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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá využitím prvků zážitkové pedagogiky ve školní družině. Práce je 

rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. 

Literární část této práce je zaměřena na definování pojmů pedagogika volného času, na jeho 

aspekty, dále na zážitkovou pedagogiku a školská zařízení pro zájmové vzdělávání.  

V praktické části práce je popsán návrh zpracování projektu ,,Česká republika”, jeho průběh 

v rámci jednotlivých projektových týdnů. 

 

Annotation 

This thesis deals with the topic of use of elements of experiential education in an after school 

center. The work is divided into two parts, the theoretical and practical part. The literary part 

of this work is focused on defining the terms of pedagogy of leisure time, on its aspects, as 

well as on experiential education and school facilities for leisure education. The practical part 

describes the design of processing of the project "Czech Republic" and its progress within 

each project weeks. 
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ÚVOD 

Současné tendence uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb a podpora rozvoje 

potenciálu každého jedince, znamenají mimořádné navýšení požadavků na růst výkonnosti 

v zájmovém vzdělávání. Základní tendencí se proto stává rozšíření funkce školy i do oblasti 

naplňování volného času pro všechny věkové kategorie. Škola totiž existuje téměř v každé 

obci a je tedy pro rodiče i děti přirozeným a nejdostupnějším místem pro výchovu ve volném 

čase. Škola tímto posiluje své výchovné role. Aby byla škola pro žáky smysluplná a 

atraktivní, musí nabízet co nejširší příležitosti k podnětům a lákadlům k rozmanitým 

činnostem, které si mohou žáci i mimo školu vybrat jako náplň svého volného času. 

    Téma bakalářské práce „Využití prvků zážitkové pedagogiky ve školní družině“ jsem si 

vybrala proto, že jej považuji za velmi aktuální a chtěla bych se jím v rámci své profesi 

vychovatelky ve školní družině dlouhodobě zabývat. Při tvorbě bakalářské práce jsem 

vycházela z praxe, kterou mi poskytlo pracoviště na ZŠ Novoborská. 

    Cílem závěrečné bakalářské práce na vysoké škole je dokázat, že propojení povinných 

předmětů vyučovaných během hodin ve škole a volnočasových činností konaných zábavnou 

formou ve školní družině, je velmi přínosné nejen pro děti, ale také pro samotné pedagogy. 

Množství času, které děti stráví ve školní družině, je možné využít nejen pro hry a zábavu, ale 

rovněž pro zdokonalení a praktické procvičení znalostí získaných během jednotlivých hodin 

výuky.  

    S myšlenkou zážitkové pedagogiky v té nejobecnější formě přišel již Jan Ámos Komenský, 

který doporučoval využívání her při vzdělávání.   

    V první části své bakalářské práce se zabývám teoretickými východisky z oblasti 

pedagogiky volného času a jejich aspektů. Praktická část na teoretickou navazuje 

zpracováním projektu ,,Česká republika”.  
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METODIKA 

    Prvním krokem při zpracování bakalářské práce bylo vyhledat a seznámit se s odpovídající 

odbornou literaturou. Stěžejním vodítkem byla literatura uvedená v zadání bakalářské práce. 

Literatura týkající se pedagogiky volného času, zážitkové pedagogiky a školní družiny (jako 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání) byla velmi dobře dostupná. Jednotlivé publikace 

většinou odkazovaly na jiné, které s tématem práce souvisely, a jejich nastudování bylo pro 

bakalářskou práci tedy také nutné. Velmi obsáhlý přehled z oblasti nabídla publikace 

„Pedagogické ovlivňování volného času“. Zásadní pro tuto práci byly téměř všechny její 

kapitoly, protože autoři práce obsáhli všechna témata, klíčová pro moji práci. Dále bylo 

rozpracováno téma pedagogiky zážitků, jakožto současného trendu v pedagogice volného 

času. Navazujícími kapitoly bylo vysvětleno zakotvení vzdělávacích institucí v ČR. Instituce 

pro výchovu ve volném čase představují především školská zařízení pro zájmovou činnost, 

jako například školní družina. Po metodické vzdělávací stránce je u škol a školských zařízení 

tvořen školní vzdělávací program. Ten na úrovni státu zastřešuje rámcový vzdělávací 

program. Z obou těchto dokumentů jsem vycházela při další práci, především při tvorbě 

projektu v praktické části. Praktická část je složena ze dvou kapitol. V první (7. kapitola) 

z nich se zabývám projektem ,,Česká republika”. V této kapitole nalezneme návrh na 

zpracování projektu. Na tuto kapitolu volně přechází druhá (8. kapitola) kapitola praktické 

části, v které je zpracována Realizace projektu, její stěžejní část tvoří podkapitola, v níž je 

podrobně rozpracován průběh celého projektu. Na tuto část navazuje vyhodnocení pracovních 

listů, které byly dětmi v rámci projektu vyplněny. V poslední podkapitole praktické části je 

uvedena sebereflexe. 

    V závěru práce je uveden seznam použité literatury a ostatních informačních zdrojů, které 

jsem použila při zpracování této práce.  
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1. Pedagogika volného času 

1.1. Pedagogika a výchova 

Pedagogika je chápána dvěma odlišnými významy. Jako „teorie, která se zabývá tím, 

co dělají žáci, studenti a jejich učitelé na školách“, nebo jako věda, která „vytváří vzory o 

tom, jak by měl být formován mladý člověk, aby naplňoval ideál výchovy a vzdělávání“
1
.   

Předmětem pedagogiky je výchova. Pod pojmem výchova se skrývá záměrné působení 

na rozvoj jedinců. Toto působení má svůj počátek v rodině, pokračují v něm specifické 

instituce a profesionální pedagogičtí pracovníci s cílem záměrně utvářet jedince s kvalitami 

odpovídajícímu určitému typu ideálu, ideálního člověka a občana.
2
 

 Pedagogika se ve vztahu k výchovně-vzdělávacímu procesu zabývá také problémem 

faktorů (činitelů), které jej ovlivňují. Ony faktory odhalíme přímo z vyjádření toho, co 

samotný pedagogický proces je. Jde o vzájemné působení mezi pedagogem, jako iniciátorem 

procesu a mezi vychovávaným jedincem, jehož osobnost se tímto procesem rozvíjí. 

Využitím různých výchovných prostředků (vyučování, pedagogicky adaptované prostředí, 

hromadné sdělovací prostředky, práce, hra, umění, sport a kolektiv) se uskutečňuje proces 

výchovy a vzdělávaní. Efektivnost vzdělávacího procesu závisí na kvalitách pedagoga a jeho 

činnosti, na dispozicích a přístupu vychovávaného jedince a na vhodnosti a rozsahu 

zvolených prostředků.
3
  

V literatuře můžeme narazit na následující rozdělení výchovy na formální, informální a 

neformální: 

a) formální výchova – zajišťována školními institucemi nebo oficiální 

vzdělávacími zařízeními, o ukončení je vydán doklad (např. vysvědčení), 

b) informální výchova – v sobě zahrnuje učení cílené, záměrné a také učení 

nahodilé, vznikající při různých životních situacích, 

c) neformální výchova – na základě požadavku dobrovolnosti a participace 

zahrnuje cílené aktivity učení, probíhající mimo vyučování. Doklad o ukončení 

může být vydáván.
4
 

 

                                                 

1
 PRŮCHA J. Pedagogika. In: KALOUS J., VESELÝ A. (editoři). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: 

Nakladatelství Karolinum. 2006. Str. 62. ISBN 80-246-1260-7.  
2
 JŮVA V. et al. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido. 2001. Str. 10. ISBN 80-

85931-95-8. 
3
 JŮVA V. et al, ref. 2. Str. 55. 

4
 PÁVKOVÁ J. Výchova ve volném čase. In: HÁJEK B. aj. Pedagogické ovlivňování volného času. Vyd. 1. 

Praha: Portál. 2008. Pedagogické ovlivňování volného času. Str. 68. ISBN 978-80-7367-473-1. 
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1.2. Volný čas 

Volný čas můžeme definovat jako tu část života, která zaujímá místo mimo pracovní 

čas (školní docházka, zaměstnání), mimo čas určený pro uspokojení fyziologických potřeb 

(spánek, potřeba potravy atd.) a mimo čas potřebný pro zabezpečení chodu rodiny, 

domácnosti a další obecné mimopracovní povinnosti. Čas, který má člověk k dispozici po 

splnění výše zmíněného, může věnovat pro odpočinek, rekreaci a zábavu, pro rozvoj zájmové 

činnosti, pro zlepšení kvalifikace a další. Volnočasové aktivity jsou stále více východiskem 

obecného rozvoje osobnosti, formování sociálních vztahů a vytváření dispozic pro uplatnění 

v dospělosti. 
5
 

Určitá specifika vykazuje volný čas dětí a mládeže. Liší se od volného času dospělých 

především rozsahem (děti ho mají více), obsahem (odpovídá věku, v mládí bývá pestřejší), 

mírou samostatnosti a závislosti (dle věku dítěte, rodinném prostředí, nabídky), dále nutností 

pedagogického ovlivňování.
6
 

1.3. Pedagogické zhodnocování volného času a pedagogika volného času 

Popis aktivit a institucí volného času je náplní vědy o volném čase a pedagogiky 

volného času.  

Pedagogika volného času se věnuje přístupu a cílům, obsahu a způsobům výchovného 

zhodnocování volného času, organizacím a institucím, uskutečňujícím tyto aktivity nebo pro 

ně vytvářejícím podmínky, dále koncepcím jeho dalšího vývoje na základě vývoje společnosti 

a tohoto oboru. Pedagogika volného času nabízí východiska pro rozvoj součástí 

pedagogického zhodnocování volného času. Jde o součásti, které odpovídají na otázky o 

aktivitách volného času, jako: 

 V jakém prostředí (kde) se uskutečňují? 

 Kdo se jich účastní a kdo působí? 

 Co (obsah) a jak (metody) se zde dějí? 

 O co nadále usilovat (výhled do budoucna)? 

K pedagogickému zhodnocování volného času dochází v různorodých typech sociálního a 

přírodního prostředí. Účastníky mohou být osoby různého věku od dětí, po dospělé. 

Specifickými rysy výchovného zhodnocování volného času jsou zájmovost, demokratičnost a 

otevřenost. Pedagogika volného času dětí a mládeže by neměla zůstávat pouze u popisu 

                                                 

5
 HOFBAUER B. Východiska, souvislosti, perspektivy. In: HÁJEK B. aj. Pedagogické ovlivňování volného 

času. Vyd. 1. Praha: Portál. 2008. Str. 10-11. ISBN 978-80-7367-473-1. 
6
 PÁVKOVÁ J., ref. 4. Str. 66. 
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současného stavu a způsobu provádění aktivit, ale měla by také nabídnout nové možnosti a 

alternativy, které by se aplikovaly do pedagogické praxe. 
7
 

 Pedagogický slovník se zmiňuje o pedagogice volného času, jako o oboru 

pedagogiky, zaměřeném na výchovné a vzdělávací prostředky, které pomáhají autonomnímu 

a smysluplnému využívání volného času dětí, dospívajících a dospělých. V poslední době se 

zvyšuje její význam v důsledku nárůstu protikladných jevů, jako růst množství volného času a 

zároveň negativně působících prvků (manipulace hromadných sdělovacích prostředků) na 

jeho charakteristický znak – svobodné využívání. Nárůst je patrný i u nežádoucích forem 

chování vlivem nudy, zažívané ve volném čase. Stejný zdroj uvádí, jako hlavní principy 

současné pedagogiky volného času: 

1. nezávislost aktivity, vědomá volba subjektu, pohled na volný čas jako nástroj rozvoje 

osobnosti, utužování zdraví;  

2. činnost subjektu, přemoc pasivní konzumace, růst kreativity;  

3. zaměření se na sociální kontakt, společné trávení volného času s rodinou a přáteli;  

4. spontánní jednání, odpoutání se, otevřenost novému;  

5. zábava, potěšení, radost z činnosti;  

6. uvolnění, relaxování, prostor pro znovuobjevení smyslu.
8
 

 

Pedagogiku volného času lze vedle školní pedagogiky, vnímat jako jednu 

z významných disciplín moderního pedagogického systému. Nárůst významu lze vidět 

z rostoucího podílu rozvoje individuálně i společensky prospěšných zájmových aktivit (jako 

náplně volného času) na celkové kultuře společnosti. 
9
 

1.4. Další pojmy pedagogiky volného času 

Vztah mezi pojmy výchova a volný čas lze vyjádřit trojím způsobem. Využívání 

volného času je cílem u výchovy pro volný čas, podmínkou (specifickými podmínkami) u 

výchovy ve volném čase a konečně prostředkem u výchovy volným časem. Mimo termín 

výchova ve volném čase se používá pojem výchova mimo vyučování. Pojmy někdy bývají 

používány jako synonyma, pojem výchova ve volném čase je však z pohledu na věk mnohem 

širší – zahrnuje nejen děti a mládež, ale i dospělé, případně seniory. Z hlediska obsahu 

                                                 

7
 HOFBAUER B., ref. 5. Str. 12-14, 63.  

8
 PRŮCHA J., WALTEROVÁ E., MAREŠ J. Pedagogický slovník. 4. aktual. vyd. Praha: Portál. c2003. Str. 

161-162. ISBN 80-7178-772-8. 
9
 JŮVA V. et al., ref. 2. Str. 19. 
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činností je naopak širším pojmem výchova mimo vyučování, která zahrnuje činností ve 

volném čase také spektrum dětských povinností (např. příprava na vyučování). 
10

 

Funkce výchovy ve volném čase, tedy mimo vyučování má tyto funkce: výchovně-

vzdělávací, zdravotní, sociální a preventivní. Funkce výchovně-vzdělávací nyní zaujímá 

prioritní místo mezi ostatními funkcemi. Plnění této funkce je zakotveno legislativou. 

Zařízení a instituce se snaží záměrně a cílevědomě formovat osobnost vychovávaných jedinců 

za pomoci cíleně zvolených pedagogických prostředků. Zdravotní funkce je založena na 

podpoře zdravého tělesného, duševního a sociálního vývoje. Tohoto lze dosáhnout např. 

těmito způsoby: 

 usměrnění režimu dne, podněcováním a nabídkou možností k pohybu, 

především venku, utvářením zdravých stravovacích návyků, upevňováním 

hygienických návyků, seznámením se a dodržováním zásad bezpečnosti práce. 

Funkce sociální představuje péči o děti, zajištění jejich bezpečnosti, dohledu a odpovídající 

činnosti po vyučování – nejčastěji ve školských zařízeních mimo vyučování (družina pro 

mladší žáky), nebo ve výchovných a ubytovacích zařízeních. Z jiného pohledu znamená 

navazování nových sociálních vztahů ve volnočasových skupinách s rozmanitou náplní a 

s různým složením – dle věku, zdravotního stavu, sociálního postavení. Díky účasti ve 

volnočasových skupinách si jedinci rozvíjejí své sociální kompetence, komunikační 

dovednosti a sociální integraci. Dochází tedy k socializaci člověka. Funkce preventivní je 

realizována dle hesla, že je lépe předcházet problémům, než je řešit. Proto se školská zařízení 

zapojují do primární prevence. Z historického hlediska se nejdříve objevovaly poslední dvě 

zmíněné funkce – sociální a preventivní, v současnosti je prioritní spíše funkce výchovně-

vzdělávací.
11

 

1.5. Výchovné metody a formy 

Výchovné metody a formy jsou prostředky, kterými vychovávající dosahují 

stanovených cílů výchovy. Metody dělíme na metody:  

 slovní,  

 názorné 

 metody praktických činností  

                                                 

10
 PÁVKOVÁ J., ref. 4. Str. 67. 

11
 PÁVKOVÁ J., ref. 4. Str. 70-72. 
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Výchova mimo vyučování využívá obzvláště metody povzbuzující aktivitu dětí, tedy metody 

praktických činností. Ze slovních metod můžeme zmínit metodu rozhovoru, z názorných 

metod zmíníme např. pozorování při zájmových činnostech.  

Z výchovných metod (výchova v užším smyslu) se klade důraz na působení osobního 

příkladu pedagoga a metody cvičení, při kterých si děti procvičují a upevňují žádoucí formy 

chování v pestrých životních situacích. Dobrého výchovného efektu lze dosáhnout také 

pomocí vhodně a taktně vedeného rozhovoru vychovatele s dítětem. Významné a náročné je 

z pedagogického hlediska používání odměn a trestů.  

Z výchovných forem se nejčastěji používají hry, soutěže, exkurze, vycházky, schůzky 

zájmových útvarů, oddílů apod. Žádoucími formami je práce v malých skupinách 

s individuálním přístupem. 
12

 

1.6. Prostředí a prostory pro výchovnou činnost  

Významnými faktory výchovy jsou prostory, kde výchovná činnost probíhá a jejich 

materiální vybavenost. Materiální prostředky musí být v souladu s hygienickými, 

pedagogicko-psychologickými a estetickými požadavky.  Vybavení i prostory by měly 

splňovat účel jednotlivých zařízení. Prostředí pro děti by mělo brát v úvahu jejich věk, délku 

pobytu ve výchovném zařízení, účel aktivit, které tam probíhají. Striktně školní prostředí není 

příliš vhodné. Menší děti přivítají herny, starší pak kluby s vhodným vybavením. Zvláštní 

nároky na vybavenost požadují zařízení, kde jsou děti ubytované. U výchovy ve volném čase 

patří k prostorům zařadit mimo budovy i další prostory jako sportoviště, hřiště a místa pro 

odpočinek a rekreaci dětí.  
13

 

1.7. Pedagogičtí pracovníci volného času 

Zákon o pedagogických pracovnících vymezuje pojem pedagogický pracovník, jako 

osobu, která „koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou 

nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, 

kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání.“
14

  

Přímou pedagogickou činnost podle tohoto zákona vykonávají a pod pojem 

pedagogický pracovník patří: učitelé, pedagogové v zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové 

volného času, asistenti pedagoga, trenéři a vedoucí pedagogičtí pracovníci.  

                                                 

12
 PÁVKOVÁ J., ref. 4.  Str. 74. 

13
 PÁVKOVÁ J., ref. 4.  Str. 75. 

14
 ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  
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Pro oblast výchovy ve volném čase v době mimo vyučování se uplatňují profese 

pedagoga volného času a vychovatele. Pedagog volného času působí ve střediscích volného 

času, v domech dětí a mládeže a ve stanicích zájmových činností. Označení vychovatel se 

vžilo pro pracovníky zařízení zájmového vzdělávání (školní družina, školní klub), 

výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, škola v přírodě, internát) a zařízeních 

ústavní a ochranné výchovy (vysvětlení tohoto třídění institucí je obsahem kapitoly č. 4 a 5). 

 

Specifika práce pedagogů volného času 

Protože výchova ve volném čase bývá označována jako neformální výchova a hlavním 

znakem je dobrovolná účast na výchovných činnostech, pedagog volného času pracuje 

s neformální autoritou. Představuje tak opak formální školní výuky, kde autorita učitelů je 

spíše formální (vyplývající z jejich profesního postavení) a pro žáky má výchova tohoto typu 

podobu povinnosti. U obou příkladů pak platí požadavek odborné pedagogické kvalifikace. 

Mezi zvláštnosti práce pedagogů volného času a vychovatelů, které kladou značné 

nároky na dovednosti, patří: 

 obsahová nezávaznost výchovy, dána je pouze doporučeními. Obsah tedy volí 

pedagog s ohledem na dané pedagogicko-psychologické cíle a požadavky, 

 z výše uvedenou důvodu je obtížné hodnocení výsledků. Hodnocení je tedy 

především individuální, zaměřené na vyzdvižení pokroků, snahy. Klasifikace se 

neobjevuje často, 

 autorita pedagoga volného času nebo vychovatele má prvky formální i 

neformální, dle druhu zařízení. Často však převažují prvky neformální, které 

navazují na dobrovolné účasti na aktivitách, 

 rozličné role učitele, instruktora, rádce, přítele, náhradního rodiče může pedagog 

přebírat ve vztahu k vychovávaným, 

 padá volba aktivizačních činností a forem práce, v menších skupinách, často 

v proměnlivých pestrých prostředích. 
15

 

1.8. Psychologické aspekty pedagogiky volného času 

Pro práci pedagogů volného času a vychovatelů jsou důležité poznatky z oborů 

psychologie (vývojové, pedagogické, sociální), psychologie osobnosti a psychohygieny. 

Osobnost jedinců prochází vývojem během života. Každé vývojové období s sebou nese 

                                                 

15
 PÁVKOVÁ J. Psychologické aspekty výchově ve volném čase. In: HÁJEK B. aj. Pedagogické ovlivňování 

volného času. Vyd. 1. Praha: Portál. 2008. Str. 131-132. ISBN 978-80-7367-473-1. 
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určitá specifika, která je nutná brát v úvahu při volbě vhodných pedagogických prostředků a 

při vykonávání vychovatelské profese a práce pedagoga volného času. Pedagogové se mohou 

setkat s následujícími rámcově vymezenými věkovými skupinami dle jednotlivých období: 

1. předškolní věk (3-6 let) 

2. mladší školní věk (6-11 let, žáci prvního stupně základní školy) 

3. střední školní věk (11-15 let, žáci druhé stupně základní školy, pubescence) 

4. starší školní věk (15-20 let, žáci středních škol, adolescence) 

5. období dospělosti (od 20 let) 

Vzhledem k dalšímu obsahu práce, se zaměříme podrobněji pouze na žáky prvního stupně 

základní školy – tedy na oblast mladšího školního věku (6-11 let).  

Pro mladší školní věk je typický výrazný růst jedinců do výšky, velká potřeba pohybu. 

Rozumový vývoj je ovlivňován prostředím, vyučováním, přípravou na vyučování a ostatními 

činnostmi, které dítě vykonává mimo vyučování. Právě díky vyučování se u dítěte mění 

vnímání prostoru a času, obecně lze říci, že vnímání je cílevědomější a systematičtější. 

Postupně se zlepšuje pozornost, která ale bývá stále přerušována vedlejšími vjemy. Je vhodné, 

aby pedagog podporoval pozornost záměrnou, stejně jako pozornost bezděčnou pomocí pestré 

a zajímavé činnosti, která vzbudí cíleně zájem. Činnosti by se měly střídat, případně by jejich 

zaměření mělo směřovat k aktivitám, které děti baví a neunaví je. Dostatek představ je 

podmínkou rozvoje myšlení na základě vlastních zkušeností. Zatímco nyní převládá paměť 

mechanická, ve vyšším věku se přidává i paměť logická. Díky vlivu učení a psaní se rozvíjí 

zraková (vizuální) paměť. Fantazie je postupně kontrolována myšlením, dítě tak dokáže 

odlišit skutečnost od fantazie. Zároveň dochází k rozvoji tzv. reprodukční fantazie, kdy si dítě 

vytváří představy o tom, co mu vypráví dospělí – především pedagog. U myšlení se 

zdokonaluje schopnost analýzy, syntézy a srovnání poznatků. V plné míře ale dítě není 

schopné pochopit abstraktní pojmy. Z hlediska rozvoje řeči se rozšiřuje aktivní i pasivní 

slovní zásoba, díky které je snazší vyjadřování i za pomoci delších vět a souvětí.  U citů 

převažují kladné, ze záporných se objevuje strach. Typické pro tuto věkovou kategorii je 

neschopnost vcítění se do druhého – časté žalování, posmívání se. Své intelektuální city dítě 

uspokojuje ve škole a bohatou zájmovou činností mimo vyučování. Děti jsou zvídavé, mají 

radost z poznání. Plně přijímají informace od dospělých, jelikož nedokážou úplně rozlišit 

pravdu. Rozvíjející se schopnost regulace chování postupně ovlivňuje značně impulzivní 

jednání. Dítě se ochotně dokáže přizpůsobit požadavkům dospělých (má-li k nim dobrý vztah) 

a lze jej tedy pedagogicky vést daným směrem, např. ke studiu. Jedinci si budují nové 

společenské vztahy s vychovateli, učiteli, školními vrstevníky. Dospělí jsou pro ně zatím 
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autoritou, s tendencí postupného objevování se výhrad vůči nim. Vznikají herní skupiny, 

kamarádství dle náhodných znaků. 
16

 

2. Současné trendy v pedagogice a zhodnocování volného času 

Vzdělávání je ve 21. století postaveno na níže uvedených čtyřech základních pilířích: 

1. učit se poznávat – představuje osvojení si nástrojů poznávání, naučení se, jak se učit, 

2. učit se jednat – úspěšně se účastnit situací v okolním prostředí, ne pouze pasivně 

přijímat realitu, 

3. učit se žít společně – pro schopnost spolupráce na lidských činnostech, 

4. učit se být – pro osobní odpovědnost, pro nalezení vlastního smyslu života.  

Toto zmíněné třídění vychází ze Zprávy UNESCO
17

, která jej dále rozpracovává.  

Obecně můžeme uvést, že trendy ve vzdělávání se mění stejně jako cíle a obsah 

vzdělávání. Obojí přitom reflektuje změny ve společnosti. K nynějším tradičním složkám 

všeobecného vzdělávání patří společenskovědní, jazykové, ekonomické, matematické, 

vzdělávání v informačně komunikačních technologiích (ICT). S vývojem společnosti vstupují 

do hry vždy nová témata ve vzdělávání, stejně jako tomu bylo např. s ICT. Ve vzdělávání se 

aktuální témata dají zasadit mimo tradiční vyučované předměty ve formě projektů, nebo je 

lze integrovat ve formě průřezových témat do stávajících předmětů. Jelikož průřezová 

témata mají nepředmětový charakter, bývají tedy integrována do více předmětů – např. 

environmentální výchovu lze včlenit do biologie, chemie, přírodopisu, českého jazyka atd. 

Dalšími aktuálními průřezovými tématy jsou mimo jiné výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, multikulturní výchova, mediální výchova. Jak nás informuje 

navazující kapitola, tak tyto všeobecné trendy se prolínají i do oblasti pedagogiky volného 

času. 
18

 

2.1. Klíčové kompetence 

Výstupní požadavky, tedy to, co mají žáci splňovat (umět) po absolvování určitého 

stupně vzdělávání vymezují nyní tzv. klíčové kompetence (např. 39 klíčových kompetencí 

pro Evropu.) 
19

 

                                                 

16
 PÁVKOVÁ J., ref. 15. Str. 86-89. 

17
 Zpráva Mezinárodní komise UNESCO: Učení je skryté bohatství, z roku 1997.  

18
 GREGER D. Současné trendy vývoje všeobecného vzdělávání. In: KALOUS J., VESELÝ A. (editoři). 

Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006. Str. 42-44. ISBN 80-246-

1262-3. 
19

 GREGER D. Kurikulární politika. In: KALOUS J., VESELÝ A. (editoři). Teorie a nástroje vzdělávací 

politiky. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006. Str. 127. ISBN 80-246-1260-7. 
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Rámcový vzdělávací program (více v kapitole 5.3) zmiňuje následující oblasti 

kompetencí pro základní vzdělávání:  

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Komunikativní kompetence 

4. Sociální a personální kompetence 

5. Kompetence občanské, činnostní a k pracovnímu uplatnění 

V rámci obsahu práce, ale stojí za zmínění i další klíčová kompetence, která je rozvíjena ve 

školní družině - kompetence k trávení volného času. Žák by se měl v rámci této kompetence 

naučit trávit účelně volný čas, umět si vybrat zájmovou činnost, která odpovídá jeho 

dispozicím, umět odhadnout nevhodné nabídky na trávení volného času apod. 
20

 

2.2. Globalizace 

Současnost je ovlivněna procesem globalizace se všemi důsledky
21

. Globalizace 

ovlivňuje i volnočasové aktivity. Od dřívějšího zaměření výchovy a vzdělávání dětí pouze 

směrem ke školním aktivitám a školní výuce, roste důraz kladený na možnosti volného času a 

přicházejícími inovacemi. Objevují se nové obsahové a metodické podněty, které díky 

globalizaci přesahují místa svého vzniku.
22

 

2.3. Trendy ve zhodnocování a v  pedagogice volného času dětí a mládeže 

Využívání nových metod a celkových přístupů ve volném čase dětí prochází inovačními 

procesy jak u nás, tak v zahraničí. Vznikají tzv. výukové programy, „které se vymezují jako 

interaktivní tvořivé výchovně-vzdělávací lekce, určené dětem a mladým lidem s cílem 

prohloubit, rozšířit a obohatit učivo všech stupňů škol.“
23

 Tyto programy můžeme členit dle 

obsahu zájmových aktivit, dle věkových kategorií, podle délky trvání nebo podle místa 

konání. Programy vycházejí z ověřených informací a obsahově navazují na vyučované 

předměty. Měly by účastníky interaktivní formou vtáhnout do tématu, ne je pouze zahrnout 

množstvím údajů a vědomostí. 
24

 

V dnešní době vznikají další způsoby poznávání skutečností, které bývají často 

dosahovány netradiční formou a rozšiřují možnosti volnočasových aktivit. Jedním z nových 

                                                 

20
 HÁJEK B. a kol. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družiny. Vyd.1. Praha: Portál. 2007. Str. 22-23. 

ISBN 978-80-7367-233-1. 
21 

Pozn.: jako šíření demokracie, růst významu lokálních společenství, posilování vazeb mezi zeměmi, ale i se 

zanikáním malých kultur a jazyků, šířícími se riziky výrobních a vojenských technologií, vzniku regionálních 

disparit a vzniků sociálních exkluzí (vyloučení).   
22

 HOFBAUER B.. ref. 5. Str. 49-50.  
23

 HOFBAUER B., ref. 5. Cit. Str. 54.  
24

 HOFBAUER B., ref. 5. Cit. Str. 55.  
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proudů pedagogiky je např. pedagogika zážitků (zážitková pedagogika), která umožňuje 

jedincům vstupovat reálně do napjatých situací a ověřovat své reakce, čímž se zmocňuje 

intenzita zážitku a poučení se z nich. 
25

 I jiné zdroje
26

 uvádí, že se důraz ve využívání volného 

času postupně přesouvá od funkcí oddechových přes orientované na spotřebu k orientovaným 

na zážitek (prožitek). O tomto směru nám více řekne následující kapitola (3. Zážitková 

pedagogika). 

3. Zážitková pedagogika  

Pedagogika zážitku, zdůrazňující význam přímé zkušenosti a silných prožitků, a její 

podněty patří mezi často využívané druhy pedagogiky volného času.
27

 

Můžeme se setkat s tvrzením, že zážitková pedagogika je proudem reformní 

pedagogiky. Její zrod se klade do vyučovací metody zaměřené na prohlubování a zjemňování 

zážitků, které se dříve netýkalo realizace ve volném čase. Rozvoj pedagogiky zážitků vychází 

z individualizace volného času a byl reakcí na sjednocující globalizační tendence. Je projevem 

snah čelit náročným požadavkům i nebezpečím, prokazování svých psychických a fyzických 

předpokladů, překonávání jednotvárnosti každodenního života, uplatnění fantazie ve 

volnočasových činnostech. 
28

 

3.1. Historie zážitkové pedagogiky 

Historie zážitkové pedagogiky v ČR: 

1. Základní kameny zážitkové pedagogiky položil již Jan Ámos Komenský (1592-1670). 

Preferoval celostní rozvoj osobnosti, doporučoval využívání her při výuce a napsal, 

že: „vzdělávání začíná a končí u opravdové zkušenosti“. 

2. Do druhé etapy, která ovlivnila podobu zážitkové pedagogiky, bychom zařadily vliv 

turistiky a spolků, které byly v druhé polovině 19. století založeny (Sokol – 1862, 

Turistický klub – 1888). V těchto spolcích šlo o spojení prvků sport – příroda – 

výchova. Počátkem 20. století se do našich zemí dostalo hnutí skaut, rozvíjel se tzv. 

tramping.  

3. V době komunismu (1948-1989) se vyvinula tradice školních výletů, škol v přírodě a 

sportovních výcvikových kurzů. V 70. letech u nás registrujeme první povědomí o 

hnutí Outward Bound (inovativní výchovný záměr. Představený Kurtem Hahnem, 

který svoji filozofii rozvedl do „praktického vzděláváním“, které přináší rozvoj 

                                                 

25
 HOFBAUER B., ref. 5. Str. 55-56. 

26
 PRŮCHA J., WALTEROVÁ E., MAREŠ J., ref. 8. Str. 161.  

27
 JŮVA V. et al., ref. 2. Str. 19.  

28
 HOFBAUER B., ref. 5. Str. 56-58. 
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fyzických dovedností, vede k naučení se žít v přírodě atd.
29

.) V této době vznikají 

různá ekologická hnutí a spolky. Historickým počinem je v roce 1977 založení 

Prázdninové školy Lipnice pro výchovu a překonávání překážek v přírodě.  

4. Po roce 1989 se udržují nebo obnovují tradice spolků a hnutí, zavedené před i během 

komunismu. Zážitkové programy se rozvíjí především na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy. 30
 

3.2. Charakteristiky zážitkové pedagogiky 

Charakteristickými rysy zážitkové pedagogiky jsou snahy o získání emocionální a 

racionální zkušenosti v prostředí chudém na podněty. Při těchto zkušenostech dochází ke 

svobodnému jednání jedinců, nutnosti okamžité reakce na reálnou situaci, učí se při nich 

rychlému rozhodování a jednání (i sociálnímu jednání), překonávání konfliktů ve skupině 

apod. Jedinec získává nevšední zkušenost, učí se řešit neobvyklé životní situace. Na druhou 

stranu se ale učí využívat potenciál pro práci ve skupině vedoucí ke spolupráci.  

Při zážitkovém vzdělávání jedinci vstupují do reálných situací, prožívají napětí, 

nejistotu, riziko, nebezpečí, často zasazené do neobvyklého prostředí. Zmíněné situace spolu 

s doplnění o hry, využívání metafor a rozboru vykonaných aktivit, zintenzivní zážitky a tím 

umocní jejich výchovnou účinnost. V extrémních případech se jedná o adrenalinové činnosti 

(dle stresového hormonu adrenalinu), při jejichž provozu dochází ke zvýšení tlaku, tepu, jako 

přípravy těla na vyšší zátěž. Situace nemusejí mít však nutně fyzickou povahu.
31

 

Prožitek 

 Prožitkem je emocionálně zabarvený důkaz minulého, přítomného i očekávaného s 

typickou bezprostředností. Prožitky působí individuálně, dle specifických vlastností člověka. 

Navozený prožitek v rámci zážitkové pedagogiky, je odlišný od běžných denních zážitků.  

Výchovné postupy založené na prožitku, zkušenosti se opírají o intenzivní zážitky a 

prožitky získané aktivní účastí v zážitkovém vzdělávacím programu. Zahrnují obvykle 

náročné fyzické činnosti s mírou kontrolovaného rizika.  

Má-li být ve výchově prožitku ve skupině dosaženo výchovných cílů, musí být sestaven 

program s těmito rysy: 

 jasné cíle akce, jejich způsoby naplnění 

                                                 

29
 OUTWARD BOUND INTERNATIONAL. History. [online]. © 2004. [cit. 11.4.2012]. Dostupné z: 

http://www.outwardbound.net/about/history.html. 
30

 FRANC D., ZOUNKOVÁ D., MARTIN A. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka instruktora. 1. Vyd. 

Brno: Computer Press. 2007. Str. 12-14. ISBN 978-80-251-1701-9. 
31

 HOFBAUER B., ref. 5. Str. 56.   

FRANC D., ZOUNKOVÁ D., MARTIN A., ref. 30. Str. 12. 
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 cíle, program volen dle složení skupiny 

 poskytovat široké druhy aktivit a prožitků s prvky dobrodružství (rizika) 

 propojení pohybových aktivit s prvky rozhodování, přemýšlení  

 zajistit vyvážené šance jednotlivců na úspěch 

 zprostředkovávat činnosti s přenosem poznatků do života 

 zajištění bezpečnosti účastníků 

 pracovat se skupinou i po skončení akce a zážitky i dále „vytěžit“  

Při dodržení zmíněných rysů a dalších podmínek vzniká účinná pedagogická metoda, která 

klade svůj důraz na proces, průběh děje a ne na úkol. 
32

 

3.3. Metodika tvorby zážitkového výukového programu 

Mezi hrou a výukou existuje plynulý přechod. V zážitkových výukových programech se 

právě dostáváme na hranici mezi výukou a hrou a částečně do oblasti umění (hudba, malba).
33

 

Autor Pelánek uvádí ve své knize
34

 metodický postup tvorby zážitkových výukových 

programů následujícím způsobem:  

1. Téma 

Prvním krokem je dobře zvolené téma celého programu. 

2. Cíle 

Dále stanovíme cíle, které chceme dosáhnout. U zážitkových programů to mohou být cíle: 

 motivovat k přemýšlení, k formulování postojů, vyjadřování názorů, 

k naslouchání 

 ukazovat netradiční pohledy na známé problémy, nabourávat stereotypy, 

 zaujmout a inspirovat k dalšímu studiu tématu. 

3. Podklady 

Další fáze znamená nutné vyhledání informací, podkladů, námětů. Zdrojem bývá nejčastěji 

internet a knihovny.  

4. Prostředky 

Prostředky představují to, jak dosáhnout vytyčených cílů. Jejich následující seznam je 

setříděn od spíše zážitkových (zábavných, aktivních) po výukové (informační, pasivní). 

                                                 

32
 HÁJEK B. Zájmová činnost. In: Pedagogické ovlivňování volného času. Vyd. 1. Praha: Portál. 2008. Str. 175-

176. ISBN 978-80-7367-473-1. 
33

 PELÁNEK R. Zážitkové výukové programy. 1.vyd. Praha: Portál. 2010. Str. 12. ISBN 978-80-7367-656-8. 

34
 PELÁNEK R., ref. 33. Str. 17-25. 
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a) Hry, scénky používané pro lepší vžití se do situace. Vyvolávají u účastníků 

emoce, vtáhnou tedy do tématu. Hry volíme spíše nesoutěžní (soutěživostí 

lze ale motivovat). Hra by měla do programu zapadnout plynule. Pro toto je 

nutné být materiálně a organizačně na hru připraven – to znamená nutnost 

umět vysvětlit pravidla, rychle rozdělit skupiny, reagovat na průběh hry a 

umět ji vyhodnotit. Typy her pro zážitkové výukové programy jsou 

následující: 

 scénky, dramatické hry, představující kratší bloky, účastníky ve 

skupinách, kteří sehrávají určité situace, či každý dostane svoji roli 

 drobné soutěžní hry, by měly ilustrovat principy, které se dále 

rozvádějí v programu 

 simulační hry, které představují rozsáhlejší strategické hry s pravidly 

a cíli. 

b) Diskuze, samostatná práce poskytne účastníkům prostor k přemýšlení, 

formulování vlastních názorů. Často bývá vrcholem celého programu. Po 

pedagogovi se vyžaduje, aby kladl promyšlené otázky, které podnítí diskuzi 

účastníků. Je vhodné mít připravené odpovědi (varianty), o kterých se poté 

diskutuje. Otevřené otázky mohou totiž na rozdíl od uzavřených (výběr 

z variant) vést k příliš široké diskuzi, k odbíhání od tématu. Existují tři 

možnosti, jak může diskuze probíhat: 

 Kruh – účastníci sedí v kruhu, aby na sebe všichni viděli, mluví jen 

vždy jen jeden, pedagog dohlíží na to, aby diskuze neodbočila od 

tématu. 

 Podkova – je seskupení jednotlivců při diskuzi se dvěma opačnými 

názory, odpověďmi na otázku, kdy každý konec podkovy zastupuje 

jiný názor a dochází k výměně názorů mezi oběma stranami. 

 Řeka – se aplikuje na diskuze, u kterých se má dospět k jednomu 

závěru. Začíná se od jednotlivce, poté se formuluje názor ve dvojici, 

čtveřici a dále, až diskutují nakonec všichni.  

Další variantou je diskuze v menších skupinkách, nebo zjištění názorů 

pomocí pohybových aktivit, kdy se skupinka rozdělí příkazem, ať jedinci 

s určitým názorem obsazují čtyři rohy místnosti apod. 

c) Multimédia, smysly dotvářejí atmosféru a zvýrazňují náboj programu. 

Znamená to užití hudby, obrázků, krátkých animací a filmů. Technika pro 
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multimédia by měla být používána s rozmyslem, aby její přítomnost 

nezastínila téma samotné. Mimo smyslů zrak a čich lze zapojit i čich a chuť. 

Při těchto aktivitách je také nutné důsledné vedení, protože může snadno 

dojít k odpoutání pozornosti.  

d) Testy a kvízy užíváme pro zjištění, co už účastníci vědí o tématu, případně 

co si zapamatovali po realizaci programu. I díky těmto prostředkům můžeme 

u účastníků vzbudit zájem a vtáhnout je do tématu.  

e) Čtený text je vhodné využít pro doplnění konkrétních a přesných informací. 

Text musí zaujmout. Bez doprovodných efektů (střídání s úkoly, podkreslení 

hudbou) čteme pouze krátké úseky. Pro umocnění zážitku lze v místnosti 

zhasnout světlo, zavázat dětem oči, aby lépe poslouchaly a soustředily se 

pouze na čtený text, ne na zrakové vjemy. 

f) Přednáška představuje už spíše výukový, než čistě zážitkový prostředek. 

Vhodný je spíše pro doplnění, pro komentář a z toho vyplývající diskuzi. 

P5ednáška by měla být kratší, úderná a působit na racionální vnímání. Pro 

doplnění lze využít vizuální techniku – dataprojektor, tabule, power-

pointové prezentace.         

5. Sestavení kompletního programu  

Navazujícím krokem je složení výše uvedených prvků v jeden kompletní provázaný celek 

programu, který vytvoří smysl pro dílčí prvky programu. 

3.4. Další aspekty tvorby (přípravy) zážitkově výukového programu 

Při tvorbě zážitkově výukových programů musíme brát na zřetel následující důležité 

aspekty: 

 podřídit prostředky cílům – vymyslet adekvátní, případně i inovativní 

prostředky,  

 brát v úvahu dobu přípravy programu i jeho konkrétní realizaci, vnímat detaily, 

 etická povinnost u kontroverzních témat, 

 emoce a manipulace aplikovat s rozvážením, manipulaci pouze odůvodněnou, 

 pedagog by neměl být zlý, neměl by se bát program realizovat.35
 

                                                 

35
 PELÁNEK R., ref. 33. Str. 25-27. 
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4. Školy a školská zařízení ve vzdělávací soustavě 

Jak vymezuje § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vzdělávací soustavu ČR tvoří 

školy a školská zařízení.  

Školy uskutečňují vzdělávání podle vzdělávacích programů vymezených školským 

zákonem. Existují tyto druhy škol: mateřská škola, základní škola, střední škola, vyšší 

odborná škola, základní umělecká škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. 

Školská zařízení poskytují služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují 

vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou 

výchovu anebo preventivně výchovnou. Školská zařízení realizují vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu uvedeného ve školském zákoně. Máme tyto druhy školských zařízení: 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení 

pro zájmové a další vzdělávání, školská účelová zařízení, výchovná a ubytovací zařízení, 

zařízení školního stravování a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 

a pro preventivně výchovnou péči. 

Soustava školských zařízení buduje systém doplňkové péče a plní: 

 funkci zájmového vzdělávání v době mimo vyučování, 

 funkci ubytování a stravování dětí, žáků a studentů, 

 náhradní rodinnou funkci, ochrannou a preventivně výchovnou péči, 

 funkci výchovného poradenství. 

4.1. Zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání poskytuje podle školského zákona
36

 účastníkům „naplnění volného 

času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti“.  

Formy zájmového vzdělávání stanovuje vyhláška o zájmovém vzdělávání
37

: 

a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost  

b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost,  

c) táborová činnost,  

d) osvětová činnost (vedoucí mimo jiné k prevenci sociálně patologických jevů),  

e) individuální práce (vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů), 

f) otevřená nabídka spontánních činností.  

                                                 

36
 § 111 zákona č. 561/2004 Sb. 

37
 § 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
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5. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 

především ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách.  

5.1. Školní družina 

Školní družinu (dále jako družina), její činnosti, účastníky a organizace vymezuje 

následujícím způsobem vyhláška o zájmovém vzdělávání
38

.  

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, případně 

i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné 

nebo více základních škol speciálních. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o 

školních prázdninách (na dobu školních prázdnin lze přerušit po projednání se zřizovatelem). 

Družina může také vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna. Zájmové vzdělávání 

organizované družinou, je určeno především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 

docházce. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy 

(mladší školní věk). Přijímat k pravidelné denní docházce, však lze i děti z přípravných tříd 

základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně 

základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo 

odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Naopak, k 

pravidelné denní docházce nemohou být přijati žáci, kteří jsou již přijati k činnosti v jiném 

zařízení pro zájmovou činnost (ve školním klubu). Děti, účastnící se pravidelné denní 

docházky do družiny jsou zařazeny do oddělení o maximálním počtu 30 účastníků. Základní 

formy, které družina umožňuje svým účastníkům, jsou odpočinkové činnosti a příprava na 

vyučování. 

  Odpočinková činnost má za cíl odstranění únavy. Toho lze dosáhnout odpočinkem na 

podložce, na koberci apod. Lze využít také klidových her, klidné zájmové činnosti atd. 

V denním režimu mají své místo po obědě (nebo ráno pro žáky z ranní družiny), případně 

kdykoliv během dne. 

 Příprava na vyučování po letech vývoje nespadá do povinné části vykonávaných 

činností ve školní družině, ale družina ji umožňuje. Představuje vypracování písmenných 

úkolů, zábavné procvičování učiva, upevňování školních poznatků, hledání souvislostí 

v rámci různých činností (poslech, četba, vycházky, práce s PC). Žáci by se měli naučit 

                                                 

38
 § 8, 9, 10 Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
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používat vědomosti tak, aby je uměli používat v praxi (dát je do souvislostí, vytvořili si 

vlastní postoje, kompetence).
39

 

Mimo tyto činnosti, přímo zmíněné školským zákonem, může družina nabízet 

rekreační a zájmové činnosti. 

Rekreační činnost zabezpečuje regeneraci sil formou aktivnějšího odpočinku 

s pohybovými, sportovními nebo manuálními prvky. Činnosti by měly být realizovány venku 

ve skupinkách. 

Zájmová činnost zajišťuje rozvoj osobnosti dítěte. Dominující jsou aktivity, které si děti 

volí samy, které jim přinášejí radost a uspokojení.
40

 

5.2. Statistika školních družin 

Ze statistiky školních družin za posledních pět školních let můžeme v prvních třech 

letech vidět pokles počtu družin, od školního roku 2008/09 pak naopak mírný nárůst počtu 

družin. Patrně díky demografické situace dochází v posledních letech trvale k nárůstu počtu 

zapsaných žáků do školních družin, dokumentuje i rostoucí podíl zapsaných žáků na 

celkovém počtu žáků 1. stupně. Více dokumentuje tabulka a graf na obrázku níže. 

 

Tabulka 1: Počet školních družin, počet žáků v nich a jejich podíl vzhledem k odpovídající školní populaci ve školních 

letech 2006/07-2010/11 

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Počet školních družin 4 114 4 101 3 963 3 976 3 979 

Počet zapsaných žáků 221 827 228 135 234 566 239 878 247 093 
Podíl na počtu žáků 1. stupně 

základních škol 47,9% 49,8% 51,2% 52,1% 53,1% 
Zdroj: MŠMT. Cesta ke kvalitě a efektivitě vzdělávání. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

České republiky v roce 2010. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-211-0617-8 

Str. 71 

 

                                                 

39
 HÁJEK B. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, výchovná a ubytovací zařízení a další subjekty pracující 

s dětmi a mládeží. In: Pedagogické ovlivňování volného času. Vyd. 1. Praha: Portál. 2008. Str. 144-146. ISBN 
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Obrázek 1: Počet školních družin, počet žáků v nich a jejich podíl vzhledem k odpovídající školní populaci ve školních 

letech 2006/07-2010/11 

 

Zdroj: MŠMT. Cesta ke kvalitě a efektivitě vzdělávání. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

České republiky v roce 2010. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-211-0617-8 

Str. 71 

 

5.3. Školní vzdělávací program a školní družina 

Na základě nových principů kurikulární politiky, které jsou zformulovány v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými ve školském zákoně, se 

do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků 

jednotlivých stupňů a typů škol. Organizace vzdělávání je v každé škole a školském zařízení, 

tedy i ve družině řešena ve školním vzdělávacím programu. Ten je zastřešován na úrovni 

státu tzv. rámcovým vzdělávacím programem, vydávaným Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy.  

Rámcové vzdělávací programy však nejsou vydávány pro školská zařízení. Tvorba 

školního vzdělávacího programu na úrovni zařízení je pak vytvářena dle konkrétních 

podmínek. Při tvorbě se tak bude školní družina pravděpodobně vycházet z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dále z vlastního vzdělávacího programu 

školy, případně i z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
41

 

Jak upřesňuje školský zákon
42

, školní vzdělávací program, pro nějž není vydán rámcový 

vzdělávací program (tedy i pro školní družinu), stanoví zejména: 

 konkrétní cíle vzdělávání,  

 délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání,  

                                                 

41
 HÁJEK B. a kol., ref. 20. Str. 7-8. 

42
 § 5 zákona č. 561/2004 Sb. 
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 podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně 

podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

 označení dokladu o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván, 

 stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole 

nebo školském zařízení uskutečňuje. 

Obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je rozdělen do 

celkem devíti vzdělávacích oblastí. Individuální vzdělávací oblasti jsou složeny z jednoho 

vzdělávacího oboru nebo více obsahově blízkých vzdělávacích oborů. V návaznosti na další 

obsah práce zmíníme především vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“, která je určena pro 

1. Stupeň základních škol. Tuto oblast tvoří pět tematických okruhů, z nichž vyzvedneme 

především okruh „Místo, kde žijeme“. Na něm se žáci učí chápat organizaci života v rodině, ve 

škole, v obci, ve společnosti na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm. 

Kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi by 

měly přirozeným způsobem probudit v žácích různé činnosti a úkoly. 
43

 

 

6. Projekty ve vzdělávání a zájmové činnosti 

Jak již bylo zmíněno v kapitole č. 2, lze určitá témata mimo vyučované předměty 

zařazovat díky projektům. Definice pojmu pedagogický projekt uvádí, že to je: „aktivita, 

akce (jednorázová, jednodenní, pobytová, celoroční) která je vystavěna a realizována s 

cílovou skupinou tak, aby hlavními aktéry, hlavními nositeli děje, byly děti, a mládež, 

účastníci zájmového a neformálního vzdělávání.“ 

Pedagog volného času pak plní následující funkce: „prochází procesem realizace jako 

průvodce - motivuje, povzbuzuje, podporuje, klade otázky a pomáhá tam, kde si účastníci o 

pomoc požádají. Hlavním úkolem pedagoga je přinést téma, problém, situaci, podporovat 

skupinový proces jejího řešení a pomáhat vyhodnocovat výsledky skupinového snažení i 

osobního rozvoje každého z členů.“44 

                                                 

43
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. 

2007. Str. 18, 37-39. [cit. 11.4.2012].  
44

 Projekt KLÍČE PRO ŽIVOT. Slovník pojmů projektu klíče pro život. [online]. (ver.05). [cit. 1.4.2012]. 

Dostupné z: http://userfiles.nidm.cz/file/KPZ/O_projektu/slovnik-pojmu%281%29.pdf  
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7. Projekt „Česká republika” 

Cíl 

    Cílem tohoto projektu je blíže seznámit děti navštěvující školní družinu s Českou 

republikou. Zemí, v které se většina z nich narodila, v které vyrůstají se svou rodinou a 

v které i mnozí z nich založí rodinu vlastní.  

    Hlavním úkolem je posílit povědomí o základních informacích, kultuře, tradicích, které se 

na území České republiky vyskytují a to formou různých her a činností plných zážitku.   

7.1. Návrh projektu 

Název: „Česká republika„ 

 

Smysl projektu: 

    Získat základní přehled o naší zemi. Hravou formou doprovázenou zábavou a zážitky 

poznat Českou republiku.  

 

Realizace projektu: 2. oddělení školní družiny (26 dětí z 2. třídy), 4. oddělení (4 děti ze 4. 

třídy) na ZŠ Novoborská, Novoborská 371, 190 00 Praha 9 – Střížkov. 

 

Délka trvání projektu: 

Září-listopad (3 měsíce) 

 

Harmonogram projektu  

-září: plánování 

- říjen: začátek projektu, realizace projektu 

- listopad: pokračování v realizaci, konec projektu 

 

Typ projektu:  

Podle délky:  dlouhodobý (tříměsíční) 

Podle prostředí: kombinace převážně školního a domácího prostředí 

Podle počtu zúčastněných: společný (skupinový) 

Podle organizace:  jednopředmětový 

Podle informačních zdrojů: kombinace vázaného a volného typu 

Podle účelu: problémový, směřující k získání nových informací 

Podle navrhovatele: uměle připravený 
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Realizační tým projektu tvoří:  

Koordinátorka:  Jana Šťávová 

Spolupráce:   Mgr. Tereza. Hlávková (třídní učitelka dětí 2. třídy) 

           Mgr. Jana Tyšerová (třídní učitelka, odpolední vychovatelka dětí 4. 

    třídy a 7. oddělení) 

Účastníci projektu:  celkový počet dětí navštěvující 2. oddělení a 4 děti ze 7. oddělení  

     

Pravidla chování při realizaci projektu 

    Na začátku jsme si navzájem s dětmi stanovili určitá pravidla, abychom snáze dosáhli toho, 

co chceme. 

 

1. Nikdo se nikomu za nic neposmívá, vzájemně se ctíme. 

2. Pracujeme jako tým, vzájemně si pomáháme. 

3. Učíme se pracovat také samostatně a zodpovědně. 

4. Názory druhých nebereme jako kritiku. 

5. Když někdo jiný mluví, tak mlčím a naslouchám. 

6. Pokud něčemu nerozumím, tak se hned zeptám, popř. si řeknu o pomoc. 

7. Žáci sami hodnotí své výkony vzhledem k daným kritériím. 

 

Organizace 

    Práce dětí probíhá převážně v areálu školní družiny, konkrétně ve 2. oddělení. Po dohodě 

s třídním učitelem děti pracují i ve třídě (během vyučování). Každý den, kdy probíhá práce na 

projektu, děti prezentují nově získané informace, s kterými se následně pracuje. Forma práce 

je individuální, práce probíhá také ve dvojicích či v málopočetných skupinkách. Avšak 

pracujeme jako jeden tým.  

 

Prostředí 

    Stěžejním prostředím, kde projekt probíhá je areál školní družiny, který se nachází ve 2. 

oddělení školní družiny, které je vybaveno potřebnými pomůckami (papíry různých formátů a 

barev, pastelky, fixy, apod.). Školní družina má svůj vlastní areál a není přímou součástí 

školy. Vzhledem k tomu, že není vybavena počítačem a není zde přístup na internet, v případě 

potřeby se s dětmi dochází do hlavní budovy školy, do specializované počítačové učebny, 

která je vybavena potřebným počtem počítačů s přístupem na internet. Některé aktivity, které 
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vyžadují volný pohyb, lze uskutečnit v menší tělocvičně, která je součástí celého komplexu 

školní družiny. Za pěkného počasí je však vhodné zvolit způsob pohybového vyžití na 

sportovním hřišti školy, kam má každé oddělení školní družiny přístup přímo ze své třídy.  

 

Účastníci 

Počet účastníků:- celkový počet účastníků:  30 dětí 

    - 26 dětí navštěvujících 2. třídu  

    -  4 děti navštěvující 4. třídu  

 

Předpokládané pomůcky: PC, DVD přehrávač, kopírka, scanner, pohledy, časopisy, nůžky, 

lepidla, temperové a vodové barvy, psací potřeby, fixy, papíry různých formátů a barev. 

 

Způsob hodnocení 

 Verbální:   - slovní  hodnocení kratší formy (dobře, ano paráda, super, skvělé, 

šikula / špatně,… ) 

        - slovní vyjádření s emocionálním podtextem (dnes jsi mě potěšil/a, 

pracoval/a jsi zodpovědně a pečlivě, moc se ti to ne/povedlo, to jsi mě ale zklamal/a, 

příště to zkusíš zlepšit, apod.) 

        - parafrázování výkonu 

 Neverbální:  - úsměv 

   - přikývnutí 

   - zavrtění hlavou 

   - přísný pohled, gesta vyjadřující potěšení a zklamání, dotyk učitele 

(pohlazení, podání ruky) 

 Označení úspěšných a méně úspěšných žáků (tabule smajlíků - , ) 

 Oceňování výkonů (pověření vedením týmu, pověření náročnějším úkolem, 

 pověřením méně náročným úkolem) 

 Kvantitativní hodnocení (vyjádření počtem bodů-bodová škála)  

 Odměny (sladkosti, samolepky, apod.) 
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8. Realizace projektu 

Charakteristika skupiny  

    Jedná se o 30 žáků ZŠ. Z toho 26 dětí navštěvuje 2. třídu (17 chlapců, 9 dívek) a 4 děti jsou 

žáky 4. třídy (3 chlapci, 1 dívka). Žáci při práci na projektu pracovali samostatně, ve 

dvojicích a v neposlední řadě jako celá skupina. Účastníci projektu byli velice aktivní a 

podnikaví. Děti 2. třídy měly menší problém se společně dohodnout a rozdělit si práci. Právě 

proto, pokud to situace dovolila, byly starší děti (4. třída) rozděleny rovnoměrně do skupin, 

aby se tento problém eliminoval. Vzhledem k nízkému věku skupiny, bylo nutné práci na 

projektu střídat s volnou hrou dle individuálního zájmu.  

    Během projektových dnů nebylo nutné řešit kázeňské přestupky.  

 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

    Realizace projektu vedla u dětí k rozvíjení následujících kompetencí: 

 Kompetence k trávení volného času 

Děti při projektové práci rozvíjí svoji odbornost, dochází k rozšiřování jejich povědomí o 

České republice. Během činností, převážně těch, které jsou zaměřeny na výtvarnou činnost, 

rozvíjí a prohlubují svůj talent a kreativitu. Každému jedinci je umožněno, aby se svou 

osobou, svými schopnostmi podílel na průběhu aktivit v rámci projektu, čímž je podporována 

osobnost každého jedince, která vede k vlastní seberealizaci. Svou aktivitou, kterou děti 

vkládají do průběhu projektu, splněním určitých úkolů a následnou pochvalou nejen ze strany 

vedoucího, ale i ostatních dětí dochází k zvyšování zdravého sebevědomí dětí. To vše nám 

také umožní, aby si děti více uvědomily svoji hodnotu a cenu, což je dále může motivovat 

nejen k lepším výkonům, ale také ke snaze lépe a efektivněji trávit svůj volný čas.  

Během projektových dnů jsou děti seznámeny s vhodnými a kvalitními aktivitami, kterými 

lze svůj volný čas plnohodnotně vyplnit. 

 

 Kompetence k učení 

    Žáci se během realizace projektu učí pracovat s různými zdroji informací (encyklopedie, 

odborné knihy, atlas světa apod.). Samostatně, ale i s dopomocí vyhledávají informace 

k danému tématu, učí se je správně využívat a třídit. Děti se učí poznávat smysl a cíl učení, 

což vytváří pozitivní vztah k učení. Během práce jsou děti vedeny k rozvoji schopnosti 

posoudit vlastní pokrok, určená překážek a problémů, které mu brání při práci. Po činnostech 
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jsou děti vybízeny ke zhodnocení své nebo společné práce, učíme se tak kriticky zhodnotit 

výsledky své práce a učení. 

 

 Kompetence k řešení problémů 

    Při kolektivní práci se učíme přizpůsobit se různému typu skupin. Učíme se společné práce 

se všemi dětmi, nejen s našimi kamarády. V případě konfliktu nebo nesrovnalostí se učíme se 

situací vhodným způsobem vypořádat. Žáci promýšlí a plánují způsob řešení problému, 

problémy řeší samostatně i v rámci skupiny. Případným nezdarem se nenecháváme odradit. 

Věříme, že vše se vždy nakonec v dobré obrátí. 

 

 Kompetence komunikativní 

    Při projektových dnech se žáci zapojovali do diskuze, podporovali jsme vyjadřování 

vlastního názoru. Během promlouvání ostatních nasloucháme a neskáčeme ostatním do řeči. 

Při promluvách podporujeme souvislé a kultivované vyjadřování. Učíme se porozumět 

různým typům textů, obrázkových záznamů a běžných gest. V případě neporozumění se 

nebojíme říci o vysvětlení, abychom dané souvislosti chápali. Při komunikaci odlišujeme 

komunikaci s vrstevníky a s dospělými, dbáme na dodržování její odlišnosti. Při týmových 

činnostech dodržujeme pravidla a své postavení v týmu. 

 

 Kompetence sociální a personální 

    Děti se učí spolupracovat ve skupině nebo ve dvojici. Společně se podílíme na vytváření 

pravidel práce a jejím následným průběhu. Při práci v projektu zachováváme ohleduplnost a 

úctu ostatním a při jednání s nimi. Názory druhých se učíme přijímat a respektovat je, i když 

s nimi nesouhlasíme. 

 Kompetence občanské, činnostní a pracovní  

    Při kolektivní práci se snažíme pochopit důležitost společenství. Děti se učí být součástí 

týmu a svou prací přispět k prospěchu celé skupiny. Děti jsou během práce seznamovány 

s různými typy znalostí, tyto znalosti se učíme zpracovat a využít je i o pro jiné budoucí 

situace.  
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Využívané výchovné metody: 

V rámci projektu jsem při práci s dětmi využila tyto metody: 

- slovní (vyprávění, rozhovor, předčítání) 

- názorné (pozorování, předvádění) 

- metody praktických činností (práce žáků s pomůckami, praktické činnosti s nimi, 

 vyhodnocování informací, orientace v mapách a práce s nimi, video, audiozáznamy, PC 

prezentace) 

 

    Při práci na projektu jsem s dětmi hojně využívala hru, spontánní činnost, která patří 

k nenahraditelným prostředkům výchovy a přispívá k růstu a rozvoji osobnosti. Hry, které 

jsem v projektu využívala, můžeme zařadit mezi hry didaktické, konstruktivní, skupinové hry 

s pravidly, pohybové a receptivní.  

8.1. Průběh projektu 

 

Září 

    Měsíc září byl pro mne měsícem promýšlení organizace projektu. Při plánování realizace 

projektu jsem se držela stěžejních bodů, které jsou pro tvorbu projektu doporučovány. 

Vzhledem k nízkému věku účastníků bylo nutné zohlednit způsob realizace projektu, a jaký 

bude mít průběh. Největším oříškem při plánování projektu byl výběr vhodných činností, her, 

jejímž prostřednictvím se děti do projektu začlenily. Činnosti a aktivity jsem koncipovala tak, 

aby měly pro děti vzdělávací přínos, ale zároveň aby měly zábavnou a hravou formu. Při 

sestavování daných aktivit jsem se snažila zajistit, aby jejich obtížnost odpovídala danému 

věku, dovednostem a schopnostem účastníků projektu.  

    Hlavním cílem při plánování bylo, aby byl projekt pro děti zajímavý a bavil je. 

 

Říjen 

    Měsíc říjen byl zahajovacím měsícem, v němž začala realizace projektu ,,Naši sousedé”. 

Velký důraz jsem na začátku tohoto měsíce kladla na motivaci dětí. Než jsem se s dětmi 

začala věnovat tématu tohoto měsíce (Česká republika), utvořila jsem s nimi diskuzní kruh. 

    V tomto kruhu jsem děti ve stručnosti seznámila s programem, který je na nadcházející 

měsíce čeká. Abych děti motivovala k pozitivnímu přístupu k projektu a vzbudila u nich 

nadšení, zasadila jsem do diskuze hru ,,Motiváček”.  



37 

 

    Pro děti jsem měla přichystané kartičky s kladnými vlastnostmi, dovednostmi a 

schopnostmi. Do kruhu byl postupně vyzýván vždy jeden člen skupiny. Poté jsem dětem 

začala předčítat jednotlivé vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Úkolem dětí bylo dle jejich 

uvážení a osobních zkušeností zhodnotit, zda tuto jmenovanou kartičku můžeme k danému 

členovi přiřadit. Při výběru jsem usilovalo o pravdivost, ale zároveň, aby každý člen dostal 

alespoň 3 kartičky.  Pokud děti dané kartičce nerozuměly, vysvětlila jsem ji formou nějakého 

příkladu. 

    Tato hra u dětí vzbudila nadšení. Po jejím absolvování jsem se ujala slova a k celé hře 

podala reflexi zaměřenou na výsledky hry.  

    Po této činnosti byly děti seznámeny s velmi stručným harmonogramem na měsíc září, 

který jsem poté připevnila na nástěnku pro případné nahlédnutí a připomenutí.  

 

Osnova pracovního postupu při projektu  

- Seznámení se s harmonogramem celého projektu 

- Společné povídání o České republice, dáváme dohromady společné informace 

- Pracujeme s atlasem a mapami 

- První práce s odbornou literaturou (učebnice, časopisy, atlasy, mapy, internet) 

   vztahující se k tématu vyhledávání informací o ČR 

- Individuální a kolektivní hry různých druhů zaměřené na téma projektu 

- Prohlubujeme dosud získané informace 

 

    Na každý týden odpovídajícího  měsíce jsem vždy zvolila určité aktivity, které byly 

zaměřeny na právě probíhající téma projektu ,,Česká republika”. Snažila jsem se, aby hry a 

činnosti byly pestré, děti bavily a zároveň, aby je i obohatily o nové informace, ale také 

zkušenosti, které budou moci využít ve vyučování, ale i běžném životě. 

 

Přehled témat na měsíc říjen: 

I. týden - Vstupujeme na projektovou cestu po České republice 

II. týden - První krůčky po projektové cestě 

III. týden - Už se začínáme více rozhlížet, ničeho se nebojíme 

IV. týden - Děláme si zastávky, cesta je dlouhá 
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I. týden:  Vstupujeme na projektovou cestu po České republice 

 

1. Pavučina dotazů 

Cíl: seznámení se s projektem hravou formou 

Pomůcky: klubíčko vlny 

Popis: Děti vyzveme, aby si sedly na koberec a utvořily kruh. Vedoucí si sedne doprostřed 

kruhu, v rukou drží klubíčko z vlny. Jeho úkolem je dětem podat základní informace o 

projektu, s kterým v následujících dvou měsících budou pracovat. Pokud má někdo z dětí 

nějaký dotaz k projektu, musí se nejprve přihlásit a poté mu vedoucí hodí klubíčko. Při dalším 

dotazu, správný postup (přihlášení, hod klubíčka) sleduje hráč, který má zrovna klubíčko 

v ruce. Na dotaz vždy však odpovídá vedoucí. Čím více je dotazů kladeno, tím větší pavučina 

dotazů nám vzniká. 

    Na úvod projektu jsem zvolila tuto formu, jak děti informovat o projektu. Snažila jsem se, 

abych dětem informace nesdělovala jen běžným způsobem, ale abych děti zapojila a přidaly 

se do povídání formou diskuze. Myslím si, že toto ozvláštnění se dětem zamlouvalo mnohem 

více, než obyčejný monolog. 

 

2. Pracovní list o České republice 

Cíl: zjistit jaký mají děti přehled o ČR 

Pomůcky: pracovní list (viz. příloha č. 1 ) 

Popis: Předem je dětem vysvětleno, že se nejedná o žádný test, pouze jde o získání jejich 

přehledu o naší zemi. Poté je každému ze skupinky rozdán pracovní list (předem vytvořený 

pro tuto aktivitu) a psací pero, popř. obyčejná tužka. Dětem je ponechán dostatečně dlouhý 

čas na vyplnění listu.  Po vyplnění je list odevzdán do rukou vedoucího skupiny. Na závěr se 

s dětmi projdou jednotlivé body z pracovního listu a prozradí se dětem správné odpovědi. 

    Děti byly po odevzdání pracovního listu zklamané. Už při vyplňování pracovního listu se 

ze strany dětí ozývaly různé komentáře typu, že nic neví, že to ani nemá cenu psát. Po 

vzájemné diskuzi, kterou jsme po odevzdání listů provedly, jsme uzavřely jakýsi pakt, že se 

v následujících měsících pokusíme o to, abychom tyto informace získaly a na konci projektu 

tak děti měly celý pracovní list zaplněný.   
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3. Co vím a co ještě nevím 

Cíl: prohlubování základní informací 

Pomůcky: atlas, mapy ČR 

Obrázek 2: Co vím a co ještě nevím 

 

Popis: Posadíme se s dětmi na koberec a začneme dětem předčítat předem připravený text o  

České republice. Předčítaný text je doplněn o obrázky týkajících se ČR a Prahy, které byly 

získány z různých podkladů (kalendáře, informační brožury, fotky apod.). Tyto obrázky 

dětem před zahájením čtení rozdáme. Pozornost dětí se snažíme zachovat tím, že děti musí 

text poslouchat, aby ve správnou chvíli mohly ostatním dětem ukázat obrázek, o němž je 

právě hovořeno. 

    Tato aktivita byla pro děti dle mého uvážení asi příliš dlouhá. Děti se během ní začaly 

ošívat a měly problém udržet pozornost celou dobu. K ukazování obrázků jsem musela děti 

vybízet sama.   

 

4. Mé prázdniny v České republice  

Cíl: vzájemné poznávání kdy, kde, kdo a jak trávil prázdniny v ČR, spolupráce učitel-žák 

Pomůcky: mapa České republiky 

Popis: Vedoucí skupiny má v ruce ukazovátko, které má tu moc, že kdo jej má v ruce může 

mluvit. Nikdo jiný nesmí. Vedoucí s ukazovátkem v ruce začne poznávací hru: ,,Měla jsem 

hezké prázdniny, navštívila jsem Dvůr Králové, kde jsem byla v safari.” Mluvící se poté snaží 

dané město, o kterém mluví najít na mapě. Pokud se mu nedaří město nalézt, pomůže mu 

vedoucí skupiny. Poté hráč klade otázku: ,,Kde jsi byl ty?“ Kterému dítěti je ukazovátko 

předáno, může odpovídat. Dáváme pozor na to, aby se vystřídaly všechny děti, které se hlásí a 

chtějí nám něco sdělit. 

    Tato aktivita je vhodnější pro větší děti. Žákům 2. třídy dělalo velký problém vzpomenout 

si na město, které navštívili. Do této aktivity jsem tak musela hodně vstupovat a klást dětem 
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pomocné otázky, aby aspoň něco sdělily. Nakonec jsme tuto aktivitu spíše zaměřili na to, kde 

mají děti své příbuzné, a hledali jsme místa, odkud pochází.  

II.týden: První krůčky po projektové cestě 

 

1. PC, hry o ČR (pexeso) 

Cíl: vyhledávání informací o ČR, seznámení se s informacemi na internetu 

Pomůcky: - (počítačová učebna) 

Popis: Pro získání více informací z různých zdrojů se děti účastní vyhledávání informačních 

podkladů na různých webových portálech v počítačové učebně.   

 

2. Co kam patří 

Cíl: práce s mapou  

Pomůcky: 5x mapa ČR A3+samolepky (lze zakoupit na www.optys.cz) 

Popis: Dětem je zapůjčena fóliová mapa ČR spolu se samolepkami. Tato aktivita není 

omezena časově, děti zkouší, hrají si individuálně dle jejich zájmu. Dbáme na to, aby se nám 

vše navrátilo ve stejném počtu a stavu.  

    V této činnosti děti pracovaly individuálně a dle jejich zájmu. Nenutila jsem děti, aby nad 

pracovní pomůckou seděly např. 15 minut. Dětem byla ponechána volnost. Některé žáky tato 

aktivita zaujala více, některé méně, převážně se dětem ale líbila. I já tuto pomůcku hodnotím 

jako velice vhodnou pro práci. 

 

3. Nikdo není dokonalý 

Cíl: komunikace, spolupráce v týmu 

Pomůcky: seznam otázek  

Popis: Děti se rozdělí do týmu po 3 až 4 členech. Poté dostanou úkol, vytvořit cca 2-3 otázky 

vztahujících se k tématu Česká republika (např. S kolika státy sousedí ČR? Co to je česká 

trikolóra? apod.). Hotový seznam pedagog zkontroluje a popř. otázky gramaticky opraví či 

lépe zformuluje. Poté se s dětmi vydáme na frekventované místo v okolí školy. Seznam 

otázek si každý tým vezme s sebou. Po příchodu na ono místo, se týmy rozdělí. Úkolem 

každého týmu je, poprosit kolemjdoucí, zda by jim mohl odpovědět na následující 2-3 otázky. 

Výpovědi osob si děti zapisují a po návratu do ŠD s dětmi provedeme závěrečnou reflexi. 

    Na začátku této hry byly děti ostýchavé. Bály se kolemjdoucí oslovit. Proto jsem 

jednotlivým skupinkám ze začátku pomáhala. Po chvíli se děti přestali tolik strachovat. 
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Výhodu měly ty skupinky, v jejichž týmu byl temperamentní, komunikativní a otevřený typ 

jedince. 

 

 4. Česká republika 

Cíl: hra prověřující paměť dětí 

Pomůcky: - 

Popis: Děti zaujmou polohu v sedě nebo ve stoje. Jeden po druhém začnou vyjmenovávat 

věci, které jsou nějakým způsobem spojené s Českou republikou. Slova děti říkají co 

nejrychleji za sebou a nesmí se opakovat. Kdo neví, vypadává ze hry a pomáhá kontrolovat 

zbývající hráče. 

    Tento typ hry se dětem líbil. Nejprve jsem zavedla tzv. 3 zkušební kola, abych se ujistila, 

že všechny děti princip hry pochopily. Po čtvrté začala hra tzv. naostro. Jedinci při hře byli 

velice aktivní a někteří si svojí zbrklostí kolikrát připravili o pokračování ve hře. S výběrem 

této aktivity jsem spokojená. 

 

 III.týden: Už se začínáme více rozhlížet, ničeho se nebojíme 

 

1. Poslech české hymny 

Cíl: zvukové vnímání, zvuková paměť 

Pomůcky: CD přehrávač, CD s hymnou ČR, text hymny 

Popis: Děti si na koberci do tvaru kruhu, podkovy nebo řeky. Poprosíme se o klid, a aby si 

zavřely oči a během poslechu je neotvíraly. Když vidíme, že děti jsou všechny připravené, 

pustíme dětem z CD přehrávače českou státní hymnu. Po skončení se dětí klademe otázky 

typu: „Jaké pocity jsi měl?” / „Vadilo ti mít zavřené oči?” / „Proč?” /  „Znáš slova české 

hymny?” / „O čem se v ní zpívá?” Poté dětem rozdáme text s českou národní hymnou, 

společně si ho přečteme a následně spolu s reprodukovaným zpracováním si hymnou společně 

zazpíváme. 

    Hudební vložka formou poslechu české státní hymny byla velmi vydařená. Spokojená jsem 

byla já i děti.  
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2. Křížovky o ČR 

Cíl: kontrola uchování získaný informací 

Pomůcky: tabule, křída, 2 zvonečky, 2 obálky, 2 papíry, 2 psací potřeby připravené křížovky 

+ bodová škála hodnocení  

Popis: Nejprve rozdělíme skupinky na dvě družstva. Jednu skupinku mohou tvořit děvčata a 

druhou chlapci. Poté vedoucí načrtne křídou na tabuli křížovku z předem připravené předlohy. 

Následně jsou družstvům kladeny otázky k daným bodům v tajence. Pokud zná správnou 

odpověď někdo z týmu, musí co nejrychleji zazvonit zvonečkem. Po vyzvání vedoucím, může 

správnou odpověď nahlas sdělit. Pokud se jedná o špatnou odpověď, dostává šanci druhé 

družstvo. Správnou odpověď následně zapíše na tabuli vedoucí skupiny. Za každou správnou 

odpověď družstvo dostává bod. Pokud družstvo již zná tajenku, lze kdykoliv zazvonit a říci, 

že odpověď tuší. Vedoucí dá povel, aby správnou odpověď tajenky napsal zástupce družstva 

na papír a vložil jej do obálky a následně obálku přinesl vedoucímu. Obálka zůstává zavřena 

až do úplného dokončení celé tajenky. Po vyluštění se otvírá obálka, a pokud je v ní správná 

odpověď, družstvo získá 5bodů. 

    Tato aktivita patřila mezi vydařené. V obou týmech zavládl soutěživý duch. Členové týmu 

se povzbuzovali, avšak mezi jednotlivými týmy vládla velká rivalita. Vítězné družstvo si 

odneslo sladkou odměnu-pytlík bonbónů. Musím pochválit vítězné družstvo, které se i přes 

rivalitu, která během luštění panovala, podělilo se svou odměnou s ostatními členy druhého 

týmu. 

        Obrázek 3: Češi, Slezané, Moravané 

3. Češi, Slezané, Moravané  

Cíl: koordinace pohybu a paměti 

Pomůcky: lepící papírky, černý fix 

Popis: Tuto pohybovou hru lze hrát 

v tělocvičně nebo venku. Jedná se o 

klasickou honěnou, avšak hra má 

omezení. Děti se nehoní vzájemně, pouze 

smí honit Slezané-Slezany, Moravané-

Moravany a Češi-Čechy. To, zda je hráč Čech, Slezan nebo Moravan určí vedoucí pomocí 

lepícího papírku, který dětem přilepí na záda.  

    Tento typ honěné se dětem velice líbil, děti se při ní vyřádily, avšak musely dávat pozor, 

aby honily jen ty, co mohou. Tuto pohybovou hru je vhodné zařadit po náročnějším úkolu. 
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4. Statní symboly 

Cíl: poznávání daných státních symbolů 

Pomůcky: prezentace o státních symbolech (dostupné z metodického portálu www.rvp.cz) 

Popis: K seznámí dětí s českými státními symboly lze využít jednoduchou a přehlednou 

prezentaci o státních symbolech. Tuto prezentaci je dobré spustit na promítací plátno 

vzhledem k lepší přehlednosti. Puštěnou prezentaci slovně provázíme svým komentářem. 

    Vzhledem k tomu, že prezentace nebyla příliš dlouhá, děti při ní udržely pozornost. Formu 

prezentace pro získání nových informací hodnotím kladně. Tento zdroj informací je podle 

mne vhodný, avšak prezentace by se měla týkat jednoduchého celku a měla by být stručná, 

což v našem případě byla. 

 

IV.týden: Děláme si zastávky, cesta je dlouhá 

 

1.  Pokus sa 

Cíl: Poznání nářečí vyskytujících se na území ČR  

Pomůcky: připravený seznam slov různých nářečí  

Popis: Pedagog položí dětem otázku, zda má někdo z nich příbuzné mimo Prahu a zda si děti 

všimly odlišné mluvy (nářečí). Pokud ano, zda si i nějaká taková slova pamatují. Poté na 

jeden arch papíru pedagog napíše Praha-Čechy, na druhý Brno-Morava a na třetí Ostrava-

Slezsko. Následně dětem uvedeme pár příkladů slov jiného nářečí a jejich úkolem bude 

postavit se dle svého uvážení na příslušný arch s názvem města (oblasti). 

    Děti tato hra velice bavila, hodně se u ní nasmály. Některá slova vůbec neznaly a 

s některými slovy se již dříve setkaly. Tato hra je vhodná k uvolnění a rozptýlení. Je dobré ji 

zařadit mezi aktivity, které vyžadují větší soustředění a pozornost. 

 

2. Jméno trochu jinak 

Cíl: prověření znalostí 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

Popis: Každý člen obdrží čtvrtku papíru, na kterou napíše své jméno svisle dolů (jednotlivá 

písmena pod sebe). Úkolem dětí je, na každé písmeno napsat libovolný pojem vztahující se 

k tématu Česká republika. Dětem ponecháme určitý časový prostor a poté si společně jejich 

výtvory zhodnotíme.  
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    Tato činnost děti bavila. Získané informace mohly prezentovat jinou formou. Některé děti 

byly zklamané, když na některé písmeno nic nevymyslely. Avšak při společné kontrole a po 

menších nápovědách jsme daly dohromady i zbývající slova. 

 

3. Video 

Cíl: získání informací o ČR jinou formou 

Pomůcky: DVD přehrávač, DVD o České republice (lze zakoupit v Levných knihách) 

Popis: Promítání dokumentu o České republice 

    Promítání dokumentu děti sledovaly, avšak dokument trval 1,5 hodiny a nebyl pro děti 

příliš záživný. Děti po nějaké době začaly odbíhat na toaletu a v tu chvíli se spustila tzv. 

řetězová reakce, že najednou na záchod musel každý. Promítání je určitě vhodnou formou 

vzdělávání, avšak je nutné, aby video bylo kvalitní a pro děti zajímavé. 

 

Listopad 

 

Přehled témat na měsíc listopad: 

I. týden -   Opět nasazujeme tempo a vzpomínáme na již ujitou cestu 

II. týden -  Pokračujeme v našem úsilí, nevzdáváme se 

III. týden - Blížíme se do cíle 

IV. týden - Jsme v cíli 

 

I.týden: Opět nasazujeme tempo a vzpomínáme na již ujitou cestu 

 

1.Pexeso 

Cíl: paměť, soustředění 

Pomůcky: pexesa České republiky, pexesa země Evropy 

Popis: Dětem jsou rozdána pexesa, která jsou zaměřená na Českou republiku a na evropské 

země. Děti si rozloží na stůl či zem pexeso zadní stranou nahoru. Začínající hráč otáčí 2 

libovolné hrací karty. Úkolem je si zapamatovat, kde se hrací karta nachází a najít k ní vždy 

druhým tahem dvojici a vytvořit tak pár. Hráč, který dvojici našel, má právo ještě jednoho 

tahu. 

    S touto aktivitou, kterou jsem v rámci projektových dnů zařadila, jsem byla spokojená. Děti 

se do hraní pexesa pustily s nadšením. Děti si pexeso s hracími kartami zaměřenými na 

Českou republiku a evropské státy oblíbily a hru si vždy rády opakovaly. Při této činnosti děti 
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procvičovaly zraková (vizuální) paměť, která by měla být v mladším školním věku 

podporována.  

 

2. Anagramy 

Cíl: zapojit mysl a představivost 

Pomůcky: tabule, křída 

Popis: Dětem jsou na tabuli psány formou přesmyček (záměna písmen) různá slova, která se 

týkají České republiky (např. HARPA, KOKRNOŠE, ŽKASNĚ, apod). Úkolem dětí je tyto 

slova rozluštit. Tuto aktivitu lze pojmout i formou soutěže. 

    Děti tento typ činnosti bavil. Přesto, že jsem tuto hru nepojala soutěživou formou, tak samy 

děti si ji takto upravily a vzájemně mezi s sebou soutěžily, který z nich dané slovo rozluští 

rychleji. 

 

II.týden: Pokračujeme v našem úsilí, nevzdáváme se 

 

1. Dělám si reklamu 

Cíl: zapojení fantazie, tvořivosti a paměti 

Pomůcky: tvrdý papír většího formátu, nůžky, lepidlo, pastelky, obrázkové kalendáře  

Popis hry: Kolektiv dětí utvoří skupinky pěti skupin po 5-6 dětech. Skupinka si zvolí svého 

koordinátora, který bude dohlížet na zhotovení reklamy na Českou republiku. Úkolem každé 

skupinky je vytvořit co nejlepší reklamu na Českou republiku. Po zhotovení reklamy každá 

skupinka ukáže svoji reklamu a krátce stručně ji okomentuje. Při výrobě reklamy se fantazii 

meze nekladou. Této činnosti jsme se věnovali 3 dny. 

    Před rozdělením je důležité, aby skupinky byly spravedlivě rozděleny podle schopností dětí 

a aby síly všech skupin byly vyrovnané. Při volbě koordinátora bychom dětem také měli 

pomoci se správným výběrem. Tato aktivita děti bavila, každý tým svoji reklamu pojal jiným 

způsobem. Výsledné reklamy byly velmi nápadité a originální. Při závěrečné prezentaci se 

některé děti přiznaly, že doma jim trošičku poradili rodiče, co dále mohou ještě vytvořit. 

Některým dětem rodiče poskytli i různé obrázky, které děti do reklamy včlenily. 

 

2. Znáš národní jídlo? 

Cíl: seznámit se s naším národním jídlem  

Pomůcky: - 
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Popis hry: Pro tuto činnost je důležité, abychom se na ni domluvili s vedením školní jídelny 

v dostatečném časovém předstihu. Poprosíme vedení jídelny, aby nám na některý den v týdnu 

k obědu připravily národní jídlo ČR. Po obědě může proběhnout diskuze na téma národní 

jídlo České republiky. 

    Před zahájením projektu, kdy děti vyplňovaly pracovní list o České republice, jsem byla 

překvapena, kolik dětí neví, jaké je naše národní jídlo. Proto jsem i tuto aktivitu do 

projektových dnů zařadila. Po předchozí domluvě s vedením kuchyně jsem věděla, kdy bude 

na jídelníčku knedlo, vepřo, zelo. Poprosila jsem proto třídní paní učitelku dětí, zda by nebylo 

možné se jít s dětmi podívat na přípravu našeho národního pokrmu. Vzhledem k tomu, že je 

paní učitelka velmi laskavá, tak s návrhem, který vzešel z mé strany, souhlasila. Během jedné 

dopolední vyučovací hodiny jsme se společně s dětmi a paní učitelkou zúčastnily přípravy 

českého národního pokrmu. Dětem se tato vsuvka velice líbila a vzpomínají na ni dodnes. 

 

3. Státní znak 

Cíl: seznámení se se státními znaky České republiky 

Pomůcky: obrázky státních znaků ČR 

Popis: Úvod této činnosti je zahájen otázkami, zda děti ví, co to je státní znak, jak vypadá, 

kde ho můžeme najít a u jaké příležitosti se používá. Pokud padne od dětí nějaká odpověď, 

tážeme se, kdo s tímto názorem ještě souhlasí. Poprosíme děti, které souhlasí, aby se 

shromáždily v pravém rohu oddělení. Kdo má jiný názor, postaví se do levého rohu. Poté se 

dětem vždy sdělí správná odpověď.    

    Tato aktivita se dětem převážně líbila z toho důvodu, že se mohly rozdělovat do skupinek. 

Avšak domnívám se, že tyto skupinky v dané rohu se organizovaly spíše na základě 

kamarádských vztahů a ne na základě přesvědčení o pravdivosti výroku některého z dětí. 

 

4. Prezentace o ČR 

Cíl: opakování, procvičení paměti 

Pomůcky: předem vytvořená prezentace o ČR (počítačová učebna s promítacím plátnem)  

Popis: Před touto aktivitou je potřeba, aby si pedagog sám vytvořil prezentaci k tématu ,, 

Česká republika” nebo si ji našel např. na webových stránkách RVP.  

    V rámci projektu jsem již po několikáté využila prezentaci. V tomto případě prezentace 

posloužila jako opakovací prostředek, jejímž prostřednictvím si děti měly připomenout již 

slyšená a získaná fakta. Při tvorbě prezentace jsem vycházela z toho, že musí být výstižná, 
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stručná, ale zajímavá. Prezentaci jsem doplnila o řadu obrázků a symbolů a také ji 

doprovodila zvukovými efekty, včetně naší státní hymny.  

 

III.týden: Blížíme se do cíle 

                  Obrázek 4: Mapa větších rozměrů 

1. Mapa větších rozměrů 

Cíl: opakování s přidáním vlastní ruky k dílu 

Pomůcky: papír velkého formátu, fixy, 

obrázky hradů/zámků, pastelky 

Popis: Děti na již připravený arch papíru 

s mapou České republiky zakreslují veškeré 

informace, které si pamatují, jedná se o města, 

řeky, pohoří, hory apod.  

    Zakreslování údajů do předem 

zakresleného obrysu děti bavil. Všichni se do práce pustili s chutí. Jednotlivé zakreslování a 

zapisování údajů si děti rozdělily mezi s sebou. Domnívám se, že se v rámci projektu děti 

naučily lépe spolupracovat. Na začátku projektu mezi dětmi byla rivalita a vzájemně se 

snažily předhánět, kdo je lepší. To, se v závěru projektových činností otočilo ve společnou 

spolupráci plnou o řadu dobře míněných rad. 

 

2. Scénky 

Cíl: přehrávání rolí 

Pomůcky: různé staré oblečení, masky, různé pomůcky 

Popis: Dětem se zadá úkol, aby si nacvičily scénku. Děj scénky má být následující: do České 

republiky přijede cizinec, který nemluví česky/ neslyší, ale je to Čech, nevidí, ale je to Čech. 

Děti se rozdělí do skupinek dle jejich uvážení a musí si nacvičit scénku, v které proběhne 

jeden z výše vyjmenovaných dějů. Po nacvičení daná skupinka ostatním svoji scénku 

přehraje. Děti mohou využít různé rekvizity. 

    Hraní rolí se dětem velice líbilo, všichni jsme se náramně pobavili. Každá scénka byla 

originální. Některé skupinky se předvedly jako velmi nápadité a vesele nás svým hereckým 

výkonem pobavily. 
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3. Jméno svého kamaráda trochu jinak 

Cíl: prověření znalostí 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

Popis: Tato hra je stejná jako hra, která proběhla v září. Pouze vlastní jméno zaměníme za 

jméno svého kamaráda. Každý člen obdrží čtvrtku papíru, na kterou napíše jméno svého 

kamaráda svisle dolů (jednotlivá písmena pod sebe). Úkolem dětí je, na každé písmeno napsat 

libovolný pojem vztahující se k tématu Česká republika. Dětem ponecháme určitý časový 

prostor a poté si společně jejich výtvory zhodnotíme.  

    Jelikož tato činnost děti bavila, rozhodla jsem se ji v následujícím měsíci zopakovat.  

Všechny děti usilovaly, aby ke každému písmenku napsaly správnou informaci. Tím, že tuto 

činnost děti již nehrály poprvé, byly v ní o něco šikovnější, než na začátku projektu. 

 

IV.týden: Jsme v cíli 

 

1. Riskuj a získej 

Cíl: zkouška paměti soutěživou formou 

Pomůcky: připravená tabule otázek a k ní otázky (viz příloha č. 4) 

Popis: Děti jsou rozděleny do 2-4 týmů. Na tabuli dětem načrtneme hrací tabuli s políčky s 

různými počty bodů. Každý tým si střídavě volí hrací políčka. Pedagog následně přečte 

otázku, na kterou musí děti v časovém limitu odpovědět. Při správné odpovědi družstvo získá 

stanovený počet bodů. Pokud družstvo neví, je dán pro své odpovědi prostor ostatním 

družstvům. Libovolný člen družstva se musí po zaznění špatné odpovědi rychle přihlásit. 

    Tato hra děti bavila. Všichni se do hry zapojili aktivně a snažili se svému družstvu co 

nejvíce pomoci. Forma kvízu, je u dětí vhodnou variantou při ověřování, zda si děti zjištěné 

informace pamatují. 

 

2. Pozvánka Gertrudy a Hanse do ČR 

Cíl: bystření paměti, prohlubování vyjadřování vlastního názoru 

Pomůcky: - 

Popis: Utvoříme s dětmi diskuzní kruh na koberci. Úkolem dětí je vytvořit jakousi pomyslnou 

ústní pozvánku pro německou dívku (Gertruda) a německou chlapce (Hans), kteří se chystají 

přijet na letní prázdniny do České republiky. Dětem ponecháme určitý čas na promyšlení, tzv. 

záchytné body si mohou poznamenat na papír a mohou je využít při jejich ústním projevu. 
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    U nás tato hra probíhala s 15ti dětmi a už to byl příliš velký počet dětí.  Proto si myslím, že 

je tato aktivita vhodná s nižším počtem dětí. V případě většího počtu se informace většinou už 

opakovaly a děti tato aktivita přestávala bavit.  

 

3. Najdi slova   

Cíl: propojení pozornosti a znalosti 

Pomůcky: předem vytvořená osmisměrka (viz příloha hotová) 

Popis: Děti usednou ke stolečkům. Následně jim rozdáme předem vytvořenou osmisměrku. 

Úkolem děti je odpovědět na kladené otázky. Správné odpovědi na otázky musí najít 

v osmisměrce. 

    Osmisměrka děti velice bavila. Nikomu nepůsobila větší obtíže. Aniž bych děti k tomu 

nabádala, tak vyplňování osmisměrky vzaly jakou soutěž. Každý usiloval o to, aby předvedl, 

že je dobrý, že správné odpovědi zná a bude tedy první. 

 

4. Efekt 

Cíl: prověření získaných informací a efektivnosti projektu 

Pomůcky: pracovní list o České republice (viz přílohy) 

Popis: Dětem je předložen pracovní list o České republice, který se týká základních 

informací, které by děti měly o své zemi vědět. 

    Tento pracovní list jsem nechala děti vyplnit i na začátku projektu. Vyplnění pracovního 

listu na začátku a konci projektu mi poslouží k vyhodnocení, zda projekt splnil svůj cíl a byl 

efektivní. 

  

5. Dobití baterek 

Cíl: poděkování, vyzdvihnutí schopností, získaných znalostí 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

Popis: Dětem je rozdán papír formátu A4 a nějaká psací potřeba (pero, propiska). Děti si na 

papír namalují velkou tužkovou baterku, která by měla být skoro přes celý papír. Do pravého 

rohu se děti podepíší. Poté děti vyzveme, aby svoji baterku poslaly svému sousedovi. Nyní se 

každý musí kladně vyjádřit k osobě, jejíž papír dostal a podepsat se pod svůj názor. Je přísně 

zakázáno psát něco škaredého. Svou baterku má i pedagog. Až se nám navrátí náš papír, 

můžeme si přečíst, kdo, co o nás pěkného napsal. 

    Dobití baterek mělo u dětí silnou odezvu, vzhledem k tomu, že se nám podařilo dodržet 

psaní pouze kladných vzkazů, byly děti po přečtení své ,,baterky” nadšené. Některá děvčata 
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své vzkazy doplnila i o nějaký ten veselý obrázek (srdíčko, kytičku). Na závěr jsem děti 

vyzvala, aby si tyto papíry uschovaly na nějaké místo a pokud jim bude někdy smutno a 

nebudou se cítit dobře, ať si tyto papíry najdou a přečtou. Dobití baterek se určitě dostaví.  

8.2. Vyhodnocení pracovního listu 

    Na začátku projektu jsem dětem předložila mnou vytvořený pracovní list (viz příloha č. 1). 

Stejný pracovní list děti vyplňovaly i v závěru projektu. Při tomto vyhodnocování jsem tedy 

pracovala s výslednicemi získanými před projektem a po projektu. Informace z obou 

podkladů jsem následně vyhodnotila. Odpovědi z pracovních listů mi posloužily jako důkaz 

zpětné vazby o úspěšnosti a efektivnosti projektu. Samotný list obsahoval 14 otázek. List byl 

anonymní a byl rozdělen do dvou částí. V první části byly zjišťovány osobní údaje dětí 

(pohlaví, třída, věk), druhá část byla svými otázkami zaměřena na samotné téma ,,Česká 

republika”.  

    Vyplnění se účastnil rozdílný počet dětí. Počáteční list vyplnilo všech 30 účastníků, které 

se následně projektu osobně účastnily. Závěrečného vyplňování se zúčastnilo 27 dětí. 

    V pracovním listě jsou odpovědi hodnoceny pouze jako špatné a správné. Za správnou 

odpověď považuji odpověď úplnou. 

    Druhá část pracovního listu začala otázkou č.4-Na jakém kontinentě leží Česká republika? 

V této otázce měly děti na výběr ze 4 možností (Afrika, Amerika, Asie, Evropa). Správnou 

odpověď v obou listech (počátečním, závěrečném) zvolili všichni účastnici. 

Otázka č. 5 zjišťovala, jaké je hlavní město České republiky. Možnosti odpovědi v této otázce 

nabídnuty nebyly, z hlediska předpokladu, že správnou odpověď bude valná většina 

dotazovaných znát. Správnou odpověď (Praha) na začátku ale i na konci projektu napsal 

v obou případech taktéž plný počet dětí.  

    Otázka č. 6 se vztahovala k informovanosti dětí ohledně státní poznávací značky (SPZ) 

České republiky. V této otázce děti neměly možnost výběru. Tato otázka již byla pro děti 

zapeklitější. Správnou odpověď (CZ) v pracovním listě podaným před začátkem projektu 

vyplnilo 13 dětí, 10 dětí uvedlo odpověď „ČR”, 5 dětí nevyplnilo otázku vůbec a 2 

respondenti uvedli zcela mylné odpovědi. Domnívám se, že na odpověď ,,ČR” mám částečně 

svůj podíl i já, jelikož jsem v pracovním listě nejen u dané otázky, ale i u některých ostatních, 

místo celého názvu Česká republika, uvedla pouze zkratku ČR. V závěrečném vyplňování 

správnou odpověď zvolilo 22 dětí, zbývajících 5 dětí opět uvedlo odpověď „ČR”. 

    Nejvyšší horu České republiky zjišťovala otázka č. 7. U této otázky opět nebyl nabídnut 

možný výběr odpovědí. Správnou odpověď (Sněžka) vyplnilo před projektem 16 dětí, 4 
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uvedly Říp, 3 děti Krkonoše a 7 dětí se odpovědi vyhnulo. Při závěrečném vyplňování 

pracovního listu správnou odpověď napsalo 25 dětí, dvě děti odpověď nenapsaly.  

    Bod č. 8 zahrnoval úkol, v kterém měly děti výtvarně znázornit vlajku České republiky. 

Státní vlajku správně namalovalo 19 dětí, 7 dětí zaměnilo červenou a bílou barvu. Zbylí čtyři 

žáci barvy pomíchali úplně a dva z nich vlajku vůbec nenamalovali. V závěrečném pracovním 

listě vlajku České republiky znázornilo 23 dětí, 4 děti opět zaměnily pořadí červené a bílé 

barvy. 

     V devátém bodě bylo úkolem vyjmenovat pohoří, hory, které se na území České republiky 

vyskytují. Osmnáct účastníků nechalo tuto odpověď při vyplňování listu (před projektem) 

prázdnou. ,,Sněžku” jako odpověď napsalo 5 dětí a ostatních 7 dětí vyjmenovalo různé 

kombinace pohoří nebo hor. Nejčastěji se vyskytovala odpověď ,,Krkonoše”. U některých 

jedinců jsem byla i velice mile překvapena, kolik a jaké odpovědi napsali (např. Milešovka, 

Kašperské hory, Smrk). U těchto dětí lze předpokládat, že s rodiči často cestují po České 

republice a dělají si různé výlety. V závěrečném listě opět děti uváděly jako nejčastější 

odpověď ,,Sněžku”, ,,Krkonoše”, dále také  ,,Jeseníky”, ,,Beskydy”, ,,Jizerské hory”. 

    Otázka č.10 byla zaměřena na vodstvo v České republice. Děti měly uvést řeky, které 

mohou na území České republiky najít. Nejčastěji (28x) děti uváděly řeku Vltavu. Tato 

odpověď byla u děti zaznamenána buď samostatně nebo v kombinaci s jinou řekou či řekami. 

Nejčastěji však samostatně (22x). Dvě děti nechaly otázku č. 10 zcela volnou. Mezi 

jmenovanými řekami se dále objevily následující řeky: Labe, Morava, Odra, Berounka. Za 

překvapivé odpovědi, které se vyskytovaly jen výjimečně lze uvést řeky Jihlava, Nisa, 

Lužnice. V závěru projektu děti uváděly už větší počet řek. Nejčastěji se jednalo o kombinaci 

Vltava, Labe, Morava. 

    Otázku č. 11 jsem zaměřila na českou měnu (čím se u nás platí). Z celkové počtu 30 dětí, 

které byly před projektem dotazovány, uvedlo správnou odpověď 25 dětí. Odpovědi u 

zbylých 5 dětí byly buď vynechány, nebo se jednalo o odpověď typu ,,penězi‘‘, kterou jsem 

za správnou nepovažovala. Při závěrečném vyplňování pracovního listu správnou odpověď 

uvedl plný počet dětí (27). 

    Na otázku, která zjišťovala, jaký je oficiální jazyk Česka, správně odpovědělo v obou 

případech při předložení listu plný počet. V této otázce byli žáci tedy 100% úspěšní. 

    V bodě č. 13 pracovního listu jsem děti poprosila, aby vyjmenovaly sousední státy České 

republiky. Z celkového počtu 30 dětí kompletně správně napsalo pouze 8 dětí. U ostatních 

chyběl jeden stát nebo i kombinace více států. Velká část dětí uvedla i úplně jiné státy (např. 

Anglie, Itálie). Při závěrečném dotazování byli účastníci v tom bodě mnohem úspěšnější. 
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Všechny 4 státy správně uvedlo 18 dětí, což je více jak dvojnásobek, než při počátečním 

vyplňování. 

    Poslední otázka č. 14 byla zcela otevřená. Děti dostaly za úkol napsat cokoliv jiného, co o 

České republice ví. Za otázkou byl dětem uveden výčet bodů, kterých se mohly při volném 

psaní řídit. Těchto bodů se řídila téměř naprostá většina děti. Prvním bodem, kterého se žáci 

mohli řídit, bylo národní jídlo ČR (knedlo, vepřo, zelo). Překvapil mne velký počet špatných 

odpovědí, téměř 75% (22 žáků) neví, jaké je české národní jídlo. V odpovědích byly uvedeny 

špagety, řízek, smažený sýr. V záchytném bodě, kterým byly názvy měst, byli účastníci 

projektu o něco úspěšnější. Téměř každý žák uvedl alespoň 3 města, zřídka se objevil název 

pouze jednoho města. Děti často také uváděly názvy vsí, kde mají děti své prarodiče. 

K dějinám se děti spíše nevyjadřovaly, asi u 5 jedinců byl napsán Karel IV. Nejvíce se v této 

otázce děti rozepsaly ke slavným osobám a sportovcům. Zde byly odpovědi velmi rozsáhlé. 

Na konci projektu, při závěrečném vyplňování pracovního listu o České republice, 80% (21) 

dětí již správně uvedlo národní jídlo. Výčet jmenovaných měst byl o něco větší, než při 

předchozím vyplňování. 

    Při vyhodnocování obou pracovních listů je patrné, že děti během projektových dnů získaly 

větší přehled v určitých oblastech. Jejich odpovědi byly konkrétnější. Výsledné ukazatele jsou 

takové, že 50% dětí si pamatuje o České republice více, než před projektem. 
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8.3. Sebereflexe 

    Děti se s metodou zážitkové pedagogiky ve školní družině, ale ani ve školním vyučování 

dosud nesetkaly.   

    Smyslem tohoto projektu bylo, se blíže seznámit formou různých her a činností plných 

zážitku se základními informacemi, kulturou, tradicemi České republiky. 

    Domnívám se, že se mi tento smysl podařilo naplnit. Vyplývá to z celkových reakcí žáků, 

z jejich průběžného, závěrečného hodnocení celého projektu a převážně i z výsledků 

pracovních listů, které děti vyplňovaly na začátku a následně na konci projektu. 

Na závěr celého projektu provedli všichni účastníci společné zhodnocení. Žáci se pokoušeli 

najít pozitiva a negativa své práce i ostatních, co se jim povedlo, co ne a co by udělali jinak. 

Zjišťovala jsem, která činnost děti ne/bavila, kdo a jak plnil své úkoly, co je 

rušilo a co jim naopak vyhovovalo atd.  

    Po celkovém zhodnocení musím říci, že práce na projektu má své klady i zápory. Asi jako 

největší zápor shledávám to, že projekt je velmi náročný na předchozí přípravu a také na 

následnou organizaci. Při přípravě projektu jsem usilovala o to, aby jednotlivé činnosti a 

jejich zaměření na sebe logicky a plynule navazovaly.  

I přes všechny nástrahy s projektem spojené, mě aktivita a zájem dětí přesvědčily, že celá 

práce měla svůj smysl. 

    Vzhledem k tomu, že jsem takovýto projekt tvořila poprvé, jsem s jeho průběhem a 

závěrečným výsledkem převážně spokojena. Děti prací na projektu získaly mnoho nových 

zkušeností, zdokonalily se v různých dovednostech. Proto se domnívám, že byl pro ně 

přínosný. Řada z nich v sobě objevila chuť objevovat a poznávat i něco jiného, než jen nové 

hry a seriály. 
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ZÁVĚR  

Již v roce 2001 se v Národním programu rozvoje vzdělávání
45

 v ČR autoři zmiňují o růstu 

významu zájmového vzdělávání a využívání volného času a doporučují zřídit nebo posílit 

studijní obor pedagogika volného času a sociální pedagogika.  

    V soudobé pedagogické praxi nalezneme celou řadu pedagogických inovací, jejichž 

prostřednictvím můžeme nejen měnit, ale především zkvalitňovat podmínky ve školním 

prostředí. Mezi jednu z těchto inovací patří tvorba projektů v rámci zážitkové pedagogiky, 

která je nejen mezi pedagogy, vychovateli, ale převážně dětmi velmi oblíbená. Projekty patří 

mezi jednu z vhodných cest, jak se mohou zajímavým způsobem zpracovat různá témata, 

problémy apod. 

    Cílem této bakalářské práce bylo dokázat, že propojení povinných předmětů vyučovaných 

během hodin ve škole a volnočasových činností konaných zábavnou formou ve školní 

družině, je velmi přínosné nejen pro děti, ale také pro samotné pedagogy.  

    V první části této práce jsem se snažila objasnit pojmy z oblasti pedagogiky volného času a 

sní související zážitkové pedagogiky, z oblasti školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

apod. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na téma projekt v pedagogice. Dále jsem 

věnovala pozornost kapitole vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“, která je zakotvena 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, ze které jsem vycházela 

v praktické části při tvorbě projektu. Oblast „Člověk a jeho svět“ je jedinou vzdělávací oblastí 

RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Součástí vzdělávací 

oblasti „Člověk a jeho svět“ je tématický okruh průřezového tématu ,,Místo, kde žijeme“. 

Do tohoto průřezového tématu spadá i celek zaměřený na ,,Českou republiku, naši vlast“.  

    V této teoretické části jsem se snažila obsáhnout všechny důležité informace, které jsem 

uplatnila jako výchozí, při tvorbě projektu. Ve své praktické části jsem navázala na vzdělávací 

celek ,,Česká republika, naše vlast“, jemuž se děti s paní učitelkou věnovali v rámci výuky při 

hodinách vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět. Ve své praktické části tak dochází k 

propojení této vzdělávací oblasti a mimoškolní výchovy, která zahrnuje volný čas dětí. 

Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z 

konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání 

a rozhodování. 

                                                 

45
 MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve 

vzdělávání. 2011. ISBN 80-211-0372-8. 
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    Domnívám se, že zpracováním projektu ve své praktické části jsem cíl práce potvrdila.   

Tvorba projektu pro mne byla zcela novou zkušeností. Předchozí příprava projektu byla velmi 

náročná nejen po stránce časové, ale také z hlediska volby vhodných, smysluplných a pro děti 

zajímavých činností, jejichž prostřednictvím se děti projektu osobně účastnily. Spolupráce 

dětí, jejich aktivita a zájem pro práci a získávání nových informací, či prohlubování již 

získaných, mne přesvědčily o tom, že ty starosti a úsilí při plánování projektu a následném 

průběhu, za to stojí. Ráda bych se skupinou dětí pokračovala navázáním na již vytvořený 

projekt ,,Česká republika” zpracováním jiného dílčího celku, který spolu s  výše 

jmenovaným projektem ,,Česká republika‘‘ tvoří celek stěžejního projektu ,,Naši sousedé”.  

    Tuto metodu práce bych chtěla nadále využívat při práci s dětmi ve ŠD. Myslím si, že je 

vhodná a velmi přínosná. Důležitým předpokladem pro úspěšnou práci je však vzájemná 

spolupráce pedagoga a vychovatele ve školní družině.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1- Pracovní list o znalostech České republiky 

 

Pracovní list o znalostech České republiky 

 

I.část 

 

1.) Pohlaví  

    □   chlapec           □   dívka 

 

2.) Navštěvuji ________ třídu. 

 

3.) Je mi ________ let. 

 

 

II.část 

 

4.) Na jakém kontinentě leží Česká republika? 

□ Afrika     □ Amerika     □ Asie     □ Evropa 

 

5.) Hlavní město ČR 

__________________ 

 

6.) SPZ ČR (zkratka státu, kterou najdeš na každém autě) 

_______ 

 

7.) Nejvyšší hora ČR  

____________________________ 

8.) Namaluj barevně naši státní vlajku 

 

 

 

9.) Vyjmenuj pohoří, hory,  které se vyskytují na území České republiky 

___________________________________________________________________________ 

 

10.) Vyjmenuj řeky, které u nás znáš 

___________________________________________________________________________ 
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11.) Česká měna (čím se platí) 

_________________________ 

 

12.) Oficiální jazyk ČR (jak se u nás mluví/jakým jazykem) 

___________________________ 

 

13.) Vyjmenuj státy, které sousedí s ČR 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14.) Víš ještě něco jiného o ČR (národní jídlo, názvy měst, dějiny, kultura, slavná osoba, 

sportovec apod.), napiš 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bn
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Příloha 2 – Doplň věty (ČR) 

 

DOPLŇ VĚTY (ČR) 

 

Česká republika leží na kontinentě zvaném ________________.  

Naše země vznikla po rozpadu _________________ a k tomu došlo v roce___________. 

Praha je zde ____________________ městem.  

Naše země sousedí se ______ státy, patří mezi ně: ________________, 

_____________________, _____________________ a ____________________. 

Na naší vlajce najdeme tyto barvy: _________________, __________________ a 

__________________.  

Orlice je součástí českého státního ______________.  

Turisty z jiných zemí můžeme nalákat na naše 

_______________________________________________, které je naším národním jídlem. 

Na našem území leží tyto pohoří: 

___________________________________________________________________________.

Nejvyšší horou je u nás ________________.  

Hlavním městem Prahou protéká řeka _____________, která se vlévá do řeky ____________ 

v Mělníku a ta poté odtéká do sousední země ____________________.  

V České republice je prezidentem _________________________________. 
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Příloha 3 - Osmisměrka 

Osmisměrka 

 

Najdi v osmisměrce následující slova: 

 

1. Hlavním městem České republiky je _____________________. 

2. Příjmení současného prezidenta je _________________. 

3. _______________ je nejvyšší horou ČR. 

4. Náš stát leží na kontinentě zvaném _________________. 

5. Nejdelší řekou ČR, která protéká Prahou je ________________. 

6. Dvě ________________ spolu se dvěma lvi najdeme na státním znaku. 

7. Velké město ležící na jihu Moravy se jmenuje ____________________. 

8. ________________ je naší země severní soused. 

9. Jakým státním zřízením je náš stát? ________________ 

10. Území ČR se dělí na Čechy, Moravu a _________________. 

 

B I N K L U Ž O D Á B K 

O S P R A H A V C R O D 

R Ř E D I N K E N Ž T E 

L I M V L Č E O S V A V 

I P O L S K O M Ž U Š R 

C I T T A D N K O S I O 

E K N A H O Ř E D Ů H P 

K O L V T R S N Ě Ž K A 

N S R A S E P O R L O B 

E K B N U M F R Y K H I 

D A Ě S A S L E Z S K O 

L R E P U B L I K A T Í 
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Příloha 4 - Riskuj a získej 

Riskuj a získej 

Česká republika 
 

 

 

 

100 

200 

300 

400 

500 



64 

 

OTÁZKY ZA 100 BODŮ (10 otázek) 

 

1.Hlavní město ČR? (Praha) 

2. Měna ČR? (české koruny) 

3. Nejvyšší hora ČR? (Sněžka) 

4. Jaké barvy má vlajka ČR? (modrá, bílá, červená) 

5. Prahou protéká řeka? (Vltava) 

6. Vyjmenuje 3 památky v Praze. (Karlův most, chrám sv.Víta, Orloj, Národní divadlo, 

apod.) 

7. Vyjmenuj 3 slavné osobnosti ČR.  

8. S kolika zeměmi sousedí ČR? 

a) 4 

b) 3 

c) 5 

9. Na jakém kontinentě leží Česká republika? (Evropa)  

10. O Praze se říká, že leží ve _________________? (středu Evropy) 
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OTÁZKY ZA 200 BODŮ (6 otázek) 

 

1. S jakým státem ČR sousedí na východě? 

a) Rakouskem 

b) Slovenskem 

c) Itálií 

2. Prezident je: 

a) nejnižší představitel státu 

b) poslanec 

c) nejvyšší představitel státu 

3. Jak se nazývá naše státní hymna? 

a) Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 

b) Kde domov můj 

c) Nad Tatrou se blýská 

4. Česká republika je členem jaké unie?  

a) německé 

b) středoevropské 

c) evropské 

5. Česká republika se dělí na? (Čechy, Moravu, Slezsko) 

6. Současným prezidentem ČR je? (Václav Klaus) 
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OTÁZKY ZA 300 BODŮ (6 otázek) 

 

1. Kdy vznikla ČR? 

a) 1. 1. 1993 

b) 1. 1. 1998 

c) 12. 1. 1991 

 

2. Jakým státem je Česká republika? 

a) hierarchický 

b) liberální  

c) demokratický 

 

3. Jaká zvířata najdeme na státním symbolu velký státní znak? 

a) 4 lvi 

b) 2 orlice a 2 lvi 

c) 3 lvi a 1 orlice 

 

4. S jakou řekou s Vltava stéká v Mělníku? 

a) Odrou 

b) Labem 

c) Moravou 

 

5. S jakým státem ČR sousedí na jihu? (Rakousko) 

6. Vyjmenuj 5 větších měst v našem státě. (Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, 

Olomouc, Pardubice, Hradec Králové, Karlovy Vary atd.) 
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OTÁZKY ZA 400 BODŮ (6 otázek) 

1. Kolik krajů má ČR? 

a) 8 

b) 12 

c) 14 

 

2. Vyjmenuje 3 řeky na území ČR (Vltava, Labe, Odra, Morava, Ohře, Berounka, Mže…) 

3. Prvním prezidentem České republiky byl: 

a) T. G. Masaryk 

b) Václav Havel 

c) Eduard Beneš 

 

4. SPZ České republiky? (CZ) 

5. Mezinárodní předvolba do ČR? (+420) 

6. Česká republika vznikla rozpadem čeho? Jakých dvou států? (Československa, Česka a 

Slovenska)
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OTÁZKY ZA 500 BODŮ ( 6 otázek) 

1. Kolik měří nejvyšší hora ČR? 

a) 1520 

b) 1620 

c) 1602  

 

2. Kdo napsal slova k naší české hymně? 

a) František Škroup 

b) Mikoláš Aleš 

c) Josef Kajetán Tyl 

 

3. Jaký státní svátek slavíme 1. května? 

a) Svátek práce 

b) MDŽ 

c) Velikonoční pondělí 

 

4. Jaký státní svátek slavíme 6. července? 

a) vznik ČR  

b) příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

c) Den upálení Mistra Jana Husa 

 

5. Jaký státní svátek připadá na den 17. listopadu? 

a) Den osvobození 

b) Den boje za svobodu a demokracii 

c) Den české státnosti 

 

6. Jaký státní svátek si připomínáme 28. října?   

a) Den vzniku samostatného československého státu 

b) Den osvobození 

c) Den matek 
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Příloha 5 - Informační text o České republice 

Česká republika 

Oficiální název země: Česká republika 

Poloha: Evropa (střední Evropa)  

Sousední země: 1. sever: Polsko (PL) 

2. jih: Rakousko (A) 

3. východ: Slovensko (SK) 

4. západ: Německo (D) 

Rozloha: 78 867
 
km² 

Počet obyvatel: 10 548 527 

Hlavní město: Praha  

Oficiální jazyk: čeština 

Státní symboly: velký a malý státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní pečeť, 

státní barvy a státní hymna 

Vlajka:     

Znak:        

Nejvyšší hora: Sněžka (1602 m n. m.) 

Státní zřízení: parlamentní republika 

Hymna: Kde domov můj ( autor hudby-F.Škroup, autor textu-J.K.Tyl)  

Měna: koruna česká (CZK) 

Prezident:  Václav Klaus 

MPZ: CZ 

Telefonní předvolba: +420 

Národní TLD: .cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_a_%C4%8Desk%C3%A1_vlajka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_podle_st%C3%A1tn%C3%ADho_z%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1
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Česká republika je členským státem OSN, NATO, EU 

Česká republika se rozkládá na území tří historických zemí-Čech, Moravy a Slezska a dělí se 

na 14 samosprávných krajů (Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský 

kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj) 

Národní jídlo: knedlo, vepřo, zelo 

Přírodní podmínky 

Vodstvo 

Hlavní říční osy v Čechách jsou Vltava (433 km), Labe, na Moravě řeka Morava a Dyje a ve 

Slezsku Odra, Opava 

 

Pohoří 

Nejvyšší pohoří v ČR jsou Krkonoše (Sněžka – 1602 m. n m.), Hrubý Jeseník (Praděd – 1492 

m. n m.), Kralický Sněžník (Kralický Sněžník – 1424 m. n m.), Šumava (Plechý – 1378 m.n 

m.), Krušné hory (Klínovec – 1244 m. n m.) 

 

Nejníže položený bod - výtok Labe u Hřenska (115 m n. m.) 

 

Historie 

Původní osídlení 

Česká republika se nachází na území tří historických českých zemí – Čech, Moravy a Slezska, 

z nichž každá má svoji specifickou historii. 

Území Čech bylo člověkem osídleno již před asi 750 000 let.Od 3. století př. n. l. obývali tuto 

oblast Keltové a v 1. století n. l. přicházely kmeny Germánů. Od konce 5. století se na území 

dnešního Česka objevovali první Slované. V 7. století slovanské kmeny vytvořily Sámovu 

říši. Prvním státním útvarem byla Velkomoravská říše. Čechy se od ní odtrhly zhruba po 

60letech. 
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Středověk a raný novověk 

Vznik českého státu spadá do druhé poloviny 9. stol. a je spojen s rodem Přemyslovců. 

Prvním českým panovníkem se stal kníže Bořivoj, který přijal křest z rukou arcibiskupa 

Metoděje. Přijetí křesťanství byla velmi důležité pro rozvoj vzdělanosti – v té době především 

čtení a psaní, což umožnilo rozšíření prvních knih. Bořivoj také na místě dnešního Pražského 

hradu založil opevněné hradiště čímž se sídlem Přemyslovců a centrem vznikající říše stala 

Praha. V průběhu 11. a 12. století byla k Čechám natrvalo připojena Morava a části Slezska. 

V dalším období se přemyslovské panství dále rozšiřovalo až za vlády Václava II. sahalo od 

Baltu až k Bulharsku, avšak brzy poté po smrti jeho syna Václava III. vymřel rod 

Přemyslovců po meči (Václav III. neměl žádného mužského následovníka). Tím skončilo více 

než 400 let vlády jediné ryze české panovnické dynastie. Po krátkém období bezvládí 

nastoupil na uvolněný český trůn rod Lucemburků. Jeho nejvýznamnějším představitelem byl 

Karel IV., který zajistil českým zemím prosperitu a založil například Karlovu univerzitu. 

Na pražské univerzitě studoval i kazatel Mistr Jan Hus. Tento církevní reformátor bojoval 

proti chudobě. Pro svoje názory však nenašel u církve pochopení a byl upálen. Jeho 

následovníci husité se však snažili šířit jeho myšlenky i nadále. Na začátku 16. století byl 

českými stavy vybrán na trůn Ferdinand I. Habsburský. S nástupem rodu Habsburků, kteří 

vládli českým zemím až do roku 1918 skončilo období dějin označované jako středověk a 

začal novověk. České země se staly na dlouhou dobu součástí Rakouska. Na konci 18.století 

se začaly objevovat snahy pozvednout český jazyk, českou společnost a kulturu – vzniklo 

národní obrození. Cílem národního obrození byla podpora a českého národa uprostřed 

rakouské monarchie. Významným krokem v této snaze bylo rovněž později založení 

Národního divadla. Na začátku 20.století se v celé Evropě rozhořela válka. Jejím výsledkem 

byla porážka Rakouska a rozpad Habsburské říše. Na jejich troskách bylo dne 28.10.1918 

založeno Československo jako demokratický stát v čele s prezidentem Tomášem Garriguem 

Masarykem. Součástí Československa se vedle Čech a Moravy stalo i Slovensko a 

Podkarpatská Rus. V září roku 1938 na nátlak nacistického Německa a evropských mocností 

bylo Československo Mnichovskou dohodou donuceno postoupit Německu pohraničí 

(tzv.Sudety). 14. března 1939 Slovensko vyhlásilo samostatnost a po okupaci německými 

vojsky 15. března 1939 byl na zbytku československého území vyhlášen Protektorát Čechy a 

Morava. V květnu 1945 Československo osvobodili spojenci a byl obnoven formálně 

demokratický stát. O tři roky později (r.1948) se v Československu chopila moci 

Komunistická strana Československa (KSČ), země se stala totalitním státem a součástí 

sovětského bloku. 17. listopadu 1989 byla zahájena Sametová revoluce, svrhla komunistický 
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režim a obnovila svobodné podnikání, ale zároveň měla za následek dramatický nárůst 

kriminality a značné zadlužení státu a rozpad federace. Mezi oběma složkami federace, 

Českou republikou a Slovenskou republikou rychle narůstaly rozpory, které vedly rozpadu 

společného státu. Československo tak zaniklo mírovou cestou. Samostatná Česká republika 

vznikla tedy 1. ledna 1993. 

 

Svátky 

Svátky můžeme rozdělit na:  

-státní svátky, které se vážou k české státnosti  

-svátky, které se vážou k historickým událostem nebo tradicím  

 

STÁTNÍ SVÁTKY 

1. leden- Den obnovy samostatného českého státu (vznik České republiky v r.1993) 

1. květen- Svátek práce 

8. květen- Den vítězství (konec 2.sv.války v Evropě) 

5. červenec- Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (příchod věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje na Velkou Moravu roku 863 6. červenec) 

6. červenec- Den upálení mistra Jana Husa (upálení kněze a reformátora mistra Jana Husa 

během Kostnického koncilu roku 1415) 

28. září- Den české státnosti (zavraždění knížete Svatého Václava)  

28. říjen- Den vzniku samostatného československého státu (1918) 

17. listopad- Den boje za svobodu a demokracii (Sametová revoluce)  

 

OSTATNÍ SVÁTKY 

pohyblivý svátek- Velikonoční pondělí (křesťanský svátek) 

24. prosinec- Štědrý den (oslava Vánoc) 

25. prosinec- 1.svátek vánoční (oslava narození Ježíše Krista) 

26. prosinec- 2.svátek vánoční (připomínka prvního křesťanského mučedníka Štěpána) 
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Příloha 6 – Mapa České republiky 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


