ročnících umožnily stovkám dětí:
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poznávat rostliny, ptáky, horniny, houby, stopy, mikroskopovat drobné živočichy, vyrábět 
bylinný čaj, krmítka z PET lahví, rozpoznávat ekologické podmínky k životu nejrůznéjších 
zvířat na mapě světa, třídit odpady, vyrábět nejrůznější zvířátka z přírodnin, vyzkoušet si 
stará řemesla: drátování, slámování, předení na kolovrátku, pletení košíků. Děti projevily 
však svůj zájem i o recyklovámí odpadových materiálů, sázení rostlinek do PET lahví a 
vyrábění různých výtvarných dél.
V obdobně laděném programu bychom pokračovali i v roce 2005, neboť má již svoji tradici. 
Program stále oživujeme novými náměty (v roce 2004 např.:setkávání kultur v globálním 
světě, třídění odpadů, poznávání rostlin,poznávání sladkovodních ryb, orientace v mapě, hra 
na záchranáře, poznávání zvuků, komunikace mezi jednotlivými národy, mikroskopování a 
přírodní barviva, hmatky, vůně, batika z listů, ekodoprava, život dřeva, životní hodnoty, 
aranžování rostlin, včelí vosk a včelaři atd.). Velkou oblibu u dětí mají vždy stará řemesla, 
protože mají možnost si je vyzkoušet a výsledek své práce si mohou odnést (zpředené 
rouno, upletený košík, vykovaná podkova, svíčka z včelího vosku, vánoční ozdoba ze slámy 
atd.).
Největší ohlas mají již naše tradiční celodenní sobotní akce (půměrná účast 150 dětí).
V roce 2005 bychom uspořádali dvé, nejlépe v červnu a v září, nebo počátkem října.
Vždy záleží na počasí, protože vše se odehrává venku s mnoha rekvizitami a pomůckami.

c/Předpokládanv termín zahájení a ukončení projektu a termíny
hlavních etap proíektu
Předchozí poskytnutý grant bude mít termín ukončení v prosinci 2004, tzn., že 
kroužky započaté od září 2004 budou prakticky v polovině školního roku. 
Abychom
mohli kontinuálně navázat, opět bychom nový projekt napojili na předchozí 
grant v prosinci 2004 s termínem ukončení v prosinci 2005.

ríl Vvstupv řešení
Praha 9:
Ekologický kroužek se bude konat pravidelně 1x týdně, pro nniadší i starší déti ZŠ 
s výjimkou letních a zimních prázdnin). Kroužky budou probíhat v prostorácíi 
sdruženi Ol.

■ I * I '
děti " v roce 2005 -  tři odpolední akce a dvě celodenní

ekologicke 
akce se soutěžemi.

e/ Předpokládaný přinos projektu a rippad řešení v místě rgaliranB

détem zdarma. Díky této s k S s t i  o s lo v i n i
vrstev (vzhledem k počtu sociálních bytů v místě «siHia ^ nejnižších sociálních
převážnou část návštévniků k r o u í^ i  e T S
otázkám vzájemného soužítí mnoha etnik VzhlpriAm u ®® snaží přispět i
sídlištního komplexu nezůstává ani tato problema«S stran™ S o T á ^ '̂
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Ano-ne
Námět: Pike, G., Shelby, D.; Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Praha, Portál 2000. Str. 15. 
upraveno

Metodické listy

1. ÚVODNÍ AKTIVITY

Hra -  ledolamka tm

Rozvíjena schiopnost zaujmout jednoznačný názor. Děti se dozvědí s kým sdílejí 
společné názory. Stmelení kolektivu.

Prostor: volný prostor v místnosti 
Čas: 10 minut 
Počet déti: nerozhoduje 
Typ uspořádání dětí: kolektiv 
Pomůcky: připravené otázky (viz Námět)

jím>i>wwoowi«»íraiíiiwaTO»mnTm«TOiniiiTOiiiTOniím7iniwv>owni«Tt?nwi>v>-.yir:íí«rjs>»i>'.Ta*;jsjwn*.ji.'r.'>-.í-.«>»wiTOVřii
■ Motivace;
„Mám na vás spoustu zvědavých otázek, ale máme málo času, abyste mi 
odpovídali každý zvlášť. Zkusíme proto tuhle hru. Jmenuje se Ano -  ne.“
■ Realizace:
1. Děti sedí na zemi uprostřed místnosti a poslouchají pravidla:

- V jednom rohu místnosti je určeno místo pro odpověď „ano“ a 
v protějším rohu místo pro odpověď „ne.“
- Po zaznění otázky se děti přesunou podle toho, jak by na ni 
odpověděly.
- Poté, co jsou všechny děti rozděleny do opačných rohů, vrátí do středu 
místnosti pro vyslechnutí nové otázky.

2. Lektor klade otázky, děti poté zaujímají pozice v dané části místnosti.
Než se děti vrátí zpátky do středu, mohou diskutovat o důvodech zaujetí 
této pozice (názoru).

3. Během realizace si lektor zapisuje poměr dětí u jednotlivých odpovědí na 
otázky.

■ Reflexe:
Děti sedí ve středu místnosti v kruhu. Lektor je nechává hádat kolik dětí 
odpovědělo ano/ne na jednotlivé otázky. Tím jsou témata otázek znovu 
prodiskutována.

• Otázky je třeba formulovat s přililédnutím k atmosféře v kolektivu. Pokud se děti 
ještě neznají, lze pokládat otázky typu:

- Cíiováte doma zvíře?. Byli jste někdy v zaíiraničí?. Máte rádi zimu?
Pokud se děti již znají a bylo probráno neboje třeba motivovat k nějakému tématu, 
lze zařadit kontroverznější otázky, např.:

- Třídíte odpad?. Kupujete balené vody?, IVIáte někde kompost?
• Některé děti mají tendenci přidávat se k většině. Pokud si toíio lektor všimne, 

může se ho v rámci skupiny zeptat proč odpovídá daným způsobem. Příště si své 
rozííodnutí všichni lépe rozmyslí.

~9 4 ~
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Kam patřím?
Námět: Kolektiv autorů; Korálky. Brno, Lipka 1994 ^

Metodické listy

1. ÚVODNÍ AKTIVITY

Hra -  ledolamka r i t

Najít způsob jak se s ostatními dorozumět. Uvědomit si výhody spolupráce.

Prostředí; volný prostor v místnosti 
Čas: 5 min.
Počet détl: nerozhoduje 
Forma práce détí: kolektiv
Pomůcky: barevné malé samolepky nebo fixy na vodní bázi

>

I " Realizace:
I - každého hráče označíme na čele barvou
■ - úkol: BEZ MLUVENÍ najít všechny, kteří mají stejnou barvu na čele

- kromě mluvení mohou děti použít jakýkoli postup, aby zjistily kam patří

• děti zpočátku nevědí, jak začít, ale po krátké chvilce najdou způsob, jak úkol 
vyřešit -  tím, že sl vzájemně pomoliou

čím více barev použijeme, tím je hra složitější
tuto aktivitu lze použít jako netradiční způsob děleni děti do skupin

- 9 5 -

Příloha 4



Výprava na severní pól
Námět: kolektiv autorů: Lidi, pojďte si hrát.Praha, Pražské ekologické centrum 1996. str.81 

Seznámit se se jmény všech, pobavit se.

Metodické listy

1. ÚVODNÍ AKTIVITY
Hra -  seznamovací, kooperativní

Prostředí: volný prostor v místnosti 
Čas: 15 min.
Počet détí: 5 - 1 5  
Forma práce détí: kolektiv 
Pomůcl(y: hrací kostka

- Motivace: |
„ Jedeme na severní pól, chcete něco poslat Eskymákům?“ |
■ Realizace: |

1. Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v krutî u. |
2. Námořník přistoupí k někomu a vyzve ho ať najde věc, co začíná na | 

stejné písmeno jako jeho jméno a přinese mu ji. Má na to čas než j 
padne šestka tomu, koho námořník určí. j

3. Pokud to dotyčný stihne, námořník vezme přinesenou věc, obejde | 
s ní kruh a vyzve dalšího. Postupně sbírá a nosí předměty určené pro | 
Eskymáky. ji

4. Jakmile někdo nestihne najít věc pro Eskymáky než padne šestka, 
stává se námořníkem, přebírá od původního námořníka všechny 
předměty a pokračuje.

5. Každý musí něco dát eskymákům.
■ Reflexe:

Když se vystřídají všichni, jede námořník za Eskymáky (obejde kruh).
Eskymáci jsou děti sedící v kruhu. Námořník musí předat předměty těm,
komu patří (podle jména). Pokud neví, mohou ostatní napovídat způsobem
„samá voda, přihořívá, hoří.“

Pokud námořník nemůže pobrat všechny věci, může požádat ostatní o 
dovolení složit věci na Severním pólu (kdekoli v místnosti).
Předem upozorníme děti, že nesmí brát křehké nebo jinak snadno zničitelné 
věci.
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Chyť jméno
NámětPike, G., Selby, D.: Globální výchova. Praiia, Grada, 1994. 
upraveno

Metodické listy

1. ÚVODNÍ AKTIVITY

Hra -  seznamovací, pohybová

Naučit se jména všech přítomných dětí. 

Házet mičem a zárove

Prostředí: volný prostor v místnosti 
Čas; 5 minut 
Počet dětf: nerozhoduje 
Forma práce détf: kolektiv 
Pomůcky: míč

■ Motivace:
I „Abychom si lépe zapamatovali jak se kdo jmenuje, zahrajemesi hru, kde 
: budeme s míčem chytat í jména. “
'■ ■ Realizace:

déti vytvoří jeden kruh a každý se představí \
děti si hází míč tak, že vždy vysloví jméno toho, komu míč hází 
pokud řekne nesprávné jméno, oslovený hráč míč nechytá a ten, 
kdo házel musí zkusit nový pokus (jiné jméno nebo někoho jiného) 
postupně se hra zrychluje, nakonec lze do hry zapojit více míčů

• počáteční představení nestačí, pokud je dětí více než deset, proto je vhodné 
přidat pomůcku k zapamatování -  např. přidat zvíře, které začíná na stejné 
písmeno a předvést ho -  hra se tím prodlouží, ale zapamatování jmen je 
mnohem snazší
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Potravní řetězec
Námět

Metodické listy

2. TEMATICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY

Hra -  kooperativní

vlastní

Pochopit a aplikovat význam pojmu potravní řetězec.

Spolupracovat na kolektivním úkolu, kde každý má svou roli danou místem 
v potravním řetězci.

0 Prostředí; volný prostor v místnosti 
 ̂ Čas; 60 minut

t Počet déti; 5-15 
t Forma práce déti; kolektiv
1 Pomůcky: Soubory kartiček s obrázky nebo názvy živočichů, kteří jsou na sobě potravně závislí + 
•v kartička se zelenou rostlinou (příklad viz níže). Dvojnásobný počet provázků (cca 0,5m) než je
í děti.
:v Soubory (podle potřeby lze z většího počtu stejných karet ubrat po jedná kartičce):

Pro 15 déti; Lední medvěd, 2x tuleň, 3x dravá ryba, 4x býložravá ryba, 5x zelená řasa. 
t Pro 10 dětí; Liška, 2x ještěrka, 3x saranče, 4bylina.
:i; Pro 6 děti: Káně, 2x hraboš, 3x obilí.

■ Motivace: ^
- krátká diskuze o významu pojmu potravní řetězec + vysvětlení pojmů- 

konzument, producent, destruent
- navození atmosféry -  „Jsme součástí potravního řetězce “

- Realizace:
1. fáze: 1. Před losováním kartiček sdělíme pravidla hry
- v  le ^  ruce držíte obrázek, který sl vylosujete. Za nl vás chytá lovec.
Pokud vidíte lovce, muzete se mu vyhnout, ale po chyceni za levou ruku 
jste lapeni.
- Pravou rukou lovíte vy, jakmile chytite kořist, přivažte si ji k sobě (lovec a f
kořistjsouk sobě přivázáni 23 pravou a levou ruku) ř

- Chycená kořist už nemůže lovit dál. '
Konec hry nastává poté, co jsou všichni kromě producentů 
zapojeni do řetězce.

2. Každý si vylosuje jednu kartičku s obrázkem organismu. Tímto 
organismem se pro danou hru stává.

Reflexe: Každý řetězec se představí směrem oď konečného konzumenta 
k producentovi. Zbylí producenti mohou mít radost, že je nikdo nesnědl “
ll.fáze:
Vyzveme jednotlivé konzumenty na konci řetězce ať najdou svou potravu 
(zůstaje svázáni se svým lovcem). Opět ji přiváží provázkem. Hledají, dokud 
je nějaká potrava volná. Na jednom konzumentovi může být navázáno víc 
potravy.
Reflexe: Postavíme řetězec do řady. Je-li čas, odstřihneme jeden organismus

i uprostřed řetězce a diskutujeme co se stane ř

Je důležité udržovat spád hry. Povzbuzovat lovce, kteří hledají potravu, chválit 
hotové řetězce.
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2. TEMATICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY
Práce s informacemi -  brainstorming, diskuze

Pavučina pojmů -  co potřebuji______________
Zdroj námětu: vlastní

Porozumět pojmu priorita a aplikovat jej. Propojit souvislosti mezi prioritami a 
podmínkami života . Uvědomit si, co je opravdu nutné. Diskutovat o globálních 
problémech způsobených nedostatkem základních životních potřeb.

Uvědomit si vlastní priority a porovnat je s ostatními.

Metodické listy

Prostor: volný prostor v místnosti
Čas: 40 minut
Počet dětí: nerozhoduje
Typ uspořádání détí: l.fáze jednotlivci, 2.fáze dvojice, 3. fáze čtveřice
Pomůcky: pro každého papír A5, pro dvojice A5, pro čtveřice A4, tužky, fixy, sešívačka.

■ Motivace:
„Zamýšleli jste se někdy nad Um co VŠECHNO potřebujete k živou? Kdybyste to | 
sepsal/, byl by to určitě dlouhý seznam. Teď si to zkusíme " \
■ Realizace: I
1. faze: Každý dostane papír a fixu. ÚI<olem je sepsat vše, co za poslední s 
fyden potřeboval a dostalo se mu toho (nemusí to být jen hmotné věci).
Kazdy nápise vse, bez čeho by si nedovedl představit SVŮJ život. To jsou 
jeho priority. '
2^fáze: Děti vytvoří dvojice a porovnají svůj seznam. Na nový papír napíší 
vse, co měh oba na svých seznamech. Mohou dopsat další dvě věci, na
í  nL® Výsledkem jsou priority dvojice.
3. fáze. Děti vytvoří čWeřice tím, že se spojí dvě původní dvojice. Porovnají 
seznamy dvojic, napisi na A4 velkými písmeny co měli společného.
Vzniknou priority čtveřice.
4 . « » :  K výsledným A4 přišijeme sešívačkou dva seznamy z dvojic a k nim 
přišijeme seznamy jednotlivců tak, aby A4 byla uprosti^d. Děti hledají, 
zakroužkuji a čarou propojí stejné pojmy od seznamu na A4 k seznamu I 
jednotlivců. Vzniká tak pavučina spojující priority jednotlivce s prioritami ' 
Skupiny. Pote je uspořádána výstavka a diskuze.
■ Reflexe:
Diskuze nad pojmy, které jsou na všech A4. Proč jsou to zrovna tyto pojmy?
Které z uvedených pojmů potřebují úplně všichni lidé. všechny organismy na 
Zemi? A mají je všichni, kdo je potřebují? Co z toho lze koupit a co ne? Je dobře 
že něco (např. Slunce) nejde koupit? Jak se o ty nejdůležitéjší priority staráme ’ 
abychom o ně nepřišli (např. o vodu)?

Udržet hlavní pozornost na prioritách. Děti se rády chlubí tím, co mají.
~9 9 ~
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Tvořivá činnost

Paleta
Náměť. Doležalová, E.; Hry na každý měsíc. Praha, Grada 2003. upraveno

Metodické listy

2. TEMATICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY

Děti se seznámí s rostlinnými druhy typickými pro dané roční období (aktivita není 
vhodná pro zimu)

Prohloubení estetického cítění prostřednictvím vnímání barev v přírodě. Podpora 
tvořivosti.

Trénování manuální zručnosti při práci s přírodním materiály.

Prostor: stůl 
Čas: 30-40 minut
Počet détf: podle množství přírodních materiálů (aby na každého vybylo)
Typ uspořádání déti: individuální
Pomůcky: barevné přírodní materiály (květy bylin, barevné listy stromů na podzim apod.), lepidlo 
(Herkules), čtvrtka A4 pro každého, obyčejné tužky, gumy, nůžky

■ Motivace:
„Všimli jste si i<oiil<je v přírodě různých odstínů barev? Kdybyste je  chtěli 
namalovat, potřebovali byste velmi pestrou paletu. Dnes si takovou vyrobíme a 
staneme se malíři.“
■ Realizace:

1. Vysypeme přírodniny na stůl a necháme děti se s nimi seznámit. 
Můžeme jim dát za úkol roztřídit je podle barev, nebo na známé a 
neznámé druhy (o tom, zda jsou známé rozhoduje celá skupina, takže 
si navzájem sdělují, co znají).

2. Rozdáme čtvrtky a zadáme úkol ať děti nakreslí obrys palety. Může 
mít tvar klasické malířské palety, nebo děti vytvoří vlastní. Důležité je 
namalovat otvor pro prsty, jimiž ji bude „malíř“ držet. Poté paletu 
vystřihnou.

3. Na palety děti nalepují přírodniny libovolným způsobem, až je bílá 
plocha papíru zaplněna.

4. po dokončení každý „malíř“ řekne, co svou paletou „maluje“ -  
maluje ty přírodniny, které na paletě má.

5. výsledné palety si děti odnesou domů nebo je uspořádána výstavka.
■ Reflexe:

Viz realizace, bod 4.

• Pokud jsou v kolektivu malé děti, nejde jim nakreslit paleta. Vyzveme je, ať namalují 
jakýkoli tvar přes celou čtvrtku, který pak vystřihnou. S otvorem na palec jim 
pomůžeme.
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Hra -soutěž 

Tvořivá činnost
Kvarteto
Námět: inspirováno Projektem W ild ,, 1993. Str.47 -  Přirozené prostřed! na kartách
obrázky biotopů z přílohy k učebnici Kholová, H. a kol.; Přírodověda pro pátý ročník. Všeň, Alter 
1997

Metodické listy

2. TEMATICKY ZAMĚŘENÉ AKTIVITY

Propojit znalosti o podnebných pásech, biomech, životních potřebách a formě 
ohroženi jednotlivých živočichů.

Graficky znázornit své představy.

v Prostředí; stůl 
j  Čas: 50 min 

Počet déti: nerozhoduje 
Forma práce déti: individuální

I P^ůcky: KarKky (velikosti hracích karet), pastelky, lepidlo, obrázky zvířat a biotopů v nichž žili !
v (biotopy se mohou opakovat, pokud je děti hodně) lopu v nicnz ziji

• v . \ %•. v . v . %•. v . >•. >•. ... .......... ........ .............................. /.

■ Motivace: ř)
„Kdo z vás zná a umí hrát kvarteto? Dnes se ho nejen všichni naučíme, ale ř 
dokonce si vyrobíme svoje vlastní.“ S
■ Realizace: |
I. fáze: cílem každého je vytvořit jednu čtveřici karet pro kvarteto

jedna čtveřice obsahuje tyto karty:
1. obrázek zvířete
2. podnebný pás a biom, ve kterém zvíře žije
3. nárol^ na přežití, zejm. druh potravy

, . . ?■ ô ’ '’ožení daného druhu (znázorní každý podle svého uváženO
- kazdy SI vylosuje jedno zvire, najde k němu obrázek se podnebným 
pasem a biomem kde žije, obrázky nalepí na první dvě kartičky
- na dalsi dvě kartičky kazdy sám vymyslí a nakreslí: životní potřeby zvířete 
a dale to, co jej ohrožuje jakožto druh.
II. fáze: hra kvarteto
nejprve každý seznámí ostatní se svojí čtveřicí, poté jsou všechny karty 
smíchány dohromady a hraje se kvarteto

" Reflexe: |
- po hře lze zařadit malou diskusi na téma ohrožení zvířat, která z nich jsou dílem í 
člověka (většina) a jak jim lze předcházet 1

• pokud je hráčů více než deset vytvoříme dvě skupiny, které hrají kvarteto paralelně 
jinak je hra nepřehledná

• kvarteto lze použít i v dalších hodinách
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Chyt’ čísla (přeběhy)
Námět: kolektiv autorů; Lidi, pojdte si hrát.Praha, Pražské ekologické centrum 1996. str.75 

Trénování postřehu.

Metodické listy

3. RELAXACE
Hra - pohybová ittfr

Prostor: volný prostor v místnosti 
Čas: 5 - 1 0  minut 
Počet dětí: 6 - 1 5  
Typ uspořádání détí: kolektiv 
Pomůcl<y: šátek

■ Realizace:
1. Děti sedí v dostatečně velkém kruhu na zemi. Rozpočítají se a každý 

si pamatuje svá čísla (zdůraznit tento úkol).
2. Jeden dobrovolník je chytač. Zaváží se mu oči a postaví se 

doprostřed kruhu.
3. Než hra začne děti (čísla) se libovolně přemístí v rámci kruhu.
4. když všichni sedí vyvolá chytač dvě čísla, která mají za úkol vyměnit 

si místa vnitřkem kruhu. Pokud chytač někoho lapí, stane se chycený  ̂
chytačem. Pokud ne, vyvolává chytač další dvě čísla. i

• Pokud je dětí hodně a kruh je proto velký, vyzvenne chytače ať zvolí tři čísla.
• Pokud je détí naopak nnálo, vyzvenne je, ať sedí ve vétšínn kruhu dál od sebe, aby 

dva hráči mohli proběhnout.
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Maso-býlo
Zdroj námětu: vlastní

Metodické listy

3. RELAXACE
Hra -  soutěž

Zopakování pojnaů masožravec, býložravec, všežravec, producent, destruent. 
Hledání příkladů k jednotlivým skupinám organismů.

Pohotová reakce.

í Prostor: stůl
0 Čas: 10 -1 5  min.
■v Počet détf: nerozhoduje
? Typ uspořádání dětí: individuální /  pokud jsou velké věkové rozdíly, malé děti jsou po dvojicích 

Pomůcky; Papír A5 pro každého, tužky.■V

1 ■ Motivace:
I „Znáte hru Země-město?“ (Většina dětí hru zná) „Zahrajeme si podobnou, ale
I jmenuje se „Maso-býio.“

> Realizace:
1. Nakreslit dětem vzor tabulky (viz níže), kterou si mají nakreslit na 

svůj papír.
2. Vyplnit kolonky jednotlivými pojmy a při té příležitosti zopakovat 

jejich význam.
3. Vyložit krátká pravidla:

Do každé kolonky vyplníte zástupce dané skupiny, jehož rodové 
jméno začíná na písmeno, které bude vylosováno.
Až budete mít vyplněné u každé kolonky jednoho zástupce, 
řeknete STOP.

- Poté už nikdo nesnní dopisovat další slova.
Za každé SPRÁVNÉ slovo v kolonce je jeden bod. Jejich součet si 
každý napíše do poslední kolonky.
Vítězem je ten, kdo má nejvíc bodů.

IVIasožravec Býložravec Všežravec Producent Body
koiot kráva krysa kopřiva 4

• Hru je nutné včas ukončit, pro někoho bývá jednoduchá, ale pro někoho může 
být nepříjemný opakovaný neúspěch v podobě nízkého počtu bodů. Na konci 
pochválíme všechny za dobré nápady.
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Foukanda
Námět: kolektiv autorů: Lidi, pojdte si hrát.Praha, Pražské ekologické centrum 1996. str. 73 

upraveno

Metodické listy

3. RELAXACE
Hra -  kooperativní fttfr

Rozvoj pocitu odpovědnosti za celek. 

Dechové cvičení.

Prostředí: stůl 
Čas: max. 5 minut
Počet détí; kolik se vejde kolem jednoho stolu
Forma práce détí: skupiny -  každá strana stolu představuje prostor pro jedno družstvo 
Pomůcicy: pingpongový mlček

■ Realizace: |
děti se rozsadf kolem stolu tak, aby každá strana stolu měla i
vyrovnanou skupinu hráčů (nemusí se podařit aby na každé straně í
byl stejný počet dětí) |

- doprostřed stolu je umístěn míček
- na pokyn začnou jednotlivá družstva foukat míček k protivníkovi |
- na čí straně spadne míček ze stolu, ten má gól | 

děti se nesmí míčku nijak dotýkat, pouze foukat, nesmí vstávat ze | 
židle jinak je „penalta“- všechna tři družstva 5 vteřin foukají na | 
stranu proviněné, pak hra pokračuje dál |

po každém gólu se zapisují body na tabuli - pro přehled + aby byl krátký 
čas na oddych
hru nelze hrát déle než pět minut
vynikající aktivita pro zaktivizování ospalé atmosféry v kolektivu
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Hra -  kooperativní 

Tvořivá činnost

Na čáry
Námět: kolektiv autorů: Lidi, pojdte si hrát.Praha, Pražské ekologické centrum 1996. str.81 

Podnítit tvořivost a představivost dětí.

Metodické listy

3. RELAXACE

Prostředí: stůl
Čas: 10 minut
Počet dětí: nerozhoduje
Forma práce dětí: kolektiv
Pomůcky: pro každého papír a tužku nebo pastelku

■ Motivace:
„ Víte jak  za pár minut vytvořit úplě originální dílo, které bude mít tolik aoutorů, 
kolik je  tady dětí? Že nevěříte? Uvidíte...“
■ Realizace:
- každý dostane jeden papír a tužku, papír si na zadní stranu podepíše
- úkolem je nakreslit čáru libovolného tvaru, délky, barvy
- na vyzvání všichni předají svůj papír sousedovi po pravici
- na obdržený papír naváží na již nakreslenou čáru podle toho, co jim 
připomíná, musí nechat vždv volny konec své čárv. na povel opět předají 
papír dál
- papíry si přadávají tak dlouho, dokud se nedostanou k původním 
majitelům, ti jistě zažijí velké překvapení
■ Reflexe:
Uspořádat výstavku a zvolit nejoriginálnější obrázek.

• být rozčarované z výsledku, který k nim přišel, ujistíme je,
že jejich obrázek je báječný a velmi originální a že by je něco takového 
samotné určitě nenapadlo
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Práce s textem

Zmatený text
Námět: vlastní

Metodické listy

4. ZPĚTNÁ VAZBA

Porozumět útržkům textu, poskládat jej smysluplně dohromady a vybrat hlavní 
informace oro ostatní..

Spolupráce při sestavování textu.

Prostor; stůl
Čas; 1 5 - 2 0  min
Počet détí: max. 20
Typ uspořádání détí; skupiny - dvojice
Pomůcky; Pro každou dvojici jiný text, týkající se jednoho tématu -  rozstříhaný podle vět nebo 
řádků (těžší varianta), vložený do obálky. Papíry A5, lepidlo na papír.

" Motivace:
„Představte si co se mi stalo s texty o které jsem měla pro vás připravené!
Přes noc se mi rozeběhly do jednotlivých vět (řádků). Pomůžete mi je  poskládat 
do původní podoby?“
■ Realizace:

1. Každá dvojice si vylosuje obálku a najde si místo, kde bude společně \ 
pracovat.

2. Pokud je některá dvojice hotova, zkontrolujeme výsledek. Je-li 
správný, vyzveme je ať text nalepí na papír. Pokud někdo skončí 
výrazně dřív, může text doplnit ilustrací.

■ Reflexe:
Výsledné texty dvojice stručně představí ostatním. Pokud je dvojic hodně, 
vyzveme je předem ať si připraví tři věty o čem jejich text byl + co je na něm 
zaujalo.

r
• Čím víc je dvojic, tím více hrozí, že bude některá výrazně dříve hotova než poslední. 

Proto je zařazena možnost ilustrovat hotový text.
• Menši děti mají problémy se čtením. Jsou-li v kolektivu velké věkové rozdíly, 

připravíme texty různé obtížnosti a děti nelosují, ale dostanou jim určený text.
• Text podobné obtížnosti se nejlépe hledá v učebnicích pro určitý školní ročník.
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Tvořivá činnost - kreslení

Jak vypadá energie
Námět: vlastní

Metodické listy

4. ZPĚTNÁ VAZBA

Zopakovat znalosti o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie -  druhy, 
nároky, vliv, jak vypadají reálně.

Prostřednictvím estetického prožitku vnímat rozdíl mezi obnovitelným a 
neobnovitelným zdrojem energie. Podpora tvořivého přístupu a fantazie.

Prostředí: stůl 
Čas: 20 min
Počet dětí: podle počtu volných míst u stolu 
Typ uspořádání dětí: individuální
Pomůcky: papír A4 pro každého, pastelky, fixy. Obrázky a knížky, které jsme používali při 
probírání tématu „Zdroje energie.“ Lístečky s názvy obnovitelných a neóbnovitelných zdrojů, pro 
každé dítě jeden a jeden. Když je dětí víc než zdrojů energie, které znají, mohou se názvy 
opakovat.

j - Motivace: l
í „Představte si, že se jedete podívat na místo, kde stojí zařízení na výrobu I 

energie z neobnovitelných zdrojů. Zapomněli jste si ale vzít foťák, tak si ten 
pohled budete chtít nakreslit. Potom se pojedete podívat na místo, kde je 
zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zase si to, co uvidíte 
nakreslíte. Když tyto dvě „fotografie“ položíte vedle sebe, určitě vás napadne 

\ v čem se obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie ještě liší. “
Realizace: I
1. Každý dostane papír, který přehne v polovině. Vzniknou tak dvě pole, 

jedno na kreslení „fotografie“ neobnovitelného zdroje energie, druhé | 
na „fotografii“ obnovitelného zdroje. f

2. Každý si vylosuje jeden lísteček s obnovitelným a jeden I 
s neobnovitelným zdrojem energie. Tyto dva pak nakreslí. [: 
Pro děti, které si nejsou jisté, jak jejich zdroj vypadá ve skutečnosti, j

\ jsou k dispozici různé obrazové materiály. t
I ■ Reflexe: |

Po dokončení je uspořádána malá výstavka. Děti se zamyslí, co mají společného *
obrázky s obnovitelnými zdroji a obrázky s neobnovitelnými zdroji. Necháme je ?:
přijít na to, že mají společné BARVY. Na neobnovitelných zdrojích převládá |
černá, šedá, naopak na obnovitelných zelená, modrá, hnědá. Pak se každý |
vyjádřil, který zdroj energie by si nejraději vybral, kdyby mohl. |

• Ne na všech obrázcích vynikne rozdíl v podobě barev. Proto je dobré 
prodiskutovat i další klady a zápory konkrétních zdrojů energie pro životní 
prostředí.
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Diskuze

Anonymní lístečky
Zdroj námětu: vlastní

Např. shrnout, co se děti dozvěděly; vyjádřit vlastní názor k problému.

Metodické listy

4. ZPĚTNÁ VAZBA

Vyjádřit se vlastními slovy k nastolenému tématu.

Prostor: volný prostor v místnosti
Čas: 5 - 1 0  minut podle složitosti a konkrétního záměru
Počet dětí: nerozhoduje
Typ uspořádání dětí: individuální
Pomůcky: kartička či volný papír pro každého, tužky

• v* v * v . %•. v* v * v *  v* v* v * v * v - v » v *  v* v - v *  v« v

■ Motivace: >: 
„Každý z  vás by se jistě dokázal vyjádřit k .... Ale jelikož nemáme čas na dlouhou g 
debatu a možná byste nechtěli, aby každý věděl co si o tom myslíte vy, uděláme 
to jinak...“
■ Realizace:
I. fáze - každý dostane papír a tužku

- zadání tématu, otázky, kontroverznílio výroku apod., na který budou 
děti reagovat

např. Co víte o příčinách globálního oteplování?
Házet všechny odpadky do Jednoho koše je normální.
Napište tn věci, které vám vadí na chování druhých.

- určit čas, jaký děti mají na to, aby se vyjádřily, ne více než tři minuty
II. fáze - lístečky poté mohou být:

a) vybrány do klobouku či jinak zajímavé nádoby, poté losovány 
lektorem či dětmi a diskutován jejich obsah -  neadresně

b) nalepeny na velký arch papíru, který si všichni mohou prohlédnout a 
diskutovat k němu jako k celku všech názorů

c) hledat lístečky s podobnými odpověďmi, diskutovat o důvodech 
podobných a odlišných názorů

■ Reflexe: viz II.fáze

během první fáze by nikdo neměl komentovat zadání, ovlivní tím odpovědi 
ostatních, proto předem děti požádáme o naprostý klid během psaní

každý musí mít pocit anonymity - i když my nebo děti poznáme, komu lísteček 
patří, chováme se k němu jako k anonymnímu -  je vhodné na to děti předem 
upozornit
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Inscenace (hran rolí)

Na technology
Námět: kolektiv autorů: Lidi, pojďte si hrát.Praha, Pražské ekologické centrum 1996. str.81, 
upraveno

Metodické listy

4. ZPĚTNÁ VAZBA

Popsat postup výroby známé věci, nebo postup, který děti dělaly.

Dokázat vymyslet a napsat postup, který bude všem srozumitelný a zároveř  ̂
porozumět formulaci postupu druhého.

Prostředí: stůl 'i.
;; čas: 20 minut í
;i Počet dětí: nerozhoduje
{ Forma práce dětí: podle obtížnosti postupu -  dvojice pro obtížný, jinak individuální 
j Pomůcky: papír a tužka pro každého / dvojici, popř. připravené lístečky s napsanými předměty,
i  pro které budou technologové vymýšlet postup -  např. chléb, zápalky, papír, tužka, tričko, stůl, í 

džus, koště, skateboard, houpačka... í

f ■ Motivace: (
„Teď se všichni staneme technology. Technolog je  ten, kdo zná postup, tj. I
technologii výroby nějaké věci. Ví, jaký materiál použít, co s ním udělat, aby I 
vznikla věc, kterou má vyrobit. Vy jste teď technologové, co postup vymyslí.“ č:
■ Realizace:
I.fáze:
- technolog si vylosuje lísteček s věcí, kterou má vyrábět nebo název 
činnosti, kterou jsme dříve s dětmi dělali
- nikomu nesmí sdělit co vylosoval -  je to výrobní tajemství
- technologové mají za úkol sepsat potřebný materiál a stručný postup 
výroby
- Doiem. který si vylosovali do postupu neuváděli
- čas na sepsání je max. 5 min.
II. fáze: i. 

hotové postupy jsou smíchány a každý si jeden vylosuje (ne svůj)
- úkolem je uhodnout, co popisuje postup

děti mají 3 minuty na rozmyšlenou, poté se posadí do kruhu a jeden 
po druhém čte postup a říká, co si myslí

■ Reflexe:
- v rámci druhé fáze autoři postupu slyší, jak je jejich postup srozumitelný a 
k jakým věcem vede, mají tak zpětnou vazbu ke schopnosti sdělit druhým, co 
mají dělat

• děti obvykle neví, jak začít při psaní postupu -  vybídneme je ať pouze napíší, 
co o postupu vědí -  nemusí být správný ani přesný, „pouze“ srozumitelný
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VIII. Summary
Environmental education indoors 

- system of work with children implemented within the framevork of a 

leisure club organized in a civil association Občanská inspirace

The introduced Mgr. thesis is focused on the methods of children s education that 

can be applied within environmental education in the environment of a city. There is 

lack of access to the nature in cities, especially in housing estates. Besides there is 

a rising demand for environmental education of children who grow up without natural 

approach to the nature in general.

The starting point of this thesis is the question of possibilities^that are available 

for pedagogues dealing with environmental education in children's leisure time 

in big cities.

The thesis draws on three different branches: pedagogy of leisure time, 

environmental education,system of work with children. Each branch gives important 

foundation for organizing a leisure club dedicated on environmental education.

Another section of the thesis represents implementing a leisure club (called ,,eco- 

club“) that was realized in the framework of a civil association Občanská inspirace 

working in prague housing estate černý Most. The association has a great 

significance for implementation of envirinmental education in this part of the city 

therefore one section of the thesis is dedicated on introducing this non-government 

organization.

The aims of the practical section of the thesis - realization of environmental 

education in a leisure club - were following: put the academic propositions into 

practice and record the particular methods of children's education.

The outcome of the practical section of the thesis represents both the 

methodology of organizing an environmental education in a leisure club and 

„methodical leaves“ ordering the methods of education in a systematic way. The 

methods of education described in „methodical leaves“ can be applied in either work 

with children where environmwntal topics are required.

Further utilization of the presented thesis lies basically in the intention to bring 

order to existing experience of organizing the leisure environmental education in a
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civil association. Everyone who is interested in organizing a simmilar activity with 

children can find basic information about the above mentioned topics. Another 

utilization lies in free access to this thesis for teachers working in Občanská 

inspirace.

Hopefully the environmental education will become a natural part of each 

systematic work with children and interesting education methods will be helpful for 

both the teachers and the children.
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