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Anotace v českém jazyce 

Bakalářská práce má dvě úrovně. V teoretické části charakterizuji volný čas a zároveň 

se snažím uvést současné problémy, funkce a cíle školní družiny. Dále se zabývám 

věkovými zvláštnostmi mladšího školního věku a činnostmi ve školní družině, přičemž 

se zaměřuji na vycházky. Pro praktickou část jsem vytvořila 

a uskutečnila čtyři vlastivědné vycházky, jejichž součástí jsou pracovní listy pro děti. 

Cílem práce je ukázat vychovatelům náhled na různé možnosti využití vycházky ve 

školní družině a motivovat je k realizaci vlastní vycházky ve svém regionu. 

. 
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Anotace v anglickém jazyce 

The work has two levels. The theoretical part describes leisure time and school clubs, 

simultaneously I am trying to introduce current issues, functions and goals-school clubs. 

I also deal with the age peculiarities of the younger school age and school club 

activities, focused on walks. For the practical part I have created 

and held four educational walks, which include worksheets for kids. The aim is to show 

educators the various possibilities of walks in after-school clubs and encourage them to 

implement their own walks in the region. 
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1 Úvod 

Při rozhodování o volbě tématu bakalářské práce mi pomohla má dlouholetá praxe ve 

školní družině. Pracuji ve školní družině při Základní škole ve Svratouchu a většinu 

činností přenáším ven do přírody. Pobyt v přírodě dětem umožňuje nenásilně a zajímavě 

poznávat zákonitosti přírody, učí se ji chránit, seznamují se s chodem obce a tím si 

vytvářejí kladný vztah k místu, kde žijí. 

Bakalářská práce má dvě části. Teoretická část pojednává o volném čase, školní 

družině, zvláštnostech mladšího školního věku, školním vzdělávacím programu a 

charakteristice vycházek ve školní družině. V praktické části jsem navrhla a zrealizovala 

čtyři vlastivědné vycházky. 

Prostudovala jsem velké množství knih, nejvíce informací jsem čerpala z knihy Školní 

družina a Pedagogika volného času. Motivací k vycházkám mi byla návštěva u paní 

kronikářky a film Ostrovy zapomenutého klidu. 

Mým cílem bylo shromáždit poznatky o historii a zajímavých místech v blízkém okolí 

naší školy a vytvořit vlastivědné vycházky, které budou bohaté na zážitky pro děti. 

Chtěla bych tak nabídnout vychovatelům náhled na různé možnosti využití vycházky ve 

školní družině tak, abych je motivovala k realizaci vlastní vycházky ve svém regionu.  
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2 Teoretická část 

2.1  Volný čas  

 „Pod pojmem volný čas se běžně zahrnuje odpočinek, rekreace, zábava, zájmové 

činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové 

ztráty s těmito činnostmi spojené. Z hlediska dětí a mládeže nepatří do volného času 

vyučování a činnosti s nimi související, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní 

věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, domácností, výchovného zařízení i další 

uložené vzdělávání a další časové ztráty.“  (J. Pávková, B. Hájek a B. Hofbauer, str. 15, 

1999) 

Jak děti tráví svůj volný čas? Mohou ho trávit mnoha způsoby, nejčastěji a nejraději ho 

tráví doma u televize a počítače. Částečně za takovéto využití volného času mohou 

rodiče. V dnešní uspěchané době, kdy se rodiče vracejí z práce domů až v pozdních 

odpoledních hodinách, unaveni a vystresováni stále většími požadavky, které jsou na ně 

v zaměstnání kladeny, nemají většinou již na děti sílu ani náladu a jsou rádi, že od nich 

mají chvilku klidu, sami jim počítač či televizi zapnou. Je to přeci jen nejjednodušší 

metoda, jak se zbavit dětí a chvilku si odpočinout.  

Můžeme se setkat i s tím, že již od nízkého věku se žáci specializují na určitou 

zájmovou oblast, které musí věnovat veškerý volný čas. Nejedná se však v tomto 

případě spíše o splnění snů svých rodičů? Neměly by si děti nejprve sami vyzkoušet 

různé zájmové činnosti a teprve poté si vybrat koníček, kterému se budou chtít naplno 

věnovat? 

Na vesnicích se děti často „poflakují“ se svými vrstevníky a vymýšlí lumpárny. Při 

takovém neorganizovaném trávení volného času často dochází k úrazům dětí, 

experimentováním s drogami, z nudy děti překračují zákon a dopouštějí se šikany svých 

vrstevníků. 

Na prvním místě ovlivňuje trávení volného času dětí rodina. Představa, že výchovu dětí 

ve volném čase zabezpečí pouze rodina, je však mylná, neboť rodina pro ni nemá 

dostatek času, chybí ji odborná kvalifikace a nemůže uspokojit potřebu dětí sdružovat se 

ve skupině vrstevníků. 
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 „Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je 

žádoucí jeho pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou 

se orientovat ve všech oblastech zájmových činností, potřebují citlivé vedení. 

Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré 

a přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného času závisí na věku 

dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy.“ (J. Pávková, 

B. Hájek a B. Hofbauer, str. 15, 1999) 

Cílem výchovy ve volném čase je vychovat člověka, který dokáže se svým volným 

časem rozumně hospodařit, uvědomuje si jeho životní hodnotu, má pestré 

a mnohostranné zájmy a jeden celoživotní zájem. 

2.2 Školní družina  

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

zařízeními určenými pro volný čas dětí nejčetnější, zaměstnává nejvíce vychovatelů 

a jeho odděleními prošlo nejvíce dětí. Výchova je společenský proces, a tedy i výchovu 

ve školní družině je třeba chápat jako součást nutné společenské reprodukce, nikoli jako 

hlídání dětí – tj. pouhou sociální službu.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 9, 2007) 

Školní družiny většinou existují při školách, mohou být zřízeny i jako samostatná 

zařízení pro žáky více škol. Jsou určeny především pro žáky prvního stupně, rozdělena 

bývají na oddělení, které se naplňují do počtu 30 zapsaných žáků. Počet přítomných 

žáků se v oddělení během dne mění, někteří odcházejí do kroužků nebo za dalším 

zájmovým vzděláváním. Také se mění doba, kdy odchází domů. I v takto náročných 

podmínkách lze realizovat výchovné cíle, pokud je vychovatelka schopná tvořivě 

reagovat na měnící se výchovné situace. Činnost školních družin upravuje Metodický 

pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin MŠMT. 

Posláním družin je umožnit dětem odpočinek a dát jim možnost připravit se na 

vyučování. Děti zde mají možnost seznámit se s pestrou paletou nejrůznějších aktivit. 

Tato široká zájmová orientace je důležitá pro další vývoj zájmů.  

U dětí, které vhodně tráví svůj volný čas, se snižuje riziko kouření, záškoláctví a dalších 

sociálně patologických jevů.  
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 Výhody školní družiny 2.2.1

Školní družina dává prostor pro uspokojování potřeb, prohlubování zájmů a objevování 

a rozvíjení schopností. Vychovatelka je s dětmi v každodenním styku, děti dobře zná, 

často s nimi tráví více času, než jejich rodiče. Má jiné postavení než učitel, snaží se být 

pro dítě rádcem, přítelem a často tak pomáhá dětem s problémy, které je trápí. Školní 

družina vyrovnává nestejné podmínky rodinného prostředí. Pomáhá dětem 

z problematického rodinného prostředí. 

  Současné problémy školních družin 2.2.2

Školní družiny se potýkají s nevyhovujícími prostory, s nedostatkem materiálního 

vybavení a s nedostatkem finančních prostředků. Za takových podmínek se opravdu 

snadno nepracuje. Družina často stojí na pokraji zájmu nejen u vedení školy, ale i u 

rodičů dětí, kteří ji vidí pouze jako „hlídárnu“. Tento pohled na družinu může 

vychovatelka změnit tím, že pořádá nejrůznější akce, do kterých se mohou zapojit 

rodiče. Dále je vhodná prezentace práce dětí na výstavkách po škole, či na různých 

soutěžích. Vhodné je využít všech možností ke vzájemnému sblížení rodičů, pedagogů a 

dětí, neboť toto sblížení může výrazně přispět k lepšímu vzájemnému pochopení. 

  Funkce školní družiny 2.2.3

Vymezení jednotlivých funkcí školní družiny může být rozmanité, vycházím z členění 

z knihy Pedagogika volného času. 

Výchovná funkce 

Školní družinu řadíme mezi výchovná zařízení, a proto je na funkci výchovy kladen 

obzvlášť velký důraz. Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností se děti motivují 

k hodnotnému využívání volného času. Velkou roli hrají samotní vychovatelé a jejich 

osobnost. Ti by měli umět děti vhodně motivovat, sdílet s nimi jejich radosti 

a strasti, podporovat je v tom, v čem vynikají oproti ostatním a dávat jim pocit jistoty. 

Sociální funkce 

Je často chápána jako funkce nejvýznamnější a nejčastěji se jí rozumí zajištění 

bezpečnosti. Spočívá také v navazování rozmanitých sociálních vztahů, přátelství 
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s jedinci, kteří mají podobné zájmy a možnost zaujímat ve skupinách rozmanité 

postavení a sociální role. 

Zdravotní funkce 

Tu plní družina především zajištěním pravidelného režimu dne a to jeho rozvržením do 

činností tak, aby se střídaly činnosti aktivní s těmi pasivními. Velký význam má 

podněcování a poskytování příležitostí k pohybu na čerstvém vzduchu. Pro děti je 

pohyb důležitý z důvodu, že sedí několik hodin při vyučování a při pohybu mohou vybít 

nahromaděnou přebytečnou energii. 

Preventivní funkce 

Ta spočívá v předcházení negativních jevů, jako jsou lhaní, krádeže, záškoláctví aj. 

U dítěte, které umí svůj volný čas vhodně využívat, je méně pravděpodobné, 

že podlehne špatným vzorům a projeví se u něho některé z patologických jevů. 

  Cíle školní družiny 2.2.4

Obecným cílem výchovy ve volném čase je naučit jedince hospodařit se svým volným 

časem a umět ho rozumně využívat.  

V následujících rozděleních je podrobněji uvedeno, jaké jsou kladeny cíle na školní 

družinu, a kterých by měla dosahovat. Vycházím z členění z knihy Školní družina. 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Pro dítě je potřebné, aby si osvojilo pravidelný denní režim, který zahrnuje hlavně 

správné hygienické návyky, dodržování pitného režimu a pravidelný přísun zdravých 

potravin, dále sem patří pobyt na čerstvém vzduchu a pěstování pracovních návyků 

a dovedností. 

Posilování komunikačních dovedností 

Dítě by se mělo umět správně a plynule vyjádřit, jak verbálně, tak mimoslovně a mít 

bohatou slovní zásobu. Důležité je, aby umělo komunikovat v rámci různých sociálních 

skupin a poradilo si v konfliktních situacích. 

Zvyšování sociálních kompetencí 
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Patří sem rozvíjení sociální orientace jako například pěstování potřebných a žádoucích 

vědomostí, dovedností a postojů v sociálních vztazích, posilování schopnosti objektivně 

hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování. 

Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování 

Zvládat negativní citové reakce, umět si poradit se stresem a náročnými životními 

situacemi, nepodléhat jim a snažit se je řešit. 

Schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti 

Důležité je poznání sebe samého, což pomůže zvýšit šance uplatnění ve skupině, stejně 

tak posilované pozitivní myšlení je příznivé pro začlenění do skupiny. 

Formování životních postojů 

Patří sem rozvíjení tolerance, porozumění, schopnost a ochota pomoci druhým a 

posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům.  

 Vychovatel 2.2.5

Základem úspěšné práce školní družiny je vychovatelka, která dělá svoji práci s láskou 

a nadšením a nenazývá své zaměstnání prací v pravém slova smyslu. 

„Tak jako se zkouší divadelní role a hledá se optimální ztvárnění postavy, je nutné se 

připravovat i na roli vychovatelky a přijatou roli posilovat, prohlubovat a 

zdokonalovat.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 32, 2007) 

Z uvedené citace vyplývá, že člověk se nestává vychovatelem nástupem do funkce, ale 

postupně se vyvíjí s osobním zráním a zkušenostmi. Práce vychovatelky není stále 

doceněna, jak by si zasloužila. 

Pro úspěšné vykonávání této profese jsou nezbytné některé předpoklady: 

Osobnostní dispozice 

„Základním předpokladem pro úspěšný výkon funkce vychovatelky je její kladný vztah 

k dětem, který dokáže projevovat.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 32, 2007) 

Mít rád děti však v profesi vychovatele nestačí, důležitá je i vysoká míra empatie, 

organizační schopnosti, pozitivní naladění, fyzická zdatnost a smysl pro humor. 
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Dovednosti 

„Předpokladem úspěchu vychovatelky jsou dovednosti v různých zájmových oblastech, 

ale stejně důležitá je její schopnost v těchto oblastech děti vést, podněcovat je, rozvíjet 

jejich schopnosti. Vlastní dovednosti jsou důležité, ale z pedagogického hlediska je 

podstatná znalost metodiky jejich vedení, jak dovednost děti naučit.“ (B. Hájek, 

J. Pávková, str. 34, 2007) 

Většinou má každá vychovatelka oblíbenou zájmovou oblast, v které vyniká. To ale 

neznamená, že program školní družiny bude jednostranný dle zaměření vychovatelky. 

Dovednosti by se měly rozvíjet všestranně, důležité je i to, aby dítě, kterému se nedaří 

v jedné oblasti, zažívalo pocit úspěchu v aktivitě jiné. 

Vzdělanostní předpoklady 

„Vychovatelka má všeobecný přehled minimálně na úrovni středoškolského vzdělání. 

Má hluboké vědomosti o věkových zvláštnostech dětí zejména mladšího školního věku 

(psychologie a vývojová psychologie), zná sociální psychologii a umí teoretické 

poznatky užívat v praxi. Pedagogické metody, postupy a zásady umí průběžně 

uplatňovat v každodenní výchovné práci.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 34, 2007) 

Výchovná činnost vyžaduje soustavné vzdělávání, důležité jsou i znalosti z biologie 

a znalost právního vědomí. 

 Režim dne  2.2.6

Časový rozvrh a uspořádání činností ve školní družině je odvozen od podpory zdravého, 

tělesného, duševního i sociálního vývoje dětí.  

„Při sestavování režimu dne, týdne či roku je nezbytné přihlížet k biorytmům člověka, 

ke křivce výkonnosti.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 34, 2007) 

Ke křivce výkonnosti přihlížíme při sestavování režimu z toho důvodu, že v některých 

časových obdobích během dne je výkonnost člověka menší a někdy vyšší. Větší únava 

se projevuje u dětí například v ranních a večerních hodinách, po obědě a po každé 

fyzicky i psychicky náročné činnosti, dále na začátku i konci školního roku, 

po prázdninách, před klasifikací i po ni a při mimořádných událostech. Naopak 

z hlediska výkonosti  je efektivní čas mezi  9 – 11 hodinou a v 15 – 17 hodin.  
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„Při plánování činností vychovatelka vychází z obecných pedagogicko-psychologických 

poznatků, z konkrétních podmínek ŠD i ze znalosti individuálních zvláštností dětí.“  

(B. Hájek, J. Pávková, str. 34, 2007) 

Do činnosti ranní družiny zařazujeme klidné a nenáročné aktivity. Po vyučování a po 

obědě probíhají fyzicky i psychicky nenáročné činnosti odpočinkového zaměření. Po 

době klidného odpočinku následují činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci a zájmové 

činnosti, které jsou vhodnou náhradou dopoledního sedavého zaměstnání. 

 Činnosti ve školní družině 2.2.7

„Výchova mimo vyučování má výrazně činnostní charakter. Obsah výchovy mimo 

vyučování tvoří výchovně – vzdělávací činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, 

společensky prospěšné, sebeobslužné a přípravu na vyučování. Odpočinkové, rekreační, 

zájmové a společensky prospěšné tvoří součást náplně volného času a platí pro ně 

princip dobrovolnosti. Sebeobslužné činnosti a příprava na vyučování mají charakter 

povinnosti.“ (J. Pávková, B. Hájek, B. Hofbauer, V. Hrdličková, A. Pávková, str. 51, 

2001) 

Činnosti probíhají formou pravidelných, příležitostných a spontánních aktivit. 

Pravidelné aktivity 

Těmi je dána týdenní skladba činností a je to vlastně obdoba rozvrhu, který ovšem musí 

být pružný v nabídce. Zahrnuje i funkční režimové momenty, což jsou například 

příchody dětí ze školy. 

Příležitostné aktivity 

Jedná se o významnější akce, které nejsou zahrnuty v obvyklé nabídce činností. Patří 

k nim různé slavnosti, výlety a besídky. 

Spontánní aktivity 

Mají průběžnou nabídku a patří sem klidové činnosti po obědě nebo spontánní hry dětí. 

Druhy činností ve školní družině: 

Odpočinkové činnosti  
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Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv během 

dne, mají odstranit únavu. Nejčastěji mají podobu odpočinku na koberci s poslechem 

pohádky, vyprávění či rozhovory s dětmi. Tuto funkci mohou rovněž plnit stolní 

či námětové hry. Vhodné jsou též kooperační a relaxační hry či pobyt na zahradě nebo 

v parku. 

Rekreační činnosti  

Slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými 

prvky. Hry a činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za 

možnou relaxaci po vyučování. Pokud je to možné, měly by se provádět venku. Patří 

sem například sezonní hry v přírodě nebo tělovýchovné chvilky. 

Veřejně prospěšné činnosti  

Zahrnují ochranu životního prostředí, pomoc slabším, starším a nemocným osobám 

a vedení k dobrovolné práci ve prospěch druhých lidí. 

Sebeobslužné činnosti 

Vedení děti k samostatnosti v péči o vlastní osobu a majetek. 

Příprava na vyučování 

Souvisí s plněním školních povinností a jejich rozsah i obsah může být ve školních 

družinách velice rozmanitý. Můžeme zde zařadit procvičování učiva formou 

didaktických a jiných her, vypracovávání domácích úkolů atd. Vhodná je spolupráce 

vychovatelky s učiteli a to zejména při vypracovávání domácích úkolů u dětí z méně 

podnětného prostředí nebo dětí, které kvůli vývojovým poruchám učení potřebují 

zvýšenou péči. Nikdy však nelze ve školní družině dohánět, co se nestihlo probrat 

a procvičit ve vyučování! 

Zájmové činnosti  

Jsou nejdůležitější součástí obsahu výchovy mimo vyučování. Uspokojují a rozvíjejí 

individuální potřeby a dovednosti dětí. Je zde velice důležitá vlastní aktivita dětí, která 

vychází ze zájmu dítěte. Chtěla bych se více zmínit o aktivitě, které se u nás v družině 

často věnujeme. Jedná se o vycházky, ty integrují různé zájmové činnosti, jedná se 

převážně o: 
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a) Přírodovědné zájmové činnosti 

Při této zájmové činnosti prohlubujeme u dětí vědomosti o dění v přírodě 

a pěstujeme v nich vztah k její ochraně. Nejčastější a nejjednodušší činností 

je pozorování přírody přímo na vycházkách. Děti mají možnost pozorovat veškeré 

změny v přírodě v různých ročních obdobích. Pomocí atlasů a encyklopedie si osvojují 

poznatky o živočiších, rostlinách a neživé přírodě. Vedeme s dětmi dialogy na téma 

ochrany životního prostředí, děti poznávají, co přírodu ohrožuje a učí se ji chránit. 

b) Společenskovědní zájmové činnosti 

Cílem společenskovědní zájmové činnosti je získání poznatků o společnosti, o její 

historii a tradici. Vhodnou aktivitou k rozvíjení těchto poznatků jsou vycházky, při 

kterých klademe důraz na poznávání místa, kde žijeme, seznamujeme se s místními 

tradicemi a významnými historickými osobnostmi. Žáci si při putování osvojují zásady 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, učí se pomáhat a být tolerantní k odlišným 

názorům dětí ve skupině. 

c) Estetickovýchovná zájmová činnost 

Zaměřena je na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a hudebně -

pohybového projevu, cílem je vytvářet vztah k estetickým hodnotám. Jsou pro ni 

významné všechny aktivity, ve kterých se uplatňuje estetický vztah ke skutečnosti, tedy 

i vycházky. 

d) Tělovýchovné zájmové činnosti 

Cílem této činnosti je poskytnout žákům co nejvíce pohybových podnětů, podporovat 

a soustavně rozvíjet postřeh, rychlost, pohyblivost, orientaci atd. K plnění můžeme 

využít vycházky, neboť louky, lesy a polní cestičky jsou ideálním místem pro různé 

soutěže, honičky a pohybové hry. 

 Vycházky ve školní družině 2.2.8

„Nestačí jen jít, nestačí jen pohyb, dýchání, pobyt na vzduchu, v sluneční lázni, 

v proudu vzduchu, ve vůni lesa. Nutno se též dívat, naslouchat, pozorovat, zkoumat. A tu 

otevírá se nám úžasné široké pole činnosti, při které se sblížíme s přírodou, nalezneme 

smysl a řád života, naučíme se znáti krásu, milovat dobro, vyznávati pravdu. Příroda je 
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kniha života nevystihlé krásy, kniha nejvzácnější, plná ladu, smíru, hlasatelka pravdy, 

dárkyně štěstí. Musíme ji však poznat a pochopit.„ (M. Zapletal, str. 7, 2003) 

Rodina, která spolu chodí na výlety do přírody, bývá soudržnější. Společné zážitky, 

společné poznatky a společné hry ji stmelují. Totéž platí pro instituce a organizace 

zabývající se všestrannou výchovou, proto by měly být jejich důležitou složkou 

programu. Vycházkou míníme krátkodobý pobyt pod volnou oblohou trvající zpravidla 

dvě až pět hodin. Slovem výlet označujeme procházky celodenní.   

Příprava takové vycházky je pro vychovatelku však velmi náročná, zahrnuje: 

Řádnou přípravu vychovatelky proto, aby mohla dětem zprostředkovat co nejvíce 

kvalitních informací. Při doplňování, rozšiřování a osvěžování odborných vědomostí 

a dovedností, je vhodné využít různých zdrojů literatury (učebnice, turistické průvodce 

atd.) a místních zdrojů (obecní úřad, kronika atd.). Pro uspokojování velmi rozmanitých 

zájmů dětí je vhodné navázání spolupráce s odbornými institucemi v daném regionu, 

jako jsou muzea, hvězdárny, meteorologické stanice ap. 

Vychovatel se musí důkladně seznámit s oblastí, kde chce vycházku uspořádat, lze tím 

předejít nepříjemnému překvapení v průběhu vycházky a naopak se otevírají možnosti 

co nejlepšího využití. Trasa musí být zvolená tak, aby byla snadno dostupná od základní 

školy.  

Vychovatel by si měl dobře promyslet program vycházky. Všechno, co v přírodě 

děláme, by neměla být jen příjemná, zábavná hra bez hlubšího smyslu – tak mohou 

vycházky vnímat jen děti. Pro nás vychovatele je to výchovný prostředek. Náš záměr 

bude mít žádoucí účinek, když se nám podaří děti zaujmout, motivovat a nadchnout. 

A to dokážeme především zajímavou činností. Dle Miloše Zapletala z knihy Vycházky 

a výlety s dětmi děti očekávají: 

1. silné zážitky, 

2. zajímavou činnost, 

3. radost a vzrušení ze hry. 

My vychovatelé při sestavování programu dbáme na to, aby se děti něco nového 

naučily, posílily tělesnou zdatnost, upevnily své zdraví, zlepšily se vztahy mezi dětmi 
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a aby poznaly nový kousek rodného kraje. Program by měl být složený z drobných her, 

soutěží, pozorovacích a pátracích úkolů, pohybových hříček a testů.  

Délka trasy a doba trvání vycházky musí být přiměřená věku žáků. Délku vycházky 

a obsah činností, které bude vycházka obsahovat, je třeba důkladně zvážit, tak aby na ni 

bylo dítě dostatečně vyspělé a zvládlo ji. Pokud dítě přeceníme a nezvládne ji, můžeme 

tím u něj vyvolat pocit nechuti, smutku či dokonce negativního postoje k dalším 

vycházkám.  

Mezi základní pomůcky, které nám na vycházce prokáží službu, patří: 

- podrobná mapa našeho kraje, bez které budeme chodit na výletech jako slepí 

- turistický průvodce, ten nám podá spoustu informací o místech, kterými 

procházíme nebo jsme je zvolili za cíl 

- atlasy přírodnin, podle nich dokážeme určit většinu běžných přírodnin 

- lékárnička 

Před samotnou vycházkou je třeba oznámit rodičům např. formou lístečků či e-mailem, 

kam se s dětmi chystáme, jaké oblečení bude nejvhodnější, zda potřebují svačinu, 

peníze a oznámit jim čas příchodu z vycházky.  

Při vlastní realizaci vycházky je třeba, aby vychovatel dbal na zajištění bezpečnosti dětí. 

Je třeba, aby při přípravě vytipoval nebezpečná místa, kde hrozí, že si děti způsobí 

zranění a na tyto místa, žáky náležitě upozornil. 

Pobyt větších skupinek lidí v přírodě působí vždy rušivě, před vycházkou upozorněte 

děti na dodržování těchto pravidel: 

- v přírodě se chováme tiše, nekřičíme 

- nevkračujeme do přírodních rezervací, na osetá pole ani paseky osázené malými 

stromky 

- místa, kterými procházíme, zanecháme alespoň v takovém stavu, v jakém jsme je 

našli  

- kdykoli je to možné, snažíme se zlepšit stav přírody (uklidíme cizí ohniště, 

vyčistíme koryto potůčku, odklidíme odpadky apod.) 
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Po návratu z vycházky bychom s dětmi měli uskutečnit zhodnocení. Tato část vycházky 

se může odehrát v družině. Jedná se o zpracování údajů, které děti získaly během 

putování. Nemělo by chybět vyprávění zážitků z pobytu na čerstvém vzduchu.  
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2.3   Zvláštnosti mladšího školního věku 

„Každé dítě, se kterým se vychovatelka ve školní družině setkává, je jedinečnou 

osobností. Děti mají odlišné vrozené předpoklady, vyrůstají v různých rodinách, působí 

na ně rozmanité vlivy širšího společenského prostředí, míra i směřování vlastní aktivity 

jsou odlišné. Na děti působí výchovné instituce, setkávají se s různými styly výchovy, 

působí na ně osobnosti pedagogů. Přes veškeré individuální a typologické odlišnosti 

však lze vymezit charakteristické věkové zvláštnosti. Pro práci vychovatelky je důležité 

poznávání individuálních zvláštností dětí i orientace v základních poznatcích o vývoji 

dítěte v konkrétním věkovém období.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 25, 2007) 

Na následujících řádkách jsem se pokusila o shrnutí věkových zvláštností mladšího 

školního věku: 

Tělesný vývoj 

Dítě mladšího školního věku má velkou potřebu pohybu, jeho pohybová aktivita je velmi 

výrazná.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 25, 2007) 

Ve školní družině se proto snažíme zařazovat co nejčastěji různé pohybové aktivity, 

dbáme však na to, abychom děti nepřetěžovali jednostrannou zátěží. Nervová soustava 

dítěte snadno podléhá únavě, dítě potřebuje dostatek odpočinku po duševní práci. Na to 

je třeba brát ohled především ihned po příchodu žáků do družiny, kdy celé dopoledne 

strávili ve škole. 

Psychický vývoj (rozumový, citový, volní) 

Rozumový vývoj 

„Rozumový vývoj dítěte silně ovlivňuje prostředí, vyučování, příprava na vyučování 

i činnosti, jimž se dítě věnuje ve volném čase.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 25, 2007) 

K velkým změnám dochází v oblasti vnímání, které se zdokonaluje v souvislosti 

s vyzráváním smyslových orgánů. Typickým jevem je, že dítě vnímá lépe a přesněji to, 

co je názorné, živé a co v něm vzbuzuje emocionální reakci. Pozornost je ještě dost 

labilní, dítě se snadno rozptyluje vedlejšími podněty.  Představy se zkušenostmi 

zpřesňují od konkrétních k obecnějším. Paměť převažuje mechanická. Dochází k vývoji 

záměrného zapamatování a logické paměti. Myšlení je konkrétní. 
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Citový vývoj 

„V mladším školním věku převažují kladné city. Případné afekty dítě odreaguje, proto u 

dětí, které vyrůstají v harmonickém prostředí, většinou nedochází k závažnějším 

psychickým konfliktům.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 26, 2007) 

City dětí tohoto věku jsou také dost povrchní a nestálé, ale postupně dochází k jejich 

rozvoji a díky tomu se zlepšuje ovládání citových projevů. Stále mají malou schopnost 

vžít se do pocitů druhých a v některých situacích se jejich jednání může jevit jako 

bezcitné. Často se setkáváme s tím, že na sebe děti žalují nebo se posmívají.  

Volní vývoj 

„Dítě nedokáže jednat samostatně na základě vyšších motivů, jako je např. uvědomění 

si významu učení, ale při dobrém vztahu k dospělým se ochotně podřizuje jejich 

požadavkům.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 28, 2007) 

Z výše uvedené citace vyplývají velké nároky na vychovatele, který by si měl umět děti 

získat vhodnou motivací, svým jednáním a vystupováním. 

Sociální vývoj 

Mladší školní věk je dobou navazování nových, četnějších a kvalitativně vyšších 

společenských vztahů. Dítě si vytváří nové vztahy k dospělým, např. k vychovatelům, 

učitelům a vrstevníkům ve škole.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 28, 2007) 

Na počátku mladšího školního věku uznává dítě osoby, které mají autoritu (rodiče, 

vychovatele, učitele,...), nekriticky a maximálně se snaží dostát jejich očekávání, po 

osmém roce věku dítěte se tento postoj začíná měnit a přibývá v něm na kritičnosti. 

Kolem desátého roku má dítě potřebu začlenit se do skupiny vrstevníků. Vznikají první 

kamarádství, tyto vztahy jsou však ještě dost labilní, upřednostňováni bývají kamarádi, 

kteří se dítěti podobají.  
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2.4  ŠVP a školní družina 

„Podle školského zákona všechny typy škol a školská zařízení zpracovávají svůj vlastní 

školní vzdělávací program (ŠVP). Pro školy byl vydán tzv. Rámcový vzdělávací 

program, pro školská zařízení takovýto dokument vydán nebyl a vytvářejí si jej podle 

vlastních konkrétních podmínek. Musí obsahovat především tyto body: konkrétní cíle 

vzdělávání, formy a obsah, časový plán, popis materiálních podmínek, popis 

personálních podmínek, ekonomické podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví.“ 

(B. Hájek, J. Pávková, str. 51, 2007) 

ŠVP si družina vytváří na základě znalostí místních podmínek. Je vhodné ho vytvářet 

rámcově na období jednoho vzdělávacího cyklu. Výhodou je tak možnost propojování 

a přesouvání témat během celé docházky žáků do družiny. Má umožňovat co nejširší 

možnosti práce s dětmi, neměl by být svazující, ale naopak by měl inspirovat k pestré 

a bohaté činnosti družiny. 

Ve školní družině při Základní škole ve Svratouchu vycházíme při tvorbě školního 

vzdělávacího programu z těchto pěti tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

„Zahrnuje poznávání nejbližšího okolí, ale také organizaci života v rodině, ve škole, ve 

společnosti, v obci.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 51, 2007) 

Do tematického okruhu zařazujeme například tematické vycházky do okolí školy 

a dopravní výchovu. 

Lidé kolem nás 

„Žáci si osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi,  uvědomují si význam 

a podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 51, 2007) 

Z výše uvedené citace vyplývá, že jde především o osvojování a dodržování 

společenského chování. 

Lidé a čas 

„Žáci mají poznávat, jak a proč se čas měří, jak postupují události v čase a utvářejí 

historii věcí a dějů.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 51, 2007) 
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Vhodnou náplní tohoto okruhu je návštěva historických míst, ale i budování správného 

režimu dne. 

Rozmanitost přírody 

„Žáci se mají seznámit s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé i neživé.“ (B. Hájek, 

J. Pávková, str. 51, 2007) 

Patří sem aktivity, jako jsou pobyty v přírodě, didaktické hry s přírodními motivy 

a jednoduché pokusy.  

Člověk a jeho svět 

„Žáci mají poznat především sami sebe, získávají poučení o zdraví a nemoci, o 

zdravotní prevenci, o odpovědnosti za své zdraví.“ (B. Hájek, J. Pávková, str. 51, 2007) 

Vhodnou náplní daného okruhu je například nácvik první pomoci nebo besedy na téma, 

jak předcházet úrazům. 

Veškerá výchovně vzdělávací činnost ve školní družině by měla u dítěte rozvíjet tyto 

kompetence: 

Kompetence k učení 

Žák: 

- učí se s chutí 

- dokončí započatou práci 

- umí kriticky zhodnotit své výkony 

- všímá si souvislostí, pozoruje, experimentuje a získané poznatky dává do 

souvislostí 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

- vnímá problémové situace ve škole i mimo ni 

- promyslí a naplánuje způsob řešení problému 

- hledá různé řešení problému, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale 

hledá konečné řešení problému 
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Kompetence sociální a interpersonální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině 

- podílí se na vytváření pravidel a respektuje je 

- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- vytváří si pozitivní představu o sobě samém 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

- formuluje svoje myšlenky, vyslovuje svoje názory a přání 

- vyjadřuje se kultivovaně 

- naslouchá druhým 

- využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci 

Kompetence občanské 

Žák: 

- uvědomuje si svoje povinnosti a práva 

- dodržuje práva druhých osob 

- vnímá nespravedlnost a šikanu, umí se ji bránit 

- dbá na svoje zdraví a bezpečí sebe i ostatních 

Kompetence k trávení volného času 

Žák: 

- má přehled v možnostech a nabídce smysluplného trávení volného času 

- umí svůj volný čas vhodně trávit 

Získání těchto kompetencí jedinec potřebuje pro svoji osobní realizaci a k úspěšnému 

začlenění do společnosti. Ve školní družině se snažíme jednotlivé kompetence rozvíjet. 
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3 Praktická část 

3.1  Vysvětlení k vycházkám 

Připravila jsem a se žáky ze školní družiny zrealizovala čtyři vlastivědné vycházky 

komplexního charakteru: 

vycházka A – Po stopách našich předků 

vycházka B – K pramenu řeky Chrudimky 

vycházka C – Objevujeme vzácnou flóru 

vycházka D – Lesy a stromy 

Každá z vycházek má tři fáze: 

1. Příprava na vycházku 

2. Průběh vycházky 

3. Následné činnosti 

Vycházky jsou sepsány tak, aby každý vychovatel či učitel, kterého zaujmou, mohl 

uskutečnit výlet do naší obce a bez větších příprav je s žáky zrealizoval. V praktické 

části podrobně popisuji svoji přípravu vycházky i s řešením úkolů. Pro každou 

vycházku jsou v příloze připravené pracovní listy určené pro žáky.  
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3.2 Vycházka A: Po stopách našich předků 

Vycházka je zaměřená na historii vesnice a významné památky. 

Cílem vycházky je naučit děti: 

- pracovat s mapou 

- zachytit hlavní myšlenku vyprávěné pověsti, sledovat děj a zopakovat jej 

- samostatnosti i práci ve skupině 

Přípravná část: 

Na družinovou nástěnku jsem během dnů před vycházkou připevňovala zajímavosti o 

obci Svratouch, o významných rodácích a památkách obce a blízkého okolí. Prohlíželi 

jsme si knihy o Svratouchu a turistické příručky. Hráli jsme zajímavé hry: 

Hra Cestou necestou 

„ Nejdříve se na koberci s mapovými značkami seznámíme – prohlédneme si je, 

povídáme si o nich, pak je soutěžně vyhledáváme na libovolných mapách nebo je podle 

pokynů kreslíme na papír. Vyprávění může vypadat např. takto: 

Je ráno, scházíme se u pošty (děti zakreslí mapovou značku pošty) a pokračujeme ke 

kostelu (značka kostela). Přejdeme přes most a kolem kempinku dojdeme až 

k památníku. Prohlédneme si ho a pokračujeme kolem hájovny až ke zřícenině hradu. 

Po prohlídce se občerstvíme v restauraci a pak ještě navštívíme rozhlednu. Kolem lomu 

se vracíme nazpátek. Mineme zdravotní středisko a rozcházíme se u kostela. Už se 

těšíme na příští vycházku.“ (K. Balková, str. 49, 2010) 

Hra Turistická výbava 

„Pomůcky: batoh, sportovní obuv, pantofle, holínky, láhev s pitím, svačina, mapa, 

vybavená příruční lékárnička, nožík, žehlička, tužka, papírové kapesníky, provázek, 

karty, příbor, budík, kufr aj. 

Požádáme děti, aby pomohly malému turistovi, který se chystá na výlet, jaké věci si má 

s sebou vzít. Rozložím připravené pomůcky a děti si je prohlédnou. Potom necháme děti 

roztřídit věci na potřebné a nepotřebné. Výběr dětí okomentuji. U některých předmětů 

není výběr jednoznačný, záleží na zkušenostech a úvahách dětí, zda určí karty jako 
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potřebné, nebo je s sebou nevezmou. Počet předmětů by měl odpovídat počtu dětí. 

Každé dítě může přidat na hromádku potřebných a nepotřebných věcí jeden 

předmět.“(E. Doležalová, str. 95, 2004) 

Vlastní vycházka: 

Pomůcky: pracovní listy, turistická mapa, tužky 

Trasa vycházky: Základní škola - Zkamenělý zámek 

Mapa trasy: 

Popis cesty: Na vycházku se vydáme od Základní školy ve Svratouchu. Zde děti 

dostanou pracovní listy, které budou během vycházky vyplňovat. Zastávka č.1. 

Po chodníku se vydáme směrem ke Svratce. Před nádrží u evangelické fary odbočíme 

vlevo. Zastávka č. 2. Na rozcestí u kravína zahneme doprava a po chvilce zase doleva. 

Nyní nás čeká půl hodinka stoupání po asfaltové cestě, která nás zavede až 

k památníčku sv. Jiljí. Zastávka č. 3. Po odpočinku budeme ještě chvíli pokračovat 

v stoupání až k zámečku Karlštejn. Zastávka č. 4. Půjdeme podle červené turistické 

značky a cesta nás zavede na Zkamenělý zámek. Zastávka č. 5. 

Zastávka č. 1. - Základní škola 

Svratouch je malebná podhorská vesnička nacházející se v Pardubickém kraji, v okrese 

Chrudim, v chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů. Má cca 900 obyvatel. 

Jak vznikl název obce? Utvářel se postupně a poprvé se objevil ve staročeštině. Podle 

dávné pověsti v horní části obce pramenil potok Strahwiow. Podél jeho toku vznikala 

obec, asi 2km dlouhá, která nesla shodné jméno. Dále se název obce měnil na Swratůch, 

Svratach až na poslední, dosud používaný Svratouch. Základem obživy obyvatelstva 

bylo zemědělství provozované v těžkých podhorských podmínkách. Dařilo se tu 

sklářství, výrobky zdejší skelné huti pronikly svojí kvalitou i za hranice Čech. Díky 

bohatým ložiskům jílu tu pracovalo mnoho zručných hrnčířů, které později vystřídali 

klempíři. Počátkem20. století vznikla ve Svratouchu unikátní výroba strojů pro výrobu 

zápalek, zápalkových krabiček, řezaček na dřívka a dalších zařízení, které stejně jako 

kdysi sklářství, brzy pronikly do zahraničí.  
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Mezi významná místa obce patří osada Karlštejn, kde se nachází lovecký zámeček. 

Nedaleko osady Karlštejn jsou v lese zajímavé skalní útvary, připomínající zříceninu 

hradu a nazývají se Zkamenělý zámek. A tato místa se pro dnešní den stávají cílem naší 

vycházky! 

1. úkol do pracovního listu: 

V následujících větách vyber jednu z možností tak, aby tvrzení byla pravdivá: 

1. Obec Svratouch se nachází v okrese/ Chrudim /Žďár nad Sázavou/ Nové Město. 

2. Obec Svratouch má cca 600/900/1000 obyvatel. 

3. Název obce vznikl podle názvu/potoka/slavné osobnosti/ zámku. 

4. Lidé se zde živili převážně zemědělstvím/ turistickým ruchem/ rybolovem. 

2. úkol do pracovního listu: 

V pracovním listě jsou fotografie určitého stavebního prvku nebo ozdoby (hlavice 

sloupu, zdobení domu, sochy, klepadla na dveřích), které si děti prohlédnou. Děti, jako 

dobří pozorovatelé, mají zadanou věc během vycházky objevit a zapamatovat si místo, 

kde ji našly. Místo nálezu si do pracovního listu děti zapíší až v cíli, kde tuto soutěž též 

vyhodnotíme. 

Řešení úkolu: Chaloupka na Pasekách, evangelický kostel 

Zastávka č. 2 - Evangelická škola 

Evangelická škola byla zřízena roku 1748 a teprve po 58 letech byla založena škola 

katolická (ta se nachází nad naší současnou školou). Později byly obě školy spojeny 

a vyučovalo se v selských staveních. V roce 1898 se začalo učit v naší škole. V této 

době docházelo do naší školy kolem 250 žáků, v porovnání s dnešními 44 dětmi je toto 

číslo úctyhodné. Dnes slouží evangelická škola jako knihovna.  

Zde máme domluvenou krátkou prohlídku knihovny, kde si pro nás pan kronikář 

připravil fotky a vyprávění o naší obci.  
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Zastávka č. 3 - Paseky 

Ve Svratouchu bylo osídlení započato v místech dnešních Pasek, kde se nyní 

nacházíme. Z původních chaloupek se za tak dlouhá léta pochopitelně moc 

nedochovalo. 

3. úkol do pracovního listu: Víte, kde jsou zachovány původní lidové stavby? 

Řešení úkolu: Veselý kopec, Hlinsko – Betlém, Svratka – Račany 

Zastávka č. 4 - Památníček sv. Jiljí 

Tento památníček byl postaven proto, aby kolemjdoucím nabídl příležitost k zastavení, 

k zamyšlení nad historií tohoto kraje a přiměl k rozhlédnutí po krajině Žďárských vrchů. 

Příroda okolo je tu nejhezčí kulisou k vyprávění pověsti. Sedneme si s dětmi na lavičku 

a přečteme si pověst o tom, jak se na Vysočinu dostaly brambory, viz příloha č. 2. 

 

Obrázek č. 1 Poslech pověsti 

4. úkol do pracovního listu: Krásný rozhled do krajiny přímo vybízí k zadání 

následujícího úkolu. 
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Podle turistické mapy se pokuste určit obce, které je možno od památníčku spatřit. 

Řešení úkolu: Kameničky, Svratku, Herálec 

Zastávka č. 5 -  Karlštejn 

Směrem na východ od obce nás cesta zavedla na zámeček Karlštejn, který si nechal 

postavit v druhé polovině18. století hrabě Filip Kinský. Majitel vněm často přebýval, 

když přijížděl na hony do sousedních lesů. Karlštejn je však znám především jako 

střecha Evropy, protože zde probíhá hranice evropského rozvodí, postupuje v kruhu 

kolem Svratouchu a vytváří tak velmi zvláštní situaci, voda zde odtéká do dvou moří – 

Černého a Severního. Tvrdí se dokonce, že toto rozvodí prochází přímo po střeše 

karlštejnského zámku a tím ze střechy obrácené ke Svratce odtéká dešťová voda do 

Černého moře a ze strany opačné, k moři Severnímu. Zdejší nádherná příroda a zámek 

také v minulosti lákaly filmaře. Natáčely se zde dva díly televizního seriálu Četnické 

humoresky a toto místo bylo také inspirací pro Aloise Jiráska k sepsání divadelní hry 

Lucerna. Při odpočinku dětem přečteme místní pověst, viz příloha č. 2. Jak vzniklo 

jméno tohoto zámečku, se dozvíme na další zastávce. 

5. úkol do pracovního listu: Dalším úkolem bude najít v okolí rozcestník a opsat z něj, 

do kterých obcí a po jaké turistické značce se dostaneme do různých obcí. 

Řešení úkolu:  

Svratka - 3km, červená značka 

Krouna - 10km, žlutá značka 

Zastávka č. 6 - Zkamenělý zámek 

Podle nalezených vykopávek,(železných šipek a dalších drobných předmětů) se znalci 

domnívají, že tady bylo nejstarší obydlené místo již od pravěku. Ve středověku zde 

vznikl nevelký dřevěný hrádek, jeho stanovištěm se stalo několik skalních bloků až 10 

m vysokých, které jsou uskupeny do tvaru jakési podkovy. Jižní a východní stranu 

areálu, které nebyly dostatečně zabezpečeny skalisky, obklopily zdvojený příkop a val, 

který se v náznacích dochovaly až do současnosti. 

6. úkol do pracovního listu: K číslům, která jsou ve sloupcích pod sebou (čísla tvoří 

hledanou zprávu) mají děti přiřadit příslušné písmeno z tabulky. Směr luštění je od 



31 

 

shora dolů. Jeden sloupec znamená jedno slovo. Po vyluštění se děti dozvědí, jak ještě 

bývá Zkamenělý zámek nazýván. 

Řešení úkolu: Starý Karlštejn 

Poté, co si Zkamenělý zámek prohlédneme, vydáme se stejnou cestou ke škole.  

Následné činnosti ve škole: 

Zde si zkontrolujeme vypracované pracovní listy, vycházku vyhodnotíme a položíme 

kontrolní otázky: 

Znáš nějakou významnou osobnost naší vesnice?  

Jaká významná místa bys ukázal turistovi, který by chtěl poznat naši obec? 

Na závěr děti dostanou namnožený text s vytečkovanými místy pro odpověď. Text se 

týká obce Svratouch a nejbližšího okolí, které poznaly na vycházce. 

Znění textu: 

Svratouch je malebná podhorská vesnička nacházející se v okrese................ 

v..................................kraji a nachází se v chráněné krajinné 

oblasti............................................ Starostou této obce je........................................ 

a obec čítá.............................. obyvatel. Mezi významná místa této obce patří Karlštejn 

a Zkamenělý zámek. A tyto místa se pro dnešní den stávají cílem naší vycházky! Cestou 

na Karlštejn projdeme kolem památníčku........................................... Je z něho výhled 

na........................................................................Karlštejn byl postaven 

hrabětem...................................................... Karlštejn je znám především jako 

střecha.................., protože zde probíhá hranice........................................rozvodí. Voda 

zde odtéká do dvou moří............................ a .......................... Zkamenělý zámek byl 

obydlené místo již od ..................................... 

Řešení úkolu: Chrudim; pardubickém; Žďárské vrchy; Jiří Socha; 900; 

sv. Jiljí; Svratouch, Svratka, Herálec;  Filipem Kinským;  Evropy; evropského; Černého 

a Severního; pravěku 
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Zhodnocení: 

Tato vycházka nebyla fyzicky ani časově náročná. Děti se seznámily s historií obce, 

rozšířily si vědomosti o naší obci a navštívily významné památky. Důležitou součástí 

této vycházky bylo pozorování a orientace v přírodě. Současně děti vyslechly a následně 

převyprávěly místní pověsti. Získané vědomosti z vycházky měly děti možnost zapsat 

do připraveného textu ve školní družině a překontrolovat si je. Děti rozvíjely 

kompetence k učení, kompetenci sociální a interpersonální, kompetenci k trávení 

volného času a kompetenci komunikativní. 
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3.3  Vycházka B: K pramenu řeky Chrudimky 

Vycházka je zaměřená na vodstvo v naší obci a jeho ochranu. 

Cílem vycházky je naučit děti: 

- pomocí meteorologických značek zaznamenat počasí 

- vědět jak chránit vodu před znečištěním 

Přípravná část:  

Celý týden před vycházkou byl věnován tématu voda. Seznamujeme se s tím, proč je 

pro nás voda důležitá, předpovídáme počasí - učíme se meteorologické značky, 

prohlížíme si odborné publikace, dětské encyklopedie a tematicky zaměřené časopisy, 

vyrábíme akvárium, prohlubujeme poznatky o životě ve vodě. Shlédneme film Ostrovy 

zapomenutého klidu: Žďárské vrchy. 

 

Obrázek č.2 Výroba akvária z papíru 

Vlastní vycházka: 

Pomůcky: pracovní list, tužky, plastové láhve 

Trasa cesty: Základní škola -  rybník Chochol – Meteorologická stanice – pramen řeky 

Chrudimky 
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Popis cesty:  Naše vycházka opět začíná od budovy školy. Zastávka č. 1. Za školou 

protéká potůček Brodek. Po chodníku se vydáme směrem ke Svratce a u evangelické 

fary zahneme doleva, na dalším rozcestí opět doleva. Projdeme kolem kravínu a za 

mostem, jež se nachází v blízkosti letního parketu, odbočíme doleva. Vstoupíme do lesa 

a čeká nás asi 100 metrů stoupání, zahneme na lesní cestičku vlevo a za chvíli dojdeme 

k rybníku Chochol. Zastávka č. 2. Od cestičky, která nás zavedla k rybníku, se vydáme 

přes most, po polní cestičce, která nás zavede k autoopravně a k silnici. Na silnici se 

vydáme směrem na horní Svratouch. Zde nás značení zavede k meteorologické stanici. 

Zastávka č. 3. Po její prohlídce se vrátíme tou samou cestou na hlavní silnici 

a budeme po ní pokračovat ve stoupání až na horní Svratouch. Na rozcestí se vydáme 

vlevo, ve směru na obec Krounu a po cca 100 metrech odbočíme vlevo na polní cestu, 

která nás dovede až k pramenu řeky Chrudimky. Zastávka č. 4. Zpět se vrátíme po 

hlavní silnici, která nás zavede k základní škole. 

Zastávka č. 1 - Základní škola 

Dnes se vydáme na vycházku, která nás seznámí s vodstvem v naší obci. Po celou dobu 

vycházky budou děti do plastových láhví sbírat vzorky vody z různých zdrojů, např. 

z potoka, rybníku, pramene nebo kaluže. Každou láhev popíšeme, abychom ve škole 

věděli, z jakého zdroje pochází. 

Zastávka č. 2 -  Rybník Chochol 

Rybník svou rozlohou patří k menším vodním plochám. Písečná pláž na jeho břehu 

nabízí v letních dnech příjemné koupání. Do Chocholu přitéká ze severu potůček 

Brodek, pramenící v nedalekých lesích. Potůček vytváří v okolních lesích mokré paseky 

a rašeliniště. Nedaleko rybníku je i dětský stanový tábor.  

Pohybová hra Rybičky a rybář 

„Hru si zahrajeme na pláži. Jedno dítě bude rybář. Připraví se na jedné straně pláže. 

K protější straně se postaví ostatní děti, které budou představovat rybičky. Jakmile 

rybář vyzve děti zvoláním „Rybičky, rybáři jedou“ k pohybu, rozběhnou se rybky proti 

rybáři a snaží se dostat na druhou stranu pláže a přitom se rybáři vyhnout. Koho se 

rybář dotkne, ten se stane jeho pomocníkem. Všichni rybáři utvoří spojením rukou síť a 

po výzvě „Rybičky, rybáři jedou“ vyrazí na lov zbylých rybek. Síť se postupně rozrůstá 
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a rybek ubývá. Rybky se snaží síti vyhnout. Vítězem se stane poslední neulovená rybka, 

která získá v nové hře roli rybáře.“ (E. Doležalová, str. 70, 2004) 

1. úkol do pracovního listu: Zkus uhádnout následující hádanky. 

Jakých ryb je v potoce nejvíce? (mokrých) 

Po čem padá déšť? (po kapkách) 

Ozdoba na vodě, růžová či bílá, nebydlí v ní víla. (leknín) 

Zastávka č. 3 -  Meteorologická stanice  

Meteorologická stanice Svratouch je profesionální meteorologická stanice Českého 

hydrometeorologického ústavu s celodenním nepřetržitým provozem. Je umístěná na 

kopci Otava. Zde máme domluvenou prohlídku stanice. 

2. úkol do pracovního listu:  Zaznamenejte podle meteorologických značek, které jsme 

se učili v družině, jaké je dnes počasí. 

Zastávka č. 4 - Pramen řeky Chrudimky 

 V tomto místě vyvěrá jeden z pramenů Chrudimky, spěchá vpřed, aby naplnil rybník 

Krejcar u Kameniček, sečskou a křižanovickou přehradu, sestupuje do nížin až do Labe. 

 

Obrázek č. 3 Čištění pramene řeky Chrudimky 

3. úkol do pracovního listu: Dostali jsme se až k pramenu řeky Chrudimky. Víte, jak se 

pramen označuje na mapách?  

Řešení úkolu: 
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4. úkol do pracovního listu: Najdi ve větách skrývačky řek. 

Je to póvl, ta vaše ošklivá zarostlá zahrada. (Vltava) 

O hře klavíristy se všichni vyjadřovali s obdivem. (Ohře) 

Nebuďte dlouho na slunci, ať nedostanete úpal.(Úpa) 

Znáte názvy ještě jiných řek? Napiš je. 

Po splnění úkolu a odpočinku se vydáme ke škole. Vrátíme se po hlavní silnici, asi po 

půl hodině chůze po chodníku dojdeme před školu. Zde zhodnotíme vypracované 

pracovní listy a vycházku.  

Následné činnosti ve školní družině: 

Zde zhodnotíme vypracované kontrolní listy a vycházku, povíme si, co nás nejvíce 

nadchlo a co se nám na putování nelíbilo a proč. Položím dětem kontrolní otázky: 

Co zajímavého jste se dozvěděly na prohlídce v meteorologické stanici?  

 Kde ve Svratouchu pramení řeka Chrudimka a kam odtéká? 

 Jakou rybu bys mohl vylovit z našeho rybníka Chochol? 

Na závěr provedeme pokus s vodou, kterou jsme přinesli z našeho putování a povíme 

si něco o ochraně vody. 

 „Prohlédneme si jednotlivé plastové láhve s vodou, které jsme přinesli z vycházky. 

Vzorky vody pochází z potůčku, rybníku a z pramene. I ve zdánlivě čisté vodě uvidíme 

při bližším zkoumání plovoucí nečistoty. Voda v přírodě někdy také obsahuje neviditelné 

choroboplodné zárodky (úplavice, bakteriální infekce). Vybereme vzorek vody, který je 

nejvíce znečištěn. Jak lze vodu vyčistit? Provrtáme zátku a nasuneme do ní trubičku 

z brčka. Do otvoru plastové láhve upevníme korkovou zátku s brčkem tak, aby jedna 

jeho polovina byla uvnitř láhve a druhá vyčnívala otvorem v zátce ven. Láhev upevníme 

do držáku stojanu hrdlem dolů. Postupněji naplníme vrstvou uhlí, jemného písku, 

hrubého písku a štěrku. Pod láhev položíme skleněnou misku. Do takto připravené 

filtrační nádoby pomalu naléváme viditelně špinavou vodu. Jeden díl špinavé vody si 

ponecháme pro konečné srovnání již přefiltrované vody s původním vzorkem. Špinavá 

voda proteče všemi vrstvami v pastové láhvi. Cizorodé částice se zachytí a do skleněné 
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misky poteče voda zbavená nečistot. Pokud vodu po dobu alespoň 10 minut převaříme, 

zbaví se také choroboplodných bakterií. Čistá voda nemusí být vodou určenou přímo 

k pití! V přírodě jsme našli vodu čistou i znečištěnou. Za znečištění vodních zdrojů 

mohou ti lidé, kteří se neumějí chovat ohleduplně a nemyslí na živočichy, ti pak jejich 

vinou umírají. Jiní lidé se naopak snaží chovat ekologicky a zachovat čistou přírodu. 

Vybudovali proto např. čističky odpadních vod, které zbavují vodu nečistot a vypouštějí 

ji zpět do přírody nezávadnou. V takové vodě může žít i pohádková zlatá rybka. 

Pohovoříme s dětmi o ekologických organizacích a aktivitách, o tom, jak mohou samy 

přispět k uchování přírody. Děti se posadí do kruhu, zavřou oči a podávají si z ruky do 

ruky malý oblázek. Učitelka v určitou chvíli řekne „žbluňk“. To je signál pro to, aby 

děti otevřely oči. Komu zůstal kamínek v ruce, má za úkol pronést přání, které prospěje 

přírodě nebo jejím obyvatelům. Přání prý splní zlatá rybka.“ 

(E. Doležalová, str. 71, 2004) 

Zhodnocení: 

Tato vycházka se dětem velice líbila. Bylo to jistě dáno i tím, že si děti rádi hrají 

s vodou. Nejvíce děti zaujala prohlídka meteorologické stanice, ve které se dozvěděli 

plno zajímavostí, a také je nadchl pokus se znečištěnou vodou. Děti splnily cíle této 

vycházky a naučily se pomocí meteorologických značek zaznamenávat počasí, vědí jak 

chránit vodu před znečištěním. Děti navzájem velmi dobře komunikovaly a 

spolupracovaly a docházelo tak k rozvoji několika kompetencí najednou, konkrétně 

rozvíjely kompetenci k učení, kompetenci komunikativní a kompetenci k trávení 

volného času. 
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3.4 Vycházka C: Objevujeme vzácnou flóru 

Na vycházce se děti seznámí se vzácnými a chráněnými druhy květin, které rostou 

nedaleko naší školy. Získají poznatky o rostlinách a jejich účincích. 

Cílem vycházky je naučit děti: 

- pojmenovat části rostlin 

- poznat 5 rostlin 

- poznat 3 léčivé rostliny 

Přípravná část: 

Během týdne před vycházkou pomocí her, písní, vyrábění květin a pobytu v přírodě 

prohlubujeme poznatky o rostlinách. Seznamujeme se s jedovatými a léčivými 

rostlinami. 

 

Obrázek č. 4 Výroba květin z drátků 

Hlavní část: 

Trasa vycházky: Základní škola - Tučkova hájenka 

Popis cesty: Výchozím bodem naší vycházky je opět budova základní školy. 

Zastávka č. 1. Za parkovištěm zahneme vlevo a po 5 minutách chůze dojdeme nakonec 

asfaltové cesty a napojíme se na polní cestičku vpravo. Zastávka č. 2. Na rozcestí 

se vydáme vpravo, až vyjdeme na hlavní silnici, po chodníku vyjdeme až na horní 
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Svratouch. Zastávka č. 3. Nad Svratouchem vlevo od silnice na Krounu leží Tučkova 

hájenka. Zastávka č. 4. Zpět ke škole se vrátíme stejnou cestou. 

Zastávka č. 1 – Základní škola 

Před budovou školy rozdám dětem pracovní listy. Sdělím jim, že během celé vycházky 

mají nasbírat do košíčků, které si měly přinést z domu, tyto léčivé bylinky: Heřmánek 

pravý, Kopřivu dvoudomou, Smetanku lékařskou a Sedmikrásku chudobku. Z bylinek 

si v družině uvaříme čaj. 

1. úkol do pracovního listu: Zatrhněte rostlinu, z které nemůžete uvařit čaj: 

šípek 

třezalka 

vraní oko 

malina 

Zastávka č. 2 – Louka u školy 

Děti se proběhnou po louce a donesou několik rostlin i s kořeny. Pojmenujeme 

jednotlivé části. Porovnáme, co mají rostliny společného a v čem se liší. Společně se 

pokusíme říci, k čemu jednotlivé části rostlin slouží. 

Kořeny – upevňují rostlinu v půdě a čerpají vodu a živiny 

Stonek – nese listy, rozvádí po rostlině vodu a živiny 

Listy – zachycují sluneční energii a využívají ji k tvorbě živin 

Květ – přitahuje hmyz k opylování semen 

Semena – slouží k rozmnožování 

Plody – obsahují semena 

Zastávka č. 3 – Louka na horním Svratouchu 

Poznávací hra 

Zadám úkol – najděte kopretinu. Děti se rozběhnou po okolí, a kdo najde kopretinu, 

nesmí ji trhat, ani volat, že ji našel. Vrátí se na stanoviště ke mně a potichu označí místo 
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nálezu. Za každý úspěšný nález získá dítě bod. Stejnou rostlinku může označit více dětí 

najednou. Vítězem se stává ten, kdo získá nejvíce bodů. 

2. úkol do pracovního listu: Děti mají do pracovního listu zapsat správné odpovědi. 

Která žlutá kytička posílá semínka na padáčcích? (Smetanka lékařská - pampeliška) 

Jaký je správný název petrklíče? (Prvosenka jarní) 

Jmenuj nějakou květinu, která kvete na podzim. (jiřina, chryzantéma, ocún) 

Znáš modrou květinu, kterou doplníš do úsloví „má oči modré jako....?(len, pomněnka) 

Zastávka č. 4 – Tučkova hájenka 

Došli jsme k louce, která je vrcholem naší vycházky. Nedaleko pramení říčka Krounka 

a na hájenku navazují vlhké rašelinové louky, které jsou vyhlášené přírodní památkou. 

Z vzácných a zajímavých rostlin zde hojně roste Prstnatec májový a vachta trojlistá. 

Můžeme zde spatřit modráska bahenního. Jeho housenky se vyvíjejí v květech Krvavce 

totena a svůj vývoj dokončují v mraveništích. Po vylíhnutí má motýl na únik 

z mraveniště pouhé dvě minuty, jinak bude mravenci sežrán. Vstup na louku je zakázán, 

pozorujeme vše z cesty. 

4. úkol do pracovního listu: Očíslujte květiny podle toho, jak kvetou od jara do zimy: 

sněženka (1) 

kopretina (3) 

petrklíč (2) 

jiřina (4) 

Závěrečné činnosti:  

Následující den po vycházce, překontrolujeme pracovní listy, popovídáme si o zážitcích 

z putování a položím dětem kontrolní otázky: 

Jak se jmenují vzácné rostlinky, které kvetou u Tučkovy hájenky? 

Jak, se jmenuje motýl, kterého můžeš u Tučkovy hájenky spatřit? Co víš o jeho životě? 

Znáš nějakou bylinu, z které si můžeš uvařit čaj? 
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Rostlinky, které děti donesly do školy, si prohlédneme a zkusíme zapsat pomocí atlasu 

jejich názvy. 

 

 

Obrázek č. 5 Poznávání rostlin donesených z vycházky 

 

„Z donesených bylinek si uvaříme čaje. Podle druhu použitých bylinek se budou čaje 

lišit barvou, chutí i vůní. Povím dětem, jaké základní léčivé účinky mají připravené čaje. 

Sedneme si všichni okolo velkého stolu a nad hrnkem voňavého čaje děti vymýšlí krátké 

pohádky o léčivých bylinkách.  

Heřmánek pravý – sbírá se květ. Čaj se používá při bolení břicha, ke kloktání a na kožní 

onemocnění. 

Kopřiva dvoudomá – listy se sbírají od června do září. Rostlina obsahuje mimo jiné 

vitamín C a provitamín A. Čaj posiluje organismus, používá se při zánětu ledvin, je 

močopudný. 

Smetanka lékařská neboli pampeliška – sbírá se kořen i list v březnu až dubnu. Čaj 

působí příznivě např. na trávicí ústrojí.  

Sedmikráska chudobka – sbírají se rozvíjející květenství od dubna do října za suchého 

počasí. Čaj podporuje odkašlávání.“ (E. Doležalová, str.65,2OO4) 
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Zhodnocení: 

Domnívám se, že tato vycházka, při které se děti seznámily s rostlinkami, které rostou 

v blízkém okolí školy, splnila svůj účel, děti získaly poznatky o rostlinách a jejich 

účincích. Myslím si, že tento projekt byl nejjednodušším ze zde uvedených projektů. 

Děti většinou správně vyplnily pracovní listy a nejvíce je asi nadchlo vaření 

a ochutnávání čaje. Děti rozvíjely kompetenci k učení, k trávení volného času 

a kompetenci komunikativní. 
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3.5 Vycházka D: Lesy a skály 

Na vycházce se děti seznámí se s nejvyššími vrcholky Žďárských vrchů. 

Cílem vycházky je naučit děti: 

- poznat 4 listnaté stromy 

- převyprávět pověst 

- udělat otisk kůry stromu 

Přípravná část: 

Během týdne před vycházkou pomocí her, písní a pobytu v přírodě prohlubujeme 

poznatky o lese.  

Vlastní vycházka: 

Trasa: Devět skal – Žákova hora 

Popis cesty: 

Tato vycházka bude nejnáročnější. S dětmi jsem ji pojala jako celodenní družinový 

výlet na konci školního roku. Autobusem se přesuneme ze Svratoucha do Herálce. 

Z autobusové zastávky přejdeme k hotelu Žákova hora. Zastávka č. 1. Z parkoviště u 

hotelu se vydáme po modré značce, zvolna stoupáme lesem. S rostoucí výškou přibývá 

v lese roztroušených kamenů a balvanů, které se postupně mění v malé ostrůvky skalek. 

Na rozcestí u Žida se cesta spojí se žlutou značkou. Zastávka č. 2. Asi po jednom 

kilometru dojdeme pod vrchol hory Devět skal. Příjemná je cestou zastávka u Vysoké 

studně, kde vyvěrá pramen. Nyní musíme překonat náročný kamenitý terén (asi 

100metrů). Odměnou nám bude nádherná vyhlídka na samotném vrcholku Devět skal. 

Zastávka č. 3. Z vrchu sejdeme dolů po žluté na rozcestí Devět skal zastávka č. 4. a dále 

pokračujeme po červené až na vrchol Žákovy hory. Zastávka č. 5. Z Žákovi hory se 

vrátíme zpět po červené na rozcestí, potom po zelené sejdeme až do Herálce. Cesta vede 

opět lesem, až před obcí Kocanda přijdeme na silnici, která nás dovede zpět na 

parkoviště v Herálci. Do Svratoucha se vrátíme autobusem. 

Zastávka č. 1 – Parkoviště u hotelu Žákova hora 
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Děti zde dostanou pracovní list. Celý výlet nacházíme v lese houby, rostliny, stromy. 

Vše pozorujeme, posloucháme, čicháme a ohmatáváme, a když si nevíme rady, máme 

s sebou atlas, který nám poradí, jak se daná rostlinka, houba či zvíře jmenují. 

 

Obrázek č. 6 Pomocí atlasu poznáváme nalezené houby 

1. úkol do pracovního listu: Děti si během výletu mají vybrat zajímavý strom a udělat 

otisk kůry. Ten vytvoří tak, že přitisknou čistý papír, který je součástí pracovního listu 

na kmen a opatrně sejmou otisk struktury. Na zadní stranu obrázku napíší název stromu 

a utrhnou vzorek (list nebo větvičku jehličnanu), kterou si vezmou s sebou. Na konci 

vycházky zkontroluji, zda strom poznaly. 

Zastávka č. 2 – Rozcestí u Žida 

2. úkol do pracovního listu: Děti pomohou panu hajnému spočítat zvířátka v lese. 

Děti z první a druhé třídy: Hajný sedí v lese na posedu. Dalekohledem pozoruje 

zvířátka. Na paseku nejdříve přiběhly 3 veverky a 2 srnky. Po chvilce přihopkal mladý 

zajíc. Náhle se ozvalo hřmění. Veverky i zajíc rychle utekli. Kolik zvířátek zůstalo na 

pasece? (2 zvířátka – srnky) 

Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy: Hajný pozoroval z dálky dění u krmelce. Nejdřív přišly 

4 srnky. Po větvích přihopsalo 5 veverek. Cestu ke krmelci si našli i zajíc se zaječicí. 

Zdvihl se prudký vítr, svištěl a lomozil větvemi, až vyplašil některá zvířata. Utekly 
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všechny srnky a 2 veverky. Potom se vítr utišil. Kolik zvířat zůstalo u krmelce? (5 zvířat 

– 3veverky) 

Zastávka č. 3 – Vrchol hory Devět skal 

Právě jsme zdolali nejvyšší horu Žďárských vrchů, nadmořská výška je 836,3 m. n. m. 

Vrchol hory tvoří oproti očekávání daleko více kamenů než devět. Rozhled je hlavně 

severním směrem, je vidět částečně Svratka, Svratouch, Chlumětín a Jeníkov. Pod 

vrcholem stojí lovecká chata, kterou vybudovali v roce 1941 Němci. Své dojmy 

můžeme zapsat do vrcholové knihy, kterou tu provozují brněnští horolezci. 

3. úkol do pracovního listu: Po cestě jsme minuli mnoho listnatých stromů. Některým 

z nich se zatoulaly listy do vašeho pracovního listu. Doplň názvy stromů. 

řešení: a) lípa, b) buk, c) dub, d) javor 

zastávka č. 4 – Rozcestí Devět skal 

Zde si odpočineme u pověsti O Honzovi. Viz příloha č. 2. 

zastávka č. 5 – Žákova hora 

4. úkol do pracovního listu: Zkus uhádnout následující hádanky. 

Které lesní zvíře známe z pohádky o Budulínkovi? (lišku) 

Jak se nazývá plod dubu? (žalud) 

Jak se nazývá nejrozšířenější jedlá houba s bílou nohou a hnědým kloboučkem? (hřib) 

Následné činnosti ve škole: 

V družině v komunitním kroužku sdělíme zážitky z vycházky, prohlédneme si 

vypracované pracovní listy a položím dětem kontrolní otázky z putování: 

Jak se jmenovaly vrcholky, na které jsme během výletu došly? 

Zkus převyprávět pověst, která se vztahuje k rozcestí u Devíti skal. 

Jaké znáš listnaté stromy?  
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Zhodnocení: 

Vycházka byla úspěšně realizována.  Díky dobré propagaci na chodbě školy měli rodiče 

o výletu hodně informací a projevili velký zájem. Každý den v přípravném týdnu byly 

na chodbách slyšet rozhovory rodičů s dětmi, o tom co dělaly a jak se jim to líbilo. Děti 

se těšily na každý nový den a vyvrcholením byl celodenní výlet. Na jeho organizaci se 

podílely dvě maminky. Děti splnily cíle této vycházky a umí převyprávět pověst, udělat 

otisk kůry a poznají 4 listnaté stromy. Děti rozvíjely kompetenci komunikativní, 

sociální a interpersonální a kompetenci k učení. 
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4 Závěr 

Při rozhodování o volbě tématu bakalářské práce mi pomohla má dlouholetá praxe ve 

školní družině. Zaměřila jsem se na využití vycházek ve školní družině. Lidské tělo bylo 

a stále ještě je stvořeno k pohybu, kterého dnešní děti mají nedostatek. Přírodní 

prostředí k němu dává nejlepší příležitost. Na vycházkách děti poznávají rostliny a 

zvířata. Možná, že už je viděli v televizi, ale v přírodě se s nimi setkáváme na vlastní 

oči, můžeme pozorovat jejich chováni, a to je naprosto jiný zážitek. A takových malých 

i velkých dobrodružství můžeme na procházkách prožít stovky. Stačí jen vykročit a jít! 

Snažila jsem se shromáždit poznatky o Svratouchu, tak abych dětem co nejvíce 

přiblížila lid, který tu žil před námi, historii naši podhorské vesnice a přírodní krásy, 

které se tu nachází. Mým přáním je, aby moje práce ukázala možnosti, které se 

vychovatelům nabízejí a vedla je k uskutečnění vlastních vycházek. 
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6 Přílohy 

6.1  Pracovní list č. 1 

1. V následujících větách vyber jednu z možností tak, aby tvrzení byla pravdivá: 

a) Obec Svratouch se nachází v okrese/ Chrudim /Žďár nad Sázavou/ Nové Město. 

b) Obec Svratouch má 600/900/1000 obyvatel. 

c) Název obce vznikl podle názvu/potoka/slavné osobnosti, která zde žila/ zámku. 

d) Lidé se zde živili převážně zemědělstvím/ turistickým ruchem/ rybolovem. 

2. Zde jsou fotografie určitého stavebního prvku, nebo ozdoby (hlavice sloupu, zdobení 

domu, sochy, klepadla na dveřích), které si pozorně prohlédněte. Jako dobří 

pozorovatelé máte zadanou věc během vycházky objevit a zapamatovat si místo, kde 

jste ji našli. Místo nálezu si do pracovního listu zapíšete až v cíli. 

 

 

3. Kam byste poradili malému turistovi, ať se zajde podívat na původní lidové stavby? 

............................................................................................................................... 

4. Krásný rozhled do krajiny přímo vybízí k zadání následujícího úkolu. Podle turistické 

mapy se pokuste určit obce, které je možno od památníčku spatřit. 

............................................................................................................................... 

5. Dalším úkolem bude najít v okolí Karlštejna rozcestník a opsat z něj, do kterých obcí 

a po jaké turistické značce se dostaneme do různých obcí. 

...................................................................................................................................... 
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.............................................................................................................................. 

6. K číslům, která jsou ve sloupcích pod sebou (čísla tvoří hledanou zprávu) přiřaď 

příslušné písmeno z tabulky. Směr luštění je od shora dolů. Jeden sloupec znamená 

jedno slovo. Po vyluštění se děti dozvědí, jak ještě bývá Zkamenělý zámek nazýván. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A T S  K  Ý R L J Š E T N 

 

3   4   

2  1  

1  6  

6  7  

5  9  

  11  

  10  

  8  

  12    
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6.2  Pracovní list č. 2 

1. Zkus uhádnout hádanky: 

Jakých ryb je v potoce nejvíce?   

............................................................................................................................................ 

Po čem padá déšť?  

............................................................................................................................................ 

Ozdoba na vodě, růžová či bílá, nebydlí v ní víla.  

............................................................................................................................................. 

2. Zaznamenejte podle meteorologických značek, které jsme se učili v družině jaké je 

dnes počasí. 

....................................................................................................................................... 

3. Dostali jsme se až k pramenu řeky Chrudimky. Víte, jak se pramen označuje na 

mapách?  

........................................................................................................................................... 

4. Najdi ve větách skrývačky řek: 

Je to póvl, ta vaše ošklivá zarostlá zahrada.  

............................................................................................................................................. 

O hře klavíristy se všichni vyjadřovali s obdivem.  

............................................................................................................................................ 

Nebuďte dlouho na slunci, ať nedostanete úpal.  

............................................................................................................................................. 

Znáte názvy ještě jiných řek? Napiš je. 

............................................................................................................................................. 
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6.3  Pracovní list č. 3 

1. Zatrhněte rostlinu, z které nemůžete uvařit čaj: 

šípek 

třezalka 

vraní oko  

malina 

2. Zapiš správné odpovědi: 

Která žlutá kytička posílá semínka na padáčcích?  

..................................................................................................................................... 

Jaký je správný název petrklíče?  

................................................................................................................................... 

Jmenuj nějakou květinu, která kvete na podzim. (jiřina, chryzantéma, ocún) 

.............................................................................................................................. 

Znáš modrou květinu, kterou doplníš do úsloví „má oči modré jako....? (len, pomněnka) 

............................................................................................................................. 

3. Očísluj květiny podle toho, jak kvetou od jara do zimy: 

sněženka  

kopretina  

petrklíč  

jiřina  
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6.4  Pracovní list č. 4 

1. Během výletu si vyber zajímavý strom a udělej otisk kůry. Ten vytvoříš tak, že 

přitiskneš čistý papír, který je součástí pracovního listu na kmen a opatrně sejmeš otisk 

struktury. Na zadní stranu obrázku napiš název stromu a utrhni vzorek (list nebo 

větvičku jehličnanu), kterou si vezmeš s sebou.  

2. Pomoz panu hajnému spočítat zvířátka v lese: 

Děti z první a druhé třídy: Hajný sedí v lese na posedu. Dalekohledem pozoruje 

zvířátka. Na paseku nejdříve přiběhly 3 veverky a 2 srnky. Po chvilce přihopkal mladý 

zajíc. Náhle se ozvalo hřmění. Veverky i zajíc rychle utekli. Kolik zvířátek zůstalo na 

pasece?  

Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy: Hajný pozoroval z dálky dění u krmelce. Nejdřív přišly 

4 srnky. Po větvích přihopsalo 5 veverek. Cestu ke krmelci si našli i zajíc se zaječicí. 

Zdvihl se prudký vítr, svištěl a lomozil větvemi, až vyplašil některá zvířata. Utekly 

všechny srnky a 2 veverky. Potom se vítr utišil. Kolik zvířat zůstalo u krmelce?  

............................................................................................................................ 

3. Po cestě jsme minuli mnoho listnatých stromů. Některým z nich se zatoulaly listy do 

vašeho pracovního listu. Doplň názvy stromů. 

a)            b)     

c)             d)         
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4. Zkus uhádnout následující hádanky: 

Které lesní zvíře známe z pohádky o Budulínkovi?  

............................................................................................................................... 

Jak se nazývá plod dubu?  

................................................................................................................................ 

Jak se nazývá nejrozšířenější jedlá houba s bílou nohou a hnědým kloboučkem?  

.............................................................................................................................. 
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6.5  Pověst k vycházce A 

  Kterak se brambory na Vysočinu dostaly  6.5.1

Vysočina, to býval vždycky kraj krásný, ale chudý. Živobytí zde bylo velice těžké, lidé 

často neměli co do úst. Na polích se urodilo více kamení než obilí a tak se tu 

v chaloupkách neustále střídala bída s nouzí.  

Lidé si často stěžovali na svůj těžký úděl. Od rána do soumraku tvrdá lopota a na 

skromných, kamenitých políčkách se nakonec urodilo tak málo, že se tuhé a dlouhé 

zimy zdály k nepřečkání. I modlili se k Pánubohu, aby jim jejich úděl alespoň trochu 

ulehčil. 

A protože byli na Vysočině lidé velmi zbožní a také přičinliví a pracovití, tak se Pánbůh 

nad nimi smiloval. Pozval jejich zástupce k sobě do království nebeského, že je něčím 

obdaruje. Dlouho se dohadovali, kdo z nich k Pánu bohu půjde. Nakonec vybrali 

nejstaršího, nejchytřejšího, nejchudšího a nejbohatšího.  A protože ten nejchudší měl 

spoustu dětí, vzal sebou i jedno z nich, chlapce asi desetiletého.  

Když přišli k Pánubohu, ukázal jim na stůl pokrytý obilím, ovocem a dalšími plodinami. 

„Tady si můžete vybrat,“ řekl jim, „ale dar si smíte odnést jenom jeden.“ 

A měli z čeho vybírat. Žito, pšenice, ječmen, meruňky, broskve, hrozny, banány, 

pomeranče a mnoho a mnoho dalšího. Horákům až oči přecházely, něco takového 

v životě neviděli. Koukali na všechno to bohatství a nemohli se rozhodnout. Ten 

nejchytřejší z nich povídá: „K čemu by nám to všechno bylo, když se to na našich 

kamenitých políčkách stejně neurodí.“ 

V tom předstoupil před Pánaboha klučina, kterého s sebou vzali a prosí. „Pane Bože, dej 

nám prosím tě něco, co by nás děti zahřálo na pastvě. Vždycky si rozděláme ohníček, 

ale ještě něco teplého do žaludku, kdyby bylo, to by nám moc pomohlo. Často je 

chladno a fouká u nás tak studený vítr, že nás ruce i nohy zebou.“ 

A pánbůh se pousmál, pokýval hlavou a dal mu do kapsy několik brambor. Horáci 

poděkovali a vydali se domů. Brambory zasadili a světe div se. Z jedné hlízky se urodila 

spousta dalších. Bramborům nevadila ani zima a vítr, ba dokonce ani bodláčí a kamení. 
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Pasáčky pak zahřívaly na pastvě. Stačilo rozdělat ohýnek a do žhavého popela jich pár 

zahrabat. Pak už necítili ani zimu a také bylo hned veseleji.  

A ulevilo se všem. Konečně vyhnali lidé bídu ze svých chaloupek. A těch dobrot, co se 

z brambor dalo udělat. Dodnes se na Vysočině brambory pěstují a dodnes si na nich 

Horáci pochutnávají. Jen těch ohníčků na podzim už bývá poskrovnu. 

(Z knihy Pověsti z Horácka a Žďárských vrchů) 

 Čerti na Karlštejně  6.5.2

Nad Svratouchem se vypíná starý lovecký zámeček Karlštejn. Kdysi v jeho zdech bylo 

rušno a veselo. Páni, rozjaření honem, se bavili dlouho do noci a k ránu mnozí usínali 

nad stolem. Zámeček několikrát měnil majitele a pozvolna chátral. Když už v něm 

nikdo nechtěl bydlet, přece jen nezůstal opuštěn a dostal neočekávané nájemníky: čerty. 

Ti se zde hned zařídili jako doma a způsobem života se mnoho od svých předchůdců 

nelišili. Hodovali od večera do rána, tančili, zpívali, až se lesy třásly a okolní skály 

vracely ten povyk hlasitou ozvěnou.  

Svratoušským obyvatelům se tenkrát špatně usínalo. Ani neděli čerti nesvětili a veselili 

se bez odpočinku. Vyjít na kopec, kde Karlštejn stojí, se nikdo z celého okolí neodvážil. 

Ani pole v blízkosti zámečku lidé ze strachu neobdělávali. Přece se však jen někdo 

našel, kdo chtěl vědět, jak vlastně ti čerti hospodaří. Byl to uhlíř Matěj z Cikánky, který 

nedaleko Svratoucha pálil uhlí. Vydal se k zámku za bílého dne, skrývaje se za kameny 

i v hustém porostu, který zámeček a jeho okolí obklopoval. Skutečně se mu podařilo 

přiblížit se až ke dveřím. Jak přicházel blíž a blíž, křik zesiloval, až mu v uších zaléhalo. 

Štěrbinou ve dveřích zhlédl, co se na dvoře zámku dělo. Mezi stoly, přeplněnými 

vybranými jídly a nápoji, hráli čerti kuželky. Při každém zdařilém hodu radostí vysoko 

skákali a výskali. Při jednom takovém zavýsknutí se uhlíř Matěj tak ulekl, že vrazil 

hlavou do dveří, které se otevřely, a Matěj se natáhl jak široký tak dlouhý před 

prostřenou čertí tabulí. Čerti rázem zanechali hry a zmlkli. Udiveně zírali na uhlíře, 

který se pomalu sbíral. Hned se však vzpamatovali. Celý dvůr se prý zahalil do mlhy 

a uhlíř skrze její clonu viděl, jak čerti sbírají kuželky a prchají přes zeď do lesů. 

Za chvíli se mlha rozplynula a také Matěj už stál pevněji na nohou. Po čertech ovšem 

ani slechu. Uhlíř si sedl k nejbližšímu stolu a s chutí se pustil do jídla. Chutnalo mu 
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znamenitě. Už chtěl odejít, když v místech, kde ještě před chvílí čerti hráli, se cosi 

zalesklo. Matěj zbystřil zrak. Byla to kuželka, kterou tu čerti ve spěchu zapomněli. 

Dlouho si ji Matěj prohlížel a v obou rukou ji potěžkával. Lehká nebyla, protože byla 

celá ze zlata. Popadl ji a nejkratší cestou se pustil domů. Měl se potom dobře až do 

smrti. Čerti se prý od té doby na Karlštejně neukázali. 

(místní pověst z knihy Zpívající lípa) 

6.6  Pověst k vycházce D 

  Silák Honza  6.6.1

Jako mají Krkonoše svého Krakonoše, slovenské hory Jánošíka, tak i v našich horách se 

vyprávělo o největším silákovi našich hor, Honzovi. Jedni říkali, že byl z Bříště, jiní 

tvrdili, že byl z Kadova. Všude ho asi bylo kousek a všude o něm znali různé příhody.  

Jedna z příhod o silném Honzovi vypráví, jak se na rozcestí k Devíti skalám dostal 

železný sloup. 

Začalo prý to, když Marie Terezie nařídila, že území obcí musí být přesně ohraničena, 

aby se mohlo přesně spočítat, z jaké výměry má obec platit daně.  

Ve většině obcí bylo vyznačení hranice snadné. Ale jak určit hranici mezi Kadovem 

a Herálcem? Les mezi obcemi byl souvislý a každá obec z něj chtěla mít co nejvíce. 

V kadovské huti byl už ulit hraniční sloup, ale dohodnout o hranici se radní nemohli. Až 

jeden z Kadova přišel na nápad: „Kam až náš Honza sloup z Kadova donese, tam bude 

hranice.“ Herálečtí ochotně souhlasili, s tím nikdo daleko nedojde.  

Kadovští Honzu pořádně nakrmili, čtyři radní naložili Honzovi sloup na rameno a ten se 

vydal na cestu lesem k Herálci. 

Došel na kopeček, došel na Blatka a stále na něm únavu vidět nebylo. Snad by byl se 

sloupem došel až do samotného Herálce a tak by se Herálec stal osadou Kadova, ale 

najednou začal Honza mít v břiše živo. Chvíli ještě běžel, ale pak přece jen musel shodit 

sloupek na zem a skočit do houští vedle cesty tam, kde stojí sloup dnes.  

Tak se vypravuje o sloupu, který označuje turistům, kde mají u silnice odbočit 

k nejvyššímu vrchu Devíti skal. (Z knihy Otvírání studánek a pověsti z Vysočiny) 


