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ABSTRAKT 

Název: Zařazení aktivit v přírodě do výukového programu základních škol 

Topic: Integration of outdoor activities into the elementary schooling system 

Cíl práce: 

Cílem práce je předložit strukturu programů aktivit v přírodě pro základní školy. 

Posoudit potřebu zařazení aktivit v přírodě a jejich prožitkové sféry do výukového 

programu základních škol. Prokázat pozitivní vliv emoční a motivační sféry 

vícedenních aktivit v přírodě na motivaci k celoživotnímu učení, sportovní činnosti a 

harmonickému rozvoji osobnosti žáka. 

Metoda: 

Pro výzkum byla použita explorativní metoda prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotaznťků. 

Záměrem výzkumu bylo zjistit vliv emoční a motivační sféry vícedenních aktivit 

v přírodě na žáky základních škol. Metodou pozorovací, srovnávací a vedeného 

rozhovoru získáme podklady pro vytvoření optimální skladby jednotlivých aktivit 

pro devítiletou školní docházku. 

Výsledky: 

Výsledky poukazují na zájem žáků ZŠ o zvýšení četnosti vícedenních aktivit a 

kladný vliv emoční a motivační sféry aktivit v přírodě. 

Na základě provedené studie byl sestaven modelový program pro 1. a 2. stupeň 

základní školy. 

Klíčová slova: 
Aktivity v přírodě, vzdělávací program, výchova prožitkem, motiv, hra. 
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1. ÚVOD 

Prostřednictvím této práce bych rád poukázal na možnost využití vícedenních 

aktivit v přírodě jako emočně-motivačního prostředku při výuce a vzdělávání dnešní 

mládeže. 

Základní vzdělání by mělo žákům poskytnout všeobecný rozhled o kulturním a 

společenském životě, zajistit základy moderního a všeobecného vzdělání. Je tedy 

důležité vytvořit vhodné prostředí pro osvojování potřebných strategií, aby na jejich 

základě byli žáci motivováni k celoživotnímu učení. 

Emoční prostředí vícedenních sportovních aktivit a pobytů v přírodě v průběhu 

základní devítileté školní docházky nám může sloužit jako pilíř spojující jednotlivé 

články vzdělání. 

Nabídka aktivit v přírodě je velmi rozmanitá. Prostřednictvím prožitkových 

programů se dá působit jak na jedince, tak na větší pracovní skupinu. Je velmi důležité 

si uvědomovat možnosti ovlivňování rozvoje jedince formou cílených pobytů 

v přírodě. K těmto pobytům můžeme zařadit lyžařské výcviky, školy v přírodě, výlety, 

lanové dráhy, cyklistické pobyty, aktivní vzdělávací programy atd. Mnoho učitelů i 

trenérů tento vztah harmonického rozvoje prostřednictvím emotivních zážitků opomíjí. 

Vzdělávací instituce nevyužívají vždy možností pořádání ozdravných pobytů a 

intenzivních víkendových pobytů. Snaha o zařazování aktivit v přírodě je především 

v mezích vyučovacích jednotek tělesné výchovy. Vícedenní programy jsou často 

závislé na financování, dostatečném vybavení a schopnostech učitelů a právě tyto 

pobyty mohou intenzivněji ovlivňovat celkový rozvoj schopností a dovedností žáků, 

jejich žebříčky hodnot a motivaci do dalšího studia. 
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2. VYMEZENÍ POJMŮ 

AKTIVITY V PŘÍRODĚ 

Jde o okruh činností, které v sobě zahrnují turistiku, sporty v přírodě, hry a různá 

cvičení. Aktivity v přírodě nejsou samoúčelné, jsou využívány jako prostředek a 

výzva pro jednotlivce a malé skupiny. Při aplikaci odpovídajících metod a přístupů 

poskytují výchovný potenciál využitelný k rozvoji osobnosti (Neuman, 2000). 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Vzdělávací program je dokument komplexně vymezující koncepci, cíle, obsah a 

jiné složky vzdělávání v určitém stupni a druhu škol. Vzdělávací program je 

schvalován a zaváděn ministerstvem školství nebo jinými orgány řízení vzdělávání 

ve státě nebo regionu a má normativní charakter (Průcha, 2000). 

Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělávání jako prostředek rozvoje 

osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech a 

jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. 

VÝCHOV A ZKUŠENOSTÍ A PROŽITKEM 

Koncepce preferuje vlastní zážitky a zkušenosti, které se vytvářejí v prožitkově 

bohatém prostředí i netradičními metodami. Tvoří protipól teoretickým přístupům, 

teoretické výchově a učení. 

Emocionální prožitky a zkušenosti jsou také specifické prostředky tělesné 

výchovy a sportu. Dnes víme, že jejich poslání není jenom ve zvyšování kondice 

či zdokonalování pohybových dovedností (Neuman, 1998). Jde o silně prožívaný 

pocit, který ovlivňuje prožitek jedince. Působit může buď kladně nebo záporně. 

Výchova prožitkem nám umožňuje prostřednictvím systematických programů 

vystavovat se časté konfrontaci s okolím a sebou samým. Expozicí konfliktním 

situacím se účastník učí vyrovnávat se s těmito situacemi. Tímto adaptačním 

procesem si žák intenzivněji uvědomuje (ukládá do paměti) a znovu vyvolává tyto 

situace, způsoby jednání a chování v nich Gejich účelnost). 
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Přikládáme-li prožitku důležitost ve výchově a působení na člověka, pak nemůže 

být prožitek něco prchavého, nýbrž něco, co v nás zanechalo výraznou stopu. Je 

nezapomenutelný, má pro toho, kdo jej prožíval, trvalý význam (Neuman, 1999). 

MOTIV 

Motivy vystupují jako vnitřní determinanty směru a síly chování. Určují tak jeho 

psychologický smysl, zatímco kognitivní zpracování situace, v níž se chování 

odehrává, determinuje způsob tohoto chování (Nekonečný, 1995). 

Motivací vícedenních aktivit v přírodě je samotné prostředí, činnosti kurzu, 

obsahová náplň, hry a neobvyklé situace. Prací ve skupině a vzájemným kontaktem 

vzniká motivační prostředí mezi členy bez aktivního přispění instruktora. Možnosti 

samostatného řešení problémové situace, malé ohraničení způsobu řešení, to vše 

slouží k rozvoji motivační aktivity. 

HRA 

Podstata hry spočívá v dynamice střídání počátečru'ho napětí a uvolnění skrytého 

v řešení, což se opakuje bez definitivního konce. Hra je forma chování 

s jednoduchou strukturou cílů a časovou perspektivou. Správná hra obsahuje obvykle 

útok, únik, sledování, srovnávání, napodobování, změnu, důvěru, náhodu. 

Ve hře nacházíme momenty překvapení. Každá hra totiž začíná pohybem, jehož 

jednotlivé fáze či důsledky nejsou bezezbytku předpověditelné a to přináší prvek 

překvapení (Neuman, 1999). 
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3. ROZBOR LITERATURY 

3 .1 Historie 

V dávné minulosti byl člověk nedílnou součástí přírody. Kultivací instinktivních 

činností a her ve spojení s prací a s rozvíjejícími se náboženskými představami došlo 

k postupnému vydělování se člověka (Kossel, Štumbauer, Waic, 1998). 

Základem byly přirozené pohyby, chůze, běh, skoky, překonávání překážek, 

plavání a později již kultivované pohyby se zbraní, jízda na lodi a na koni. Každý 

procházel stejnou výhovou, dívky i chlapci - ti jako budoucí lovci a válečníci 

intenzivnější a postupně specializovanější. Výcvik pokračoval a vrcholil v době 

pohlavního dozrávání formou tzv. iniciačních slavností (zkoušek dospělosti). Zde 

prokazovali fyzickou zdatnost a schopnost zabezpečovat všechny potřeby života. 

Se vznikem státu vznikaly první skutečné výchovné instituce, školy a funkce 

učitele. Později i první výchovné systémy. Jedna z nejstarších soustav tělesné 

výchovy vznikla v Číně. Roku 2 689 př.n.l. byl vytvořen systém léčebné a zdravotní 

gymnastiky Kung-fu. V antickém Řecku se vytvořily dva základní výchovné 

systémy, systém spartský a aténský. 

Těžiště spartské výchovy bylo v tělesných cvičeních, ve vojenském výcviku, 

v otužování, hudbě a sborovém zpěvu. Výchova byla organizována a řízena státem 

v jakýchsi internátech. Tento druh výchovy byl určen pro podporu bojového ducha a 

přípravu psychiky mladých lidí na podmínky války. Čtení a psaní bylo omezeno na 

minimum a celková úroveň byla nízká. Kladem bylo, že výchově byla podrobena 

veškerá mládež svobodného původu, chlapci i dívky od 7 do 18 let. 

Naproti tomu aténský systém lze charakterizovat uplatňováním řeckého ideálu 

všestranné a harmonické výchovy slučující fyzickou zdatnost s rozumovou a mravní 

vyspělostí, tj. kalokagathií. Charakter výchovného systému byl podmíněn 

ekonomickými a politickými základy aténského státu. Hrubá síla nestačila, rozvoj 

obchodu a výroby nutně předpokládal i rozvoj duševních a fyzických sil občanů a 

tím i výchovného systému. (Kossel, Štumbauer, Waic, 1998). 
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Křesťanská církev se stavěla proti antickému dědictví nepřátelsky. Křesťanství 

připravovalo člověka především na posmrtný život. Skutečný život byl pro něj jen 

přípravou. Toto odvádělo člověka od péče o své tělo. 

V průběhu 12. stol. se postupně začal vytvářet ideál hrdiny - rytíře, často 

spojovaný s postavami Alexandra Velikého nebo krále Artuše. Rytířstvo zajišťovalo 

stát vojensky. 

Rytíř byl členem vojenské knížecí nebo královské družiny. Náplní jeho života byl 

boj, bojovník za boží hrob. Tak sice církev bojovala proti tělesnosti bojovníka, ale 

zde ji přijímala, neboť byla nutná pro přípravu božích bojovníků. Rytíř měl být 

zbožný, velkorysý, statečný, ochotný pomáhat slabým a bezbranným, věrný svému 

králi a dámě, kterou si vyvolil (byl to vysněný ideál ženy, která pro něho byla 

nepřístupná, představovaná často Pannou Marií). Výchova rytíře byla postupem času 

organizována do systematické výchovy rytíře. Obsahem přípravy se stalo pět 

fyzických dovedností: jízda na koni, střelba z luku, zápas, šerm a lov. K tomu byli 

přidruženy dvě duševní dovednosti: hra v šachy a veršování. Později se stal 

nezbytnou součástí výchovy rytíře tanec. V přestávkách mezi válkami trávili rytíři 

svůj volný čas lovem, cestováním po hradech a účastí na různých hrách a zábavách, 

hlavně turnajích. 

Středověká Itálie, místo zrodu humanismu a renesance, se od ostatní Evropy 

značně lišila tím, že zde nikdy nedošlo k úplnému přerušení antických tradic. 

Studium antiky napomohlo rozvoji věd, zájmu o zdraví a výchovu. Opět se začal 

prosazovat ideál kalokagathie, ideál všestranně vychovaného člověka. Přední místo 

zde měla škola v Mantově, zřízená r. 1425 vévodou G.F. Gonzagou. Učil na ní jeden 

z nejvýznamnějších vychovatelů renesanční Itálie Vittorino Ramboldini da Feltre 

(1378-1446), který ve své vychovatelské praxi vycházel důsledně z antického ideálu 

harmonické výchovy těla i ducha. Podněcoval zájem chovanců o studium, jejich 

ctižádostivost, odvahu a sílu. Proto s nimi pobýval v přírodě Ge proto považován za 

průkopníka pobytu v přírodě), cvičil je nejen duševně, ale i tělesně (Kossel, 

Štumbauer, Waic, 1998). 

Ve Francii to byl Fancoius Rebelais, který kritizoval scholastickou výchovu a 

podal svou představu moderní humanistické výchovy, výchovy tělesné, mravní, 

estetické a pracovní. 
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V Anglii humanista Thomas More 1478-1535) podpořil myšlenku zařazení 

tělesné výchovy vydáním své Utopie, ve které považoval zařadit tělesnou výchovu 

po vzoru Athén do výchovy mládeže s cílem gymnastikou a vojenskými cvičeními 

vychovat lidi zdravé, silné a krásné. 

Do českých zemí pronikal humanismus oproti ostatní Evropě s jistým zpožděním. 

Bylo to zapříčiněno husitskými válkami, návratem k hluboké víře, která byla 

v rozporu s humanismem. Ve školské praxi v období humanismu se u nás tělesná 

výchova s výjimkou jezuitských škol nijak zvlášť nepěstovala. 

Český pedagog Jan Ámos Komenský (1592-1670) přikládal ve svém výchovném 

systému velký význam přírodě jako učitelce. Pro zdravý rozvoj mládeže doporučoval 

cvičení a hry v přírodě, procházky a cestování. 

Komenský viděl cíl her ve vycvičení těla i ducha. Vycházeje z těchto předností 

hry, aplikoval je ve výchovném procesu jako jednu z nejvýznamnějších metod 

výchovy a vzdělávání: prostřednictvím hry si dítě osvojuje potřebné znalosti snázeji, 

rychleji a trvaleji než přílišnou přísností a bezduchým opakováním "škola se má státi 

hrou". 

Zdraví a dobrá fyzická kondice, pobyt na čerstvém vzduchu, správná 

životospráva je také podle Johna Locka (1632-1704) nezbytným předpokladem 

úspěšné výchovy. 

Novou etapu využívání přirozených tělesných cvičení ve výchově podněcuje J.J. 

Rousseau (1712-1778), který se právě Lockem inspiroval. 

Ve Švýcarsku zdůrazňoval přirozenost tělesné výchovy a dostatek volného 

prostoru pro činnost dětí J.H. Pestalozzi (1746- 1827). 

Z mnoha výše uvedených myšlenek čerpali tzv. filantropisté, podporující 

přirozenou výchovnou metodu. Zakladatelem byl J.B. Bassedow, který byl později 

Františkem Leopoldem pověřen řízením dessavského výchovného ústavu vzdělávání 

tzv. Philantropium, škola lásky k člověku, radostné výchovy. Výchova měla čerpat 

ze tří zdrojů: 1. z přírody, 2. z potřeb školy, 3. z potřeb praktického života. Hnutí 

filantropismu postupně rozvíjeli G. Salzmann, J. CH. Guts- Muts, kterého můžeme 

považovat za průkopníka přirozeného směru v tělesné výchově a G. Vieth. 

Další vývoj v oblasti tělesné výchovy se opíral především o nářaďový tělocvik 

(turnerství) vytvořený F. L. Jahnem (1778-1852). 
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Koncem 19. století nastupují ve Francii reformátoři G. Demény, G. Raciné a G. 

Hébert, kteří zdůrazňovali, že umělé tělocvičné tvary nemohou nahradit spontánní 

tělesná cvičení, k nimž vede sama příroda. Hébertova metoda ovlivnila tělesnou 

přípravu nejen ve francouzské armádě, ale hlavně se výrazně uplatnila ve školní 

tělesné výchově ve Francii od svého vzniku až do šedesátých let tohoto století. U nás 

se na popularizaci podílel pedagog A. Očenášek (1871-1942). 

Po první světové válce se uplatňuje novorakouská metoda přirozeného tělocviku, 

kterou vytvořil K. Gaoulhofer a M. Streicherová. Pro přirozený ráz cvičení 

vyžadovali, aby nářadí a náčiní mělo charakter překážky. 

Na konci 19. století se začínají ve vyspělých zemích vytvářet podmínky pro 

činnost mimoškolních dobrovolných organizací mládeže. 

Na počátku 20.stol. zakládá E.T. Seton (1861-1961) hnutí Woodcraft Indians, ve 

které vidí velké možnosti výchovného působení na mládež prostřednictvím života 

v přírodě. Pro mnohé organizace se stalo vzorem. z jeho základů vycházel i britský 

generál R.S. Baden- Powell při založení skautingu roku 1908. 

V našich zemích se rozvíjí velká tělovýchovná organizace Sokol, která roku 1912 

zřizuje a rozšiřuje skautské oddíly. V letech 1928- 1929 byly zřizovány první oddíly 

pobytu v přírodě. Dochází ke stále většímu rozvoji a začíná se užívat název "cvičení 

a pobyt v přírodě". 

Ve školní tělesné výchově u nás dochází ve třicátých letech ke kvalitativním 

změnám. V osnovách z roku 1933 se zdůrazňují přirozená cvičení, v dalších letech 

vzrůstá význam branné výchovy, a proto se i cvičení v přírodě uplatňuje v řadě škol 

až do roku 1939. Po válce vstupují v platnost prozatímní osnovy z roku 1945. 

V nové situaci, která zavládla po velkých reorganizacích začátkem padesátých 

let, byla narušena kontinuita rozvoje tělovýchovných i mládežnických organizací. Na 

přirozené překážky a cvičení se jaksi pozapomnělo. Od poloviny padesátých let má 

snahu toto zdokonalit ITVS, později FTVS UK. Přirozená tělesná cvičení a cvičení 

v přírodě využíval a částečně rozvije! Svaz turistiky ČSTV. 

Kontinuitu s činností skautingu v tomto směru udržovali publikace K. Průchy a 

M. Zapletala. 

Ten vydal zatím nejobsáhlejší sborník Cvičení v přírodě (1971), který udržuje 

povědomí využívání souborů cvičení na letních táborech ve formě stezek odvahy, 
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síly, lesních tělocvičen, lanových drah, nezvyklých sportovních disciplín a 

táborových stezek zdatnosti. 

Rozvoj a využití překážkových drah významně ovlivnilo hnutí "Outward 

Bound"(OWB) založené v roce 1941 německým pedagogem K.Hahnem a 

Angličanem Holtem. Tato organizace se stala populární především ve Velké Británii, 

USA a Německu. Od roku 1992 se stala jejím členem i česká Prázdninová škola 

Lipnice. Díky organizaci OWB dochází k rozvoji a zdokonalování praktik v této 

oblasti. Bezesporu se zde uplatnil vliv Hébertovy "přirozené metody", která se díky 

Kanaďanům R. Cloutiera a G. Gauvreaua dostala do Severní Ameriky a USA. 

Oblíbenost a úspěšnost OWB organizace podnítila k aplikaci a rozvoji činnosti 

v mnoha dalších organizacích, jež stavěly svůj program na aktivitách v přírodě. 

Začátkem sedmdesátých let vznikla organizace Nových her ("New Games 

Movement") jako kritika výkonnostního sportu. Podle jejích zakladatelů mají hry 

pomoci při získávání vlastních zkušeností a při seberealizaci účastníků akcí. 

Přispívají také k rozvoji spontánnosti, komunikace, tvořivosti a k zábavě lidí. 

Nová organizace "Project Adventure"(Projekt dobrodružství) přináší některé 

zkušenosti z kurzů OWB do pravidelných hodin tělesné výchovy na školách v USA. 

Postupem času se vypracovala na nejvýznamnější centrum rozvoje lanových 

překážkových drah i iniciačních a kooperačních her na světě (Neuman, 1999). 

Z historického přehledu je patrné, že mnozí pedagogové se prostřednictvím svých 

výchovných přístupů snažili o harmonický rozvoj těla a ducha tzv. kalokagathii. 

Snažili se smazat velkou propast mezi teoretickým a praktickým přístupem ke 

vzdělávání. 

Využíváním pobytu mladého člověka v přirozeném prostředí přírody ho vracíme 

ke kořenům, které prostřednictvím přetechnizovaného světa postupně opouští. 
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3.2 Pedagogika 

Pedagogika je věda, která pojednává o výchově v lidské společnosti, zabývá se 

interakcí mezi učiteli a žáky, vysvětluje jevy učení a vyučování. 

3.2.1 Cíle vzdělávání 

Cíle předškolního vzdělávání 

Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, 

citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnotách a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměmosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se specielními vzdělávacími předpoklady 

(Školský zákon, 2005). 

Cíle základního vzdělání 

Základní vzdělání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 

řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i 

duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplný a tolerantní 

k jiným lidem, k odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznávat své 

schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování (Školský zákon, 2005). 

Cíle středního vzdělání 

Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané 

v základním vzdělání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově 

širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a 

upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Dále vytváří předpoklady pro plnoprávný 

osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, 
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pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní 

činnost (Školský zákon, 2005). 

Základní škola je institucí, která vytváří podmínky pro získávání vztahu ke 

všeobecnému vzdělávání. Hlavním úkolem by mělo být co největší možné přiblížení 

k realizaci těchto cílů. Vytvoření plynulého navazování jednotlivých stupňů vzdělání 

je dalším úkolem, který podporuje harmonický vývoj žáků. 

3.2.2 Vzdělávací programy 

Termín vzdělávací program ("educational programme") označuje souhrnně různé 

dokumenty, které komplexně vymezují koncepci, cíle, obsah a jiné složky vzdělávání 

v určitém stupni a druhu škol. Jsou obvykle schvalovány a zaváděny ministerstvy 

školství nebo jinými orgány řízení vzdělávání ve státě nebo regionu a mají 

normativní charakter, tj. jsou závazné pro fungování příslušné úrovně vzdělávacího 

systému. V České republice bylo vytvořeno v 90.letech několik vzdělávacích 

programů (Průcha, 2000). 

Na úrovni základního vzdělávání u nás byly vyvinuty tři hlavní programy, jež 

byly schváleny ministerstvem školství: 

• Vzdělávací program Základní škola 

• Obecná škola 

• Národní škola 

Alternativní a inovativní školy 

Alternativní škola je takovou vzdělávací institucí, která se vyznačuje určitou 

pedagogickou specifičností na rozdíl od standardní, běžné školy. Má své vlastní, pro 

jednu školu nebo skupinu škol charakteristické specifičnosti, které mohou spočívat 

ve zvláštním vzdělávacím programu, v odlišném repertoáru vyučovacích předmětů, 

výběru učiva pro tyto předměty, ve zvláštní organizaci výuky, vztahů mezi žáky a 

učiteli, vztahů mezi školou a rodiči aj. 

18 



Inovativní školy jsou součástí souboru alternativních škol, kde představují 

radikální, od standardních škol nejvíce odlišný typ (Průcha, 2000). 

Kromě tří vzdělávacích programů na úrovni základrn'ho vzdělání existují ještě 

některé specifické koncepce základního vzdělání, které si vytvořili jednotlivé školy a 

byly schváleny k realizaci ministerstvem školství: Waldorfská škola, Živá škola, 

škola Jenského plánu aj. (Průcha, 2000). 

Zařazením modelového programu vícedenních aktivit v přírodě do jednotlivých 

ročníků základní školy přispíváme ke srovnání rozdílného přístupu v oblasti emočně

motivačního působení na žáky. 

Východiska vzdělávacího programu 

Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté 

školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Odpovídá 

na otázku, co by měli žáci poznat z hlavních oblastí lidské kultury a jakými 

dovednostmi by měli být vybaveni, aby mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, 

dorozumívání se s lidmi a uplatnit se v životě. 

Ve vzdělávací perspektivě programuje osobnost vyzrávajícího mladého člověka, 

který je schopen samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat, 

projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s obecně uznávanými 

životními a mravními hodnotami. 

Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělávání jako prostředek rozvoje 

osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech a 

jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. 

Vzdělávací program chápe základní vzdělání v jednotě jeho poznávací a 

hodnotové stránky a uvádí žáky do mravních, občanských a dalších životních hodnot 

důležitých pro utváření jejich vztahu ke společnosti, k lidem i k sobě samým. 

Směřuje k tomu, aby si žáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u 

nich postupně utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali nejdůležitější 

dovednosti a návyky zdravého způsobu života (převzato z publikace Vzdělávací 

program, 1996). 
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Vzdělávací cíle programu 

Vzdělávací cíle programu vyjadřují jeho hlavní záměr určují směr pedagogického 

působení ve vyučovacích předmětech i v dalších vzdělávacích činnostech na 1. a 2. 

stupni základní školy. Představují určitý ideální stav, o jehož dosažení učitelé 

společně se žáky usilují. Žáci se jim přibližují v souladu se svými individuálními 

předpoklady a možnostmi. 

Vzdělávací cíle programu se prolínají do všech předmětů učebm'ho plánu 

základní školy. 

Vzdělávací cíle programu jsou rozděleny: 

a) na cíle poznávací a s nimi spjaté dovednosti a kompetence žáků, 

b) na cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních 

vlastností žáků. 

Počáteční etapou naplňování vzdělávacích cílů programu je první stupeň základní 

školy. 

V průběhu 1.- 5. Ročníku mají žáci: 

získat základní nástroje kulturní komunikace a s tím spojené dovednosti a 

kompetence; 

vytvořit si na základě elementárních poznatků přirozeně názorný, ale přitom 

ucelený obraz přírodm'ho a společenského prostředí; 

poznat a přiměřeně si osvojit základní pravidla a způsoby mezilidského soužití 

(mezilidská komunikace, sebekázeň, odpovědnost, přátelství, uznání autority 

apod.); 

získat elementární představu o mravních a občanských hodnotách, na nichž 

spočívá zdravé lidské společenství a jež by se měly stát i pevnou oporou jejich 

dalšího života (převzato z publikace Vzdělávací program, 1996). 
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Standard základního vzdělávání (1995) 

Je dokument vyjadřující "představu o společensky žádoucí podobě povinného 

základního vzdělávání - o cílech, které jsou v tomto vzdělávání sledován a o 

vzdělávacím obsahu, který je poskytován všem žákům v průběhu absolvování povinné 

školní docházky". 

Dokument vymezuje vzdělávací cíle a kmenové učivo v oblastech základního 

vzdělávání: 1. oblast jazyková, 2. oblast matematiky, 3. oblast přírodovědní, 4. oblast 

společenskovědní, 5. oblast estetickovýchovná, 6. oblast zdravého životního stylu, 7. 

oblast pracovních činností a technologií. Každá oblast je naplňována konkrétními 

předměty - např. oblast přírodovědní vytvářejí předměty fyzika, chemie, biologie a 

geologie, geografie, z nichž každý má vymezené cíle a učivo (Průcha, 2000). 

3.2.3 Učební plán 

Učební plán 1.-9. ročníku základní školy vytváří obsahové a organizační 

podmínky pro realizaci záměrů vzdělávacího programu při formování základů 

vzdělanosti žáků (viz. Tabulka č. 1). Přihlíží k potřebě kontinuálního a návazného 

vzdělávacího působení na žáky po dobu jejich školní docházky i k pedagogickým a 

psychologickým zvláštnostem 1.-2. stupně základní školy (převzato z publikace 

Vzdělávací program, 1996). 

Jednotlivé učební plány a základní pedagogická dokumentace vzdělávacího 

programu jsou upravovány a doplňovány věstníky MŠMT ČR, které upřesňují 

pedagogicko-organizační informace pro konkrétní školní rok. 
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Učební plán 

výběrem a skladbou vyučovacích předmětů pokrývá všechny oblasti a obory 

Standardu základního vzdělávání a jím stanovené kmenové učivo chápané jako 

jádro základní vzdělanosti žáka; 

zařazením volitelných předmětů reaguje na potřebu otevřenosti vzdělávací 

nabídky tím, že jejich prostřednictvím obohacuje a rozšiřuje Standardem 

stanovený obsah základního vzdělání vzhledem k různorodým zájmům a 

předpokladům žáků; 

přiměřený stupeň pružnosti a variability umožňuje jednak jeho dotváření podle 

pedagogických záměrů a podmínek školy, jednak uplatňování různých způsobů 

diferencované výuky; 

stanovuje týdenní hodinovou dotaci povinných vyučovacích předmětů jak se 

zřetelem ke splnění vzdělávacích požadavků na 1.-2. stupni ZŠ, tak se zřetelem 

k potřebě zdravého tělesného a duševního rozvoje žáků. 
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Tabulka 1. UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. - 9. ROČNÍK 

Předmět Ročník 
.§ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. .s 
:::s 

Ceský jazyk 9 10 10 7 7 4 4 4 4 

Cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Prvouka 2 2 3 

Přírodověda 
3 4 

Vlastivěda 

Chemie 4 
'--

Fyzika 6 
-

Přírodopis 6 

Zeměpis 6 
-

Dějepis 6 

Rodinná výhova x) x) x) x) ~ 
Občanská výchova ~ 
Hudební výchova 1 1 1 ~ 

-
Výtvarná výchova 1 1 1 4 4 6 

-
Praktická činnost 1 1 1 4 

Volitelné předměty 6 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Týdenní dotace 
povinných 20 22 23 24 25 27 28 30 30 
předmětů 

Nepovinné 
předměty 

x) V 6. - 9. ročníku o časové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, 

aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet 

hodin pro předmět a dodržena týdenní časová dotace. U volitelných předmětů v 7.- 9. ročníku ředitel 

školy rozhoduje i o jejich zařazení do ročníku. 
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Charakteristika funkce a obsahu povinných předmětů 

Čelné místo v učebním plánu zaujímá předmět český jazyk. Poskytuje žákům 

nezbytné předpoklady a nástroje komunikace se skutečností, s lidmi a s kulturními 

výtvory. Podstatným způsobem rozvíjí jejich myšlení a podmiňuje jejich úspěšnost 

v dalších předmětech i v dalším vzdělání. 

Výuka cizímu jazyku nabývá na významu pro orientaci žáků ve stále výrazněji 

propojeném světě. 

Druhým nosným pilířem základního vzdělání Je matematika, která 

prostřednictvím matematických znaků, útvarů a pojmů uvádí žáky do číselných a 

prostorových vztahů ve skutečnosti. Učí je logickému, kritickému a přesnému 

myšlení a usuzování. 

Přírodovědné vzdělání zajišťují v učebním plánu na I. stupni předměty prvouka a 

přírodověda. Tyto žáka uvádějí do celku živé a neživé přírody. Na 2. stupni toto 

zajišťují předměty přírodopis, fyzika a chemie v nichž jsou žáci vedeni 

k systematickému poznávání biologických, geologických, fyzikálních a chemických 

jevů a procesů vyskytujících se v přírodě, v denním životě a technické praxi. 

Geografické učivo je zahrnuto v učebním plánu do komplexního předmětu 

vlastivěda na I. stupni a do předmětu zeměpis na 2. stupni základní školy. Žáci se 

v nich postupně seznamují s přírodními, hospodářskými a sociálními podmínkami 

života lidí v blízkém prostředí, v regionech, na území České republiky, v Evropě a 

dalších světadílech, a s hlavními údaji z politické geografie světa. 

V oblastech společenských, sociálních, mezilidských vztahů a hodnot zastupují 

v učebním plánu předměty prvouka a vlastivěda na I. stupni, na 2. stupni pak 

předměty dějepis a občanská výchova. 

Na I. stupni se obsah těchto předmětů orientuje především na zkušenosti žáků 

v rodině a v blízkém prostředí. Ucelený pohled do národní minulosti a do světových 

dějin, do fungování sociálních, občanských a státních institucí i do soustavy 

životních hodnot a mravních norem dostávají žáci na 2. stupni. 

Předmět rodinná výchova na 2. stupni ZŠ směřuje k tomu, aby se žáci 

v návaznosti na učivo I. orientovali v základních otázkách zdraví, zdravého 

životního stylu, rodinného života i v širších problémech mezilidských vztahů. 
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Oblast estetické výchovy je v učebním plánu zastoupena předměty hudební 

výchova a výtvarná výchova. Tyto předměty otvírají prostor pro přirozený muzikální 

a výtvarný projev žáků. 

Předmět praktická výchova podporuje žáky v životní praxi a praktické činnosti. 

Umožňuje žákům osvojení různých praktických dovedností, pracovních postupů a 

technik, rozvíjí jejich specifické tvořivé schopnosti, podporuje zájem o různé profese 

a uvádí je do světa práce. 

Tělesná výchova poskytuje žákům prostor k osvojování nových pohybových 

dovedností, ovládání a využívání různých sportovních činností a návody k rozvoji 

tělesné zdatnosti a ke zdravému způsobu života. 

Abychom mohli při výuce jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů hovořit 

o rozvoji ideálu kalokagathie, je potřebné předměty jednotlivých oborů v rámci 

možností spojovat, provazovat. 

V rámci mezipředmětových vztahů by tak došlo k praktickému propojení teorie a 

praxe. V rámci daného kurzu lze vhodně doplnit sportovní činnosti všeobecně 

vzdělávacími předměty jako jsou například: Čj, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, biologie. 

Smyslem mezipředmětových vztahů je propojování vědomostí v ucelený obraz 

skutečnosti (Mecner, 1999). 

3.2.4 Specifické cíle základního vzdělání 

Specifické cíle základního vzdělání určují hlavní zaměření a přístupy k organizaci 

a obsahu předmětů učebního plánu. 

Specifické cíle TV 

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové 

kultivace žáků a je hlavním zdrojem poznatků a námětů pro zdravotní, rekreační i 

sportovní využití pohybu v režimu školy i mimo školu. Učí se uplatňovat osvojené 

pohybové dovednosti v různém prostředí a s různými účinky, zvykají si na rozličné 

sociální role, které vyžadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, objektivnost, 
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rychlé rozhodování, organizační schopnosti i nutnou míru odpovědnosti (Vzdělávací 

program, 1996). 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mění v souladu § 4 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

Změny jsou uvedeny jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto opatření. Toto opatření 

nabývá účinnosti dnem 1. září 2005. 

3.2.5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

• vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 

provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a 

dovedností v praktickém životě, 

• vycházejí z koncepce celoživotního učení, 

• formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy 

jednotlivých etap vzdělávání, 

• podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za 

výsledky vzdělávání. 

Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

• navazuje svým pojetím na rámcový vzdělávací program předškolní výchovy a je 

východiskem pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední 

vzdělávání, 

• vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání žáků, 

včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol, 
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• specifikuje úroveň klíčových kompetencí, již by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání, 

• vymezuje vzdělávací obsah-očekávané výstupy a učivo, 

• zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata 

s výrazně formativními funkcemi, 

• podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, 

odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě 

s individuálními potřebami žáků, 

• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 

3.2.6 Rámcový učební plán 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1.-5. ročník 6.-9. ročník 

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková Český jazyk a 38 16 
komunikace literatura 

Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 22 16 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 -

Člověk a Dějepis 

společnost 
Výchova - 12 
k občanství 

27 



Fyzika -

Chemie -
Člověk a příroda 22 

Přírodopis -

Zeměpis -

Umění a kultura Hudební výchova 
12 10 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví -
ll 

Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 4 

Průřezová témata p p 

Disponibilní časová dotace 9 18 

Celková povinná časová dotace 118 122 

P= povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na druhém stupni, časovou 
dotaci lze čerpat z disponibilní časové dotace. 

Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělání v rozsahu 9. hodin a pro 2. 
stupeň základního vzděláváni v rozsahu 18 hodin. 

Rámcový vzdělávací program je otevřený dokument, který bude v určitých 

časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, zkušenosti učitelů 

se školním vzdělávacím programem i podle měnících se potřeb a zájmů žáků 

(Rámcový vzdělávací program, 2005). 

Pojetí základního vzdělání 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je 

jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou 

obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních (Rámcový vzdělávací 

program, 2005). 
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Základní vzdělávání vyžaduje na 1. a 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, 

které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání a podporuje 

žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené 

individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro 

vzdělávání (Rámcový vzdělávací program, 2005). 

Tento princip a postup při výchově vhodně doplňují vícedenní aktivity v přírodě 

se možností poskytnutí dalšího rozměru cíleného působení na rozvoj osobnosti žáka. 

3.3 Psychologie 

Pojem motivace a její zařazení 

Pro určení motivace vycházíme z toho, že je to podněcující příčina chování. 

Lidské chování je vědomě či nevědomě zaměřeno na dosažení určitého cíle, a jako 

takové se vyznačuje určitou intenzitou a trváním v čase (pokud není dosaženo 

původn~ho, nebo náhradrn'ho cíle).V psychologii se tyto procesy, která determinují 

zaměření, sílu a trvání chování označují jako motivace. 

Funkce motivace je obecně vymezena jako proces regulace chování, jehož 

smyslem je dosahování významných životních cílů tj. uspokojování a spolupůsobení 

při vytváření apetencí a averzí. 

Formování základních motivů je spoJeno se socializací d~těte Gedince) do 

společnosti prostřednictvím rodiny. Po vstupu do školního prostředí se podstatně 

rozšiřuje sociální oblast, jej~muž vlivu dítě podléhá. Poté se již vytváří žebříček 

hodnot, které se jedinec snaží uspokojovat (Nakonečný, 1999). 

Motivace má několik základů: 

a) Biologický základ 

b) Kulturní a sociální základ 

add.a) Podmíněný tělesnými potřebami 

add.b) Psychika, potažmo motivace podléhá vlivům kulturního a sociálního prostředí 

v němž žijeme (Meadová- Srovnávací studium života kmenů v Nové Guinei). 
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Z našeho pohledu nás zajímají motivace kulturní a sociální vedoucí k provozování 

aktivit nejen z hlediska výkonnostního, ale také jako rekreační a relaxační činnosti. 

Dále se budeme zaměřovat na motivaci v pedagogickém procesu ve škole. 

Motivace v pedagogickém procesu 

Po vstupu se podstatně rozšiřuje sociální oblast, jejímuž vlivu dítě podléhá. Dítě 

se přímo a konkrétně srovnává s druhými žáky. Dítě se na základě toho učí dávat si 

osobní cíle a utvářet si stupnici hodnot. 

Úloha motivace v pedagogickém procesu Je působit na žáky pobídkami, 

strukturovat a vytvářet situaci v hodině atd. aby zprostředkoval uspokojení žákových 

potřeb a přitom budil motivaci. Učitel nemůže vytvářet motivaci žáka, ale může do 

jisté míry ovlivňovat nejrůznější podmínky. Učitel působí na žáka celou svou 

osobností, svým chováním, vztahem k žákovi, používanými prostředky, atmosférou a 

sociální situací, kterou ve třídě navozuje. 

Úspěchy a neúspěchy jsou ovšem relativní, vzhledem k vnitřním a vnějším 

podmínkám. Cíle musí být stanoveny dosažitelné a reálné a mají být stanoveny tak, 

aby mohl dosáhnout alespoň částečného cíle. Při učební hodině učitel nejčastěji 

používá způsoby motivace odměny a trestu kladně x záporně (Homola, 1977). 

Dělení motivace podle Jakobsona určuje 3 motivační komplexy v učení: 

1. Motivace záporná 

2. Motivace kladná 

3. Motivace obsažená v samém procesu učební činnosti. 

Sportovní motivace 

Sportovní činnost je z hlediska snažení, chtění a jednání sportovce činnost 

mnohostranná. Sportovní činnost jako spontánní aktivita je motivována převážně 

pozitivně tj. činnost je prováděna z vlastního rozhodnutí a průběh je prožíván libě. 

Typické je to hlavně u rekreačních sportů = funkční slast (uspokojení z prožitku 

v průběhu herní činnosti) tzn. pozitivní motivace prožívání (Nakonečný, 1999). 
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Pro morální přípravu sportovce je důležité jak dovede trenér - učitel, žákům 

objasnit jejich význam pro ně samé a pro skupinu. Důležité je, jak je dovede citově 

zaujmout. Poznatky a city žáků kolektivně zapojit do volního úsilí, při taktické, 

technické i kondiční přípravě (Hošek, 1989). 

Výkonnostní sport 

Z hlediska sportovce je sportovní úspěch hlavním bezprostředním cílem, o jeho 

dosažení se snaží. Úspěch je dosahován intenzivním sportovním tréninkem -

dosažení (prostředek) osobních a společenských uznání. 

Tímto je tvořena motivační struktura sportovce. Sportovní úspěch má velmi 

důležité místo jako významný zdroj motivů a citů. O tom jak bude hodnocen úspěch 

rozhoduje aspirační úroveň sportovce a z toho vyplívající frustrace (Nakonečný, 

1999). 

Alternativní využití motivace 

Objevování smyslu her a cvičení v přírodě, jejich rozmanitost ukazuje široké 

spektrum možností působení hry. Probíhají rovněž v ovzduší napětí podporovaném 

nejistotu konce, jsou doprovázeny intenzivními sociálními procesy ve skupině hráčů, 

vedou k uvědomění si vlastních možností i u jednotlivců. Mohou se zde za určitých 

předpokladů (vedení a hodnocení) všestranně promítat v růstu osobnosti. Mohou být 

i dobrou školou zvládání náročných situací a přípravou na život. 

mubší smysl hledáme v těchto oblastech: 

a) působení na sféru emocionální a psychickou 

b) dovedou ovlivnit pocity a postoje hráče 

c) obohacují je o nové zážitky a zkušenosti 

d) pomáhají zvyšovat sebedůvěru a sebehodnocení 

e) jsou významným prostředkem rozvíjejícím sociální vztahy 

f) přinášejí nové pohledy na vlastní tělo, potěšení z vlastní existence 

g) budují důvěru k ostatním lidem (ohleduplnost, odpovědnost) 

h) podporují komunikaci a spolupráci 

i) rozvijejí psychomotoriku a tělesné schopnosti 
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Prožitek a radost z pohybu spadá pod činnosti, které patří k aktivitám 

mimoškolním a povětšinou dobrovolným. Radost jako součást hry je samozřejmou 

součástí, nebo by alespoň měla být. Pocit radosti je jedním z průvodních jevů 

optimálru'ho prožívání. 

Pohyb je prostředkem k dosahování významných cílů. Prostředkem komunikace 

a vyjadřování. Výchova má být mnohostranným procesem, a proto je potřeba 

obohacovat činnost pořádanou ve školním prostředí i mimoškolní aktivitou 

(Neuman, 1998). 

3 .4 Ekonomie vzdělávání 

Jednou ze složek ovlivňující množství aktivit v přírodě a jejich zařazování do 

výuky je financování. 

Financování škol a školních zařízení ze státního rozpočtu 

Ze státru'ho rozpočtu se za podmínek stanovených Školským zákonem poskytují 

finanční prostředky vyčleněné na činnosti škol a školních zařízení zřizovaných 

ministerstvem. Tyto prostředky jsou použity, mimo jiné také na pomůcky, výdaje na 

školní potřeby a na učebnice, pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, na 

činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol, kvalitou vzdělávání atd. 

Efektivnost a kvalita vzdělávání 

V nejjednodušším ekonomickém pojetí se efektivnost vzdělání chápe jako vztah 

mezi "vstupy" (náklady) a "výstupy" (účinky a výsledky): Efektivnost je tím vyšší, 

čím vyšší jsou výsledky při co nejnižších nákladech (Barák, 1979). 

Čistě ekonomické pojetí efektivnosti vzdělávání je omezené. Zatímco náklady na 

vzdělávání se dají přesně stanovit, účinky nebo efekty vzdělávání jsou méně 

přístupné k exaktnímu uchopení (Průcha, 2000). 

"Výdaje na vzdělání je investice, která může přispívat k ekonomickému růstu, 

zvyšovat produktivitu práce, napomáhat rozvoji jednotlivců a celé společnosti a 
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snižovat sociální nerovnost" (Edukation at a Glance: OECD Indicators 1997, 1997, s. 

51). 

V případě, že výstupy jednotlivých vícedenních programů budeme moci prohlásit za 

ekonomicky výhodné, bude začleňování do výuky na základních školách daleko 

progresivnější. 

3.5 Aktivity v přírodě 

Aktivity v přírodě nám nabízejí širokou škálu činností, kterými lze propojit 

jednotlivé okruhy základního vzdělávání a napomoci ke snadnějšímu a trvalejšímu 

způsobu osvojování znalostí a dovedností. Atraktivností nových druhů sportů a 

činností v přírodě můžeme snadněji oslovit dospívající mládeže. 

Emocionálně laděné hry a sportovní aktivity nám pomáhají prohloubit prožitek 

z dané činnosti. 

3.5.1 Rozdělení druhů aktivit v přírodě 

V souvislosti s povinou školní docházkou můžeme hovořit o těchto aktivitách 

v přírodě (viz. Tabulka 2.). 

Tabulka 2. Tělovýchovné a rekreační aktivity v přírodě 

Sporty v přírodě Turistika Rekreace (pobyt) v přírodě 

Horolezectví Vysokohorská Rekreační provádění 
Orientační běh Pěší sportů v přírodě 
Leká atletika (běh, chůze) 

Speleoalpinismus krasová 

Běh na lyžích Lyžařská Táboření 
Sjezdové lyžování Průzkumnictví 
Skialpinismus Poznávání a pozorování 

řírody 

Silniční cyklistika Cykloturistika Cvičení v přírodě 
MTB-horská kola Hry v přírodě 
Cyklokros Kulturní a umělecké 

~rogramy 

Rychlostní kanoistika Vodní Procházky 
Vodní slalom a sjezd Houbaření 
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Veslování 

Motocyklový sport 
Automobilový sport 
Vodní motorismus 
Jachting 
Surfing 
Windsurfing 
Jezdectví 

Skiboby 
Sáně a boby 
Bruslení 
Plavání 
Potápění 

Bezmotorové létání 
Golf 
Lukostřelba 

Mototuristika 

Jiné druhy turistiky 
(turistika na koních, 
plachetnicích apod.) 

Vymezení okruhů aktivit v přírodě 

• aktivity v přírodě 

Rybaření 

Myslivost 

K těmto aktivitám řadíme především činnosti, které konáme vlastí silou a které 

jsou spjaty se šetrným užíváním přírodm'ho prostředí nebo s překonáváním 

přírodních překážek. 

• sporty v přírodě 

Zahrnujeme sem sportovní disciplíny, které se odehrávají převážně v přírodním 

prostředí a jsou charakterizovány specifickou formou soutěže se zřejmou snahou 

o dosažení nejvyššího výkonu. 

• aktivity v přírodě (,, Survival ") 

Jedná se o hraniční výkony spojené s překonáváním přírodních překážek 

vyžadující i určité riziko. Dochází zde často k bezprostřednímu kontaktu 

s divokou přírodou. 

• turistika a putování 

Turistika je komplexem činností spojených s aktivním pohybem a pobytem 

v přírodě a vyžadujících řadu odborných znalostí a dovedností. 
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• pobyty v přírodě a táboření 

Jde o různé druhy táboření (camping) spojený s různými druhy turistiky. Patří 

sem školní tábory, denní tábory, specielně zaměřené tábory a dočasné stanové a 

chatové tábory. 

• cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy 

Jedná se o tělesná cvičení rozvíjející základní pohybový fond člověka a 

přispívající také k osobnímu růstu. 

• hry v přírodě, iniciativní a týmové hry 

Význam hry je v oblasti rozvoje osobnosti i její roli jako nepostradatelného 

prostředku výchovy. Často je hra dávána do protikladu vážného. 

• poznávání, pozorování a ochrana přírody 

Tyto činnosti jsou prostředkem propojování přírodovědních oborů s poznávací 

činností a ekologickou výchovou. 

• pracovní činnost a služba 

Pracovní činnost je důležitým programovým bodem vícedenních kurzů. 

Osvojování práce a ovládání nářadí jsou nedílnou součástí táboření a vícedenních 

pobytů v přírodě. 

• umělecko-tvořivá činnost 

V tomto okruhu činností uplatňujeme stránku uměleckou a estetickou. Hledání 

inspirace souvisí s celou soustavou vztahů člověka ke skutečnosti. 

3.5.2 Dělení her a aktivit v přírodě 

Třídění a výběr her vychází z průběhu a zaměření akce. 

• Seznamovací a kontaktní hry ("Icebreakers") 

Jsou to hry, které mají pomoci prolomit pomyslné ledové bariéry mezi lidmi a 

přivést je k vzájemnému kontaktu. 

• Zahřívací a kontaktní hry ("Warm-Ups") 

Úkolem této skupiny her je naladit na stejnou vlnu členy skupiny. Účastníci by se 

měli dostat společně do pohybu a ztratit ostych ke společnému hraní si. 
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• Hrátky a zábavné soutěže ("De-inhibitors, Stunts") 

Hry, které mají skupinu uvést do pohybu pomocí nezvyklých činností. 

• Hry na důvěru ("Trust building activities") 

Aktivity rozvíjející důvěru členů skupiny. 

• Iniciativní a týmové hry 

Aktivity, které podporují tvořivé a iniciativní řešení problémů. 

• Hry na rozvoj komunikace a spolupráce ("Problem solving ativities") 

Úkolem těchto her je vytvořit prostor pro řešení úkolu pomocí změněného druhu 

komunikace. Řešení, které není možné bez vzájemné spolupráce, musí účastníci 

hledat pomocí nezvyklé komunikace. 

• Hry a cvičení v přírodě 

Jde zde o hry podporující vnímání přírody, hry orientační a taktické, podporující 

spolupráci, odvahu, tvořivost i samostatné myšlení.Hry v přírodě jsou součástí 

velkého komplexu pohybových her. 

• Ekohry 

Záměrem těchto her je přiblížit žákům problematiku ekologie a možnosti jejího 

řešení. Zaměřuje se na vztah člověka k přírodě. Snaží se vyvolat kladný přístup a 

zájem žáka o řešení problematiky životního prostředí. 

• Závěrečné hry a ceremoniály 

Jde o různé typy her a ceremoniálů, které jsou obvykle situovány do posledních 

dnů akcí v přírodě. 

Prožitky a zkušenosti jsou také specifické prostředky tělesné výchovy a sportu. 

Dnes víme, že jejich poslání není jenom ve zvyšování kondice či získávání a 

zdokonalování pohybových dovedností. Pohyb je prostředek komunikace a 

vyjadřování. Proto také můžeme nalézt přínos sportu a tělesné aktivity v osobním 

potěšení, psychické pohodě i sociální harmonii (Neuman, 1998). 
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Prožívání a prožitek 

Prožívání považujeme za vnitřní dimenzi psychiky (Nakonečný, 1995). Prožitek 

pokládáme za emocionálně zabarvenou evidenci minulého, přítomného i budoucího 

v určitém časovém okamžiku, je charakteristický svou bezprostředností (Neuman, 

1998). 

Zkušenost můžeme považovat za znalost, kterou jsme získali vlastním 

prožíváním a vlastním náhledem. Výchova prožitkem vytváří dnes alternativu 

k tradičním výchovným a vzdělávacím postupům. Výchova prožitkem také hledá 

cesty, jak prožívat vnější svět (Neuman, 1998). 

Jedním z cílů základního vzdělání je motivace k celoživotnímu učení. V průběhu 

vyučovacího procesu se musíme v tomto snažit žáka podporovat a vytvářet prostředí 

aktivního přístupu k informacím. 

Aktivity v přírodě nám otevírají novou dimenzi pohledu na problematiku 

vyučování. Podporují požadavek na tvořivé myšlení, samostatnost, kreativitu a 

poznávání svých reálných schopností a možností. Nabídkou her a činností v přírodě 

rozšiřují a ucelují mnohé teoretické okruhy vzdělávání. 

Učitel má možnost žákovy nabídnout nejen teoretické poznávání duchovních a 

kulturních hodnot, ale také praktické srovnání a prožívání. 
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4. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem diplomové práce je posoudit potřebu zařazení vícedenních aktivit v přírodě 

a jejich prožitkové sféry do výukového programu základních škol a sledování vlivu 

emoční a motivační sféry vícedenních aktivit na motivaci k celoživotnímu učení, 

sportovní činnosti a harmonickému rozvoji osobnosti žáka. 

Úkolem práce je vytvořit modelový tématický plán aktivit v přírodě pro první a 

druhý stupeň základních škol a navrhnout strukturu vícedenních pobytů v přírodě pro 

vzdělávací programy základních škol. 
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5. METODIKA PRÁCE 

5 .1 Charakter výzkumu 

Pro výzkum jsme použili explorativní metodu prostřednictvím techniky 

nestandardizovaných dotazníků s uzavřenými a otevřenými otázkami. Záměrem 

výzkumu bylo zjistit, jaký stupeň oblíbenosti a atraktivnosti mají vícedenní aktivity 

v přírodě u žáků základních škol, jak si žáci uvědomují prospěšnost a důležitost 

těchto kurzů. 

5.2 Metody získávání dat 

5.2.1 Pozorování 

Je cílevědomé systematické sledování určitých jevů spojené s registrací 

charakteristických údajů. Pozorováním se má dospět k objektivnímu popisu jevu 

umožňujícím následnou analýzu. 

5.2.2 Rozhovor 

Rozhovor je metoda získávání údajů od žijících osob. Může být veden 

standardizovanou či nestandardizovanou formou. Při nestandardizovaném rozhovoru 

není předem stanoven sled otázek, ani jejich formulace. 

5.2.3 Eseje 

Jednotlivé eseje ( 60 prací) jsme kvalitativně z hodnotil z hlediska výskytu 

důležitých klíčových slov. 

Eseje nám přibližují názory na problematiku vícedenních programů a jejich vliv a 

smysl pro výuku (viz. příloha 2.). Pomáhají nám vytvořit dotazník, který reaguje na 

spontánní názory účastníků. Rozborem těchto prací jsme došli k několika okruhům, 

které se ve spojení s aktivitami v přírodě vyskytují. Na základě těchto výsledků jsme 

vytvořili 12 otázkový dotazník v okruhu těchto témat. 
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5.2.3 Nestandardizovaný dotazník 

Dotazník je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů, a to je dáno jeho 

zdánlivě lehkou konstrukcí. Je to způsob písemného kladení otázek a získávání 

písemných odpovědí. 

5.3 Realizace yýzkumu 

Pro zjištění stavu oblíbenosti, atraktivnosti a potřeby vícedenních aktivit 

v přírodě v programu základních škol jsme použili dotazník o 12 otázkách (viz. 

příloha č . 1). Dotazník byl předkládán žákům 6.-9. tříd po ukončení jednotlivých 

kurzů. Otázky b~ly zaměřené na vztahy ve třídě, pobyty a oblíbenost vícedenních 

programů a jejich přepokládaný dopad na vztahy ve třídním kolektivu. 

Jednotlivé otázky byly sestavovány na základě zpracování odpovědí žáků formou 

krátkých esejí (viz. Příloha č.2.). Jednalo se o problematiku vztahů ve třídním 

kolektivu a názoru na vícedenní aktivity. 

5 .4 Charakteristika souboru 

Sledovaný soubor tvořili žáci 1. - 9. ročníku základní školy Veronské náměstí. 

Výzkum byl prováděn během absolvování lyžařského výcviku a školy v přírodě. 

Soubor dotazovaných tvořilo 153 žáků 6.- 9. ročníku základní školy. 
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I 

6. VÝSLEDKY 

6.1 Rozbor vybraných esejí (citace) 

Eseje byli předkládány žákům 6.-9. tříd pro vypracování na jednotlivých kurzech 

v průběhu roku 2006. Rozborem esejí se nám otevírají mnohé okruhy otázek úzce 

propojených s problematikou vícedenních aktivit. Z hodnocení vychází tato nejvíce 

frekventovaná slova : vztahy, samostatnost, podceňování, kamarádství, kolektiv, 

poznávání atd. 

Z toho vyplývá, že žáci z obecného pohledu postihli tyto okry: emoční, motivační, 

socializační atd. 

Tyto eseje vyjadřují potřeby zařazení vícedenních aktivit do výukového programu 

základních škol z pohledu žáků. 

Zpracování esejí nám pomohlo vytvořit 12 otázkový dotazník zaměřený naposouzení 

potřeby vícedenních aktivit v přírodě na základních školách. Pro ilustraci uváděné 

citace jsou výňatky prací žáků 8.-9. tříd (viz. příloha č. 2.). 

• "Školy v přírodě a vícedenní akce mají určitě smysl" 

• "Myslím si, že by jsme měli jezdit častěji" 

• " Ostatní jezdí a mi nejezdíme vůbec. Chtěla bych, aby se to změnilo" 

Velkou skupinu tvoří odpovědi týkající se navýšení počtu jednotlivých kurzů a 

jejich oblíbenost. Žáci zmiňují nedostatek aktivit v průběhu stráveného času na 

základní škole. 

• "Protože je to lepší být mimo školu, než ve škole" 

Žáci tráví většinu školního roku v učebnách. Požadují změnu místa výuky. 

Uvádějí možnosti poznávání jiných míst než okolí jejich bydliště. 

• "Ve třídě mám spoustu kamarádů, ale žádné kamarády na které se můžu 

spolehnout" 

• "Na těchto akcích se opravdu ukáže jádro člověka" 
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8. 102 49 2 
9. 96 56 1 
10. 106 45 2 
ll. 129 24 
12. 117 36 

Při zpracovávání dotazru'ku jsme neshledali větší rozdíly v odpovědích na jednotlivé 

otázky mezi žáky 6.-9. tříd. Z tabulky č. 4 je patrné, že otázky nebyli vždy odpovězeny 

v plném rozsahu. 

V tabulce číslo 5. uvádíme výsledky odpovědí v procentech. 

Tabulka 5 Dosažené výsledky odpovědí v % 

Císlo otázky Odpověď v% 
Ano Ne Neodpověděl 

1. 90,2 9,8 
2. 32,7 67,3 
3. 91,5 8,5 
4. 49,7 42,3 8 
5. 16,3 82,4 1,3 
6. 85,6 14,4 
7. 37,9 59,5 2,6 
8. 66,7 32 1,3 
9. 62,7 36,6 0,7 
10. 69,3 29,4 1,3 
ll. 84,3 15,7 
12. 76,5 23,5 

Odpovědi sledují problematiku vztahů ve třídním kolektivu a názoru na vícedenní 

sportovní aktivity. 

V tabulce 6. uvádíme hodnoty odpovědí jednotlivých otázek v procentech, bez 

rozdílu věku a pohlaví. 
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Tabulka 6 Hodnoty odpovědí 

číslo Otázka Odpověd' 

Ano Ne 
1 Jezdíte rádi na vícedenní školní akce ( SvP, lyž.výcvik atd.) 90,2 9,8 

2 Je těchto školních akcí během devítileté školní Dostatek Nedostatek 

docházky na ZŠ 32,7 67,3 
3 Prohloubí se vaše vztahy na vícedenní akci 91,5 8,5 

(ŠvP, lyž.výcviku atd.) 
4 Myslíte si, že vaše učitele baví pobyt stejně jako žáky 49,7 42,3 
5 Dovedete se plně soustředit na výuku při SvP 16,3 82,4 

6 Myslíte si, že se dá spojit výuka s programem her a pobytu 85,6 14,4 
v přírodě ( na ŠvP, lyž. výcviku ) 

7 Máte pocit, že jsou vaši schopnosti podceňovány 37,9 59,5 

8 Věnují se vám učitelé, vychovatelé maximálně 66,7 32 

9 Věnují se vám vychovatelé více, než učitelé 62,7 36,6 

10 Stává se člověk samostatnější po pobytu na SvP, lyžařském 69,3 29,4 
výcviku, vícedenním programu 

ll Těšíte se po příjezdu do školy na kamarády a do kolektivu 84,3 15,7 

12 Myslíte si, že kvalita vztahů ve třídě ovlivňuje přístup 76,5 23,5 
( vztah ) ke škole 

Po vyhodnocení první otázky dostáváme odpověď na problematiku atraktivnosti 

vícedenních školních aktivit. Celkem 90,2% dotázaných odpovědělo, že se rádi 

účastní vícedenních školních programů. 

Otázka č. 1 Ano Ne 
Jezdíte rádi na vícedenní školní akce ( SvP, lyž.výcvik atd.) 90,2 9,8 

Tento výsledek nám potvrzuje sledování vybrané skupiny 7. a 8. třídy na 

lyžařském výcviku. Žákům byl předložen program obsahově shodný s modelovým 

programem pro 2. stupeň základní školy (viz. Tabulka 8.). 
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Otázka č. 2 Dostatek Nedostatek 
Je těchto školních akcí během devítileté školní docházky na 32,7 67,3 
ZŠ 

67,3% dotázaných ve druhé otázce odpovědělo, že vícedenních programů během 

devítileté školní docházky je nedostatek. Při dotazování během ŠvP se žáci v 67,3% 

shodli na tom, že by bylo vhodné rozšířit počet vícedenních sportovních aktivit 

v přírodě. 

Otázkou je, proč při takovém zájmu o vícedenní sportovní aktivity je nabídnuto 

žákům tak malé množství jednotlivých kurzů. 

Otázka č. 3 Ano Ne 
Prohloubí se vaše vztahy na vícedenní akci 91,5 8,5 
(ŠvP, lyž.výcviku atd.) 

To, že si žáci samy uvědomují potřebnost těchto aktivit v přírodě ukazují 

výsledky odpovědí otázky č. 3. Zde odpovědělo 91,5% dotázaných, že vícedenní 

aktivity prohlubují vztahy zúčastněných. 

Během pořádání jednotlivých vícedenních kurzů pro základní školu Veronské 

náměstí během školního roku 2006 jsme zjistily, že otázka vztahů mezi žáky je velmi 

důležitá. Sami žáci tuto důležitost pokládají za největší přínos vícedenních programů. 

Otázka č. 4 Ano Ne 
Myslíte si, že vaše učitele baví pobyt stejně jako žáky 49,7 42,3 

Výsledky otázky číslo 4. poukazují na nejistotu žáků o zájmu učitelů v otázce 

atraktivnosti vícedenních pobytů. Podle provedeného sledování na Školách v přírodě 

docházíme k přesvědčení, že učitelé tyto pobyty považují spíše za náhradní způsob 
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výuky, než způsob rozšiřující. Výhody pobytu v přírodě nejsou vždy plně podpořeny 

programovou strukturou pobytu. 

Otázka č. 5 Ano Ne 
Dovedete se plně soustředit na výuku při Svp 16,3 82,4 

Po provedeném šetření mezi žáky 6.- 9. tříd jsme zjistili, že 82,4% dotázaných 

se nedokáže plně soustředit na výuku během účasti na vícedenních školních 

programech. Toto si vysvětlujeme odděleným způsobem výuky. Žáci absolvovali 

čtyři hodiny výuky každý den kromě neděle. Výuka probíhala převážně v učebnách. 

Žáci v průběhu pobytu zásadně oddělují dobu výuky a dobu volna. 85,6% 

dotazovaných žáků kladně hodnotí spojení her a cvičení s výukou. 

Otázka č. 6 Ano Ne 
Myslíte si, že se dá spojit výuka s programem her a pobytu v přírodě 85,6 14,4 
( na Švp, lyžařském výcviku ) 

Myslím si, že spojení her a cvičení v přírodě s výukou nám pomůže při snaze o 

zvýšení pozornosti a zvětšení atraktivnosti vyučovaných předmětů. 

Další problematikou při vícedenních pobytech je samostatnost žáků. Pobyt 

v cizím prostředí bez možnosti podpory rodiny je staví do pozice, kdy se musí 

rozhodovat a jednat sami. Pro některé z nich je to první střet s tímto problémem. 

Protektivní způsob výchovy mnohdy zabraňuje samostatnému jednání. 

Otázka č. 10 Ano Ne 
Stává se člověk samostatnější po pobytu na Svp, lyžařském výcviku, 69,3 29,4 
vícedenním programu 

Ze souhrnného pohledu je patrné, že žáci kladně přijímají vícedenní pobyty a 

programy kurzů. Pořádání těchto aktivit nám pomáhá při motivaci pomocí správně 
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zvolených programů. Obsahy jednotlivých kurzů se mění podle věkových kategorií 

žáků, zaměření kurzu, ročního období atd. 

Podle proběhnutého výzkumu je emoční a motivační sféra aktivit v přírodě 

nedílnou součástí jednotlivých kurzů. Žáci tyto programy vyhledávají a dožadují se 

zvýšení počtu v nabídce základní devítileté školní docházky. 

Při vedení a pořádání těchto programů je velkou otázkou kompetentnost učitelů, 

vychovatelů a instruktorů. Je důležité rozdělení jednotlivých funkcí a rolí. Vyvstává 

otázka odpovědnosti za programovou strukturu, výběr místa kurzu, ekonomickou 

stránku, odbornost atd. 
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7. Modelový tématický plán 

Na základě teoretických znalostí, praktických zkušeností a výsledků dotazování 

byl sestaven modelový tématický plán struktury vícedenních aktivit v přírodě na 1. a 

2. stupni základní školy (viz. Tabulka 7,8). 

Tabulka 7. obsahuje strukturu pro 1. stupeň základní školy a stručný popis 

předpokládaného zaměření kurzů. 

Tabulka 7 Struktura programu 1. stupně ZŠ 

Ročník 

1. 

Druh kurzu: 

1) jednodenní seznamovací program 

2) víkendový program integračního charakteru 

Časové zařazení: 

1) zařazujeme v období nástupu do školy (Září) 

2) zařazujeme do druhé poloviny školního roku 

Popis programu: 

V prvním ročníku základní školy zařazujeme dva programy sportů 

v přírodě. 

První program se soustředí na seznámení dítěte s novým kolektivem ve 

škole. Prostřednictvím seznamovacích her a úvodních motivačních her 

"Icebreakers" se snažíme vytvořit přijatelné prostředí pro vstup do 

nového kolektivu žáků. Prostředí je vybráno podle potřeby použitých 

her a činností. 

Druhý program má podobnou skladbu. Zajišťuje integraci nejen do 

kolektivu žáků, ale také do nového učebního systému. Prostřednictvím 

modelových situačních her napomáháme přijetí rostoucí odpovědnosti 

při studiu. Vícedenní pobyt zajišťuje prohloubení vztahů třídru'ho 

kolektivu a učitele. 
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2. 

3. 

Druh kurzu: 

1) víkendový kurz 

Časové zařazení: 

1) Podle možností dané školy. 

Popis programu: 

Víkendový kurz ve druhém ročníku základní školy je zaměřen na 

upravování vztahů kolektivu ve třídě. Zaměřuje se herní formou na 

kritické oblasti výuky. Použitím herních situací procvičujeme učivo 

1.- 2. ročníku. 

Především se zaměřujeme na motivaci žáků do dalšího studia. 

Druh kurzu: 

1) Škola v Přírodě 

Časové zařazení: 

1) Školu v Přírodě časově zařazujeme ke konci školního roku. 

Popis programu: 

Škola v Přírodě ve třetím ročníku základní školy je zaměřena na 

procvičování učiva 1. - 3. ročníku. Formou her a činností v přírodě je 

prověřováno, co se žáci v prvních třech letech výuky naučili. Toto je 

konfrontováno s tím, co by žáci měli umět. Pozornost je zaměřena na 

specifické cíle učiva. 

Zaměřujeme se především na využití přírodního prostředí a praktického 

využití získaných vědomostí formou her. 

Především se zaměřujeme na motivaci žáků do dalšího studia. 
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Druh kurzu: 

1) Jednodenní programy 

Časové zařazení: 

Podle možností dané školy. 

4. 

Popis programu: 

V programu pro čtvrté ročníky základní školy zařazujeme jednodenní 

programy vlastivědně zaměřené s využitím různých druhů turistiky. 

Druh kurzu: 

1) jednodenní program 

2) víkendový program 

Časové zařazení: 

1) Podle možností dané školy. 

5. 2) Podle možností dané školy. 

Popis programu: 

V programu pro pátý ročník základní školy zařazujeme jednodenní 

programy vlastivědně zaměřené s využitím různých druhů turistiky. 

Především se zaměřujeme na motivaci žáků do dalšího studia a přechod 

na druhý stupeň základní školy. 
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Tabulka 8. obsahuje strukturu pro 2. stupeň základní školy a stručný popis 

předpokládaného zaměření kurzu. 

Tabulka 8 Struktura programu 2. stupně ZŠ 

Ročník Druh kurzu j Popis programu 

Druh kurzu: 

1) víkendový kurz 

Časové zařazení: 

1) Víkendový program zařazujeme do první poloviny školm'ho roku. 

6. Popis programu: 

Víkendový kurz na druhém stupni základní školy pro šesté ročníky je 

zaměřen na upravování vztahů kolektivu ve třídě. Odstraňování 

možných problémů v komunikaci a sociálním soužití ve skupině. 

Použitím vhodné skladby her dostáváme žáky do situací tuto 

problematiku řešících. Je prováděna reflexe a z toho vyplývající 

zkušenostní učení. 

Druh kurzu: 

1) lyžařský výcvik 

7. Časové zařazení: 

1) Lyžařský výcvik zařazujeme do zimního období podle možností 

školy. 
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8. 

Popis programu: 

Lyžařský výcvik pro sedmé ročníky základní školy zajišťuje seznámení 

žáků s technikou jízdy na lyžích a pobytem v horském terénu v zimním 

období. 

Seznamuje žáky se základními pravidly bezpečnosti pohybu na horách. 

Využívání změněných podmínek pro hry podporující a rozvfjející 

kooperaci a odpovědnost jedince vůči skupině a naopak. 

Druh kurzu: 

1) Škola v přírodě 

Časové zařazení: 

1) Podle možností dané školy. 

Popis programu: 

Škola v Přírodě pro osmé ročníky základní školy je zaměřena na 

procvičování učiva 6.- 8. ročníku. Formou her a činností v přírodě je 

prověřováno, co se žáci naučili a osvojili na druhém stupni základní 

školy. 

Výsledky jsou konfrontovány s tím, co by žáci měli umět. 

Pozornost je zaměřena na specifické cíle učiva. 

Zaměřujeme se především na využití přírodního prostředí a praktické 

využití získaných vědomostí formou her. 

Především se zaměřujeme na motivaci žáků do dalšího studia. 
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Druh kurzu: 

1) víkendový kurz se zaměřením na opakování učiva druhého stupně 

s obsahovou náplní předmětů přijímacích 

2) týdenní sportovní program 

Časové zařazení: 

1) víkendové kurzy pro deváté ročníky jsou časově zařazeny před 

přijímací zkoušky. 

2) týdenní sportovní program je zařazen ke konci školního roku 

Popis programu: 

Obsah víkendového kurzu pro deváté ročníky základní školy je 

soustředěn na předměty přijímacích zkoušek. Obsah kurzů se může 

9. měnit podle skladby žáků a jejich zaměření. 

Týdenní sportovní program pro deváté ročníky základní školy je 

závěrečným kurzem, který má ucelit a završit povinnou devítiletou 

školní docházku. 

Součástí programu jsou sportovní hry, soutěže a netradiční sportovní 

aktivity (lanové dráhy, lezení na umělých stěnách, lakros atd.). 

Do programu dále zařazujeme motivačně-emoční hry a činnosti. 

Zdůrazňujeme spolupráci ve skupině a zařazujeme hry na důvěru a 

kooperaci ve skupinách. 

Především se zaměřujeme na motivaci žáků do dalšího studia. 
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8. DISKUSE 

Z provedeného průzkumu mezi žáky 6.-9. tříd je patrné, že dochází k rozporu 

mezi požadovaným počtem vícedenních programů v přírodě a vlastní nabídkou 

základních škol. Ve výukovém programu pro základní školy nacházíme jako 

povinnou součást tělesné výchovy pouze lyžařský výcvik a plaveckou výuku. Další 

vícedenní programy a jejich zařazování podléhá rozhodnutí jednotlivých ředitelů ZŠ. 

Rozšířením nabídky aktivit v přírodě podle modelového programu pro 1. a 2. stupeň 

základních škol přispíváme k uspokojení požadavků žáků. 

Již v dávné minulosti se využívalo přírodních podmínek a jejich vztahu ke 

člověku pro posuzování jeho schopností a dovedností. 

Se vznikem prvních výchovných institucí a systémů se začal postupně 

prosazovat ideál všestranné a harmonické výchovy slučující fyzickou zdatnost s 

rozumovou a mravní vyspělostí tzv. kalokagathií. 

Aktivity v přírodě poskytují prostor pro rozvoj a podporu této myšlenky. 

Vytvářejí prostředí, ve kterém je možno aplikovat teoretické vědomosti a dovednosti 

získané v průběhu studia na základní škole. 

Základní vzdělání by mělo žákům poskytnout všeobecný rozhled o kulturním a 

společenském životě, zajistit základy moderního a všeobecného vzdělání. Je tedy 

důležité vytvořit vhodné prostředí pro osvojování potřebných strategií, aby na jejich 

základě byli žáci motivováni k celoživotnímu učení. 

Z vlastní zkušenosti v oblasti mimoškolních aktivit jsem vypozoroval souvislost 

vícedenních pobytů v přírodě s rozvojem osobnosti mladého člověka. Postupným 

začleňováním jednotlivých druhů aktivit v přírodě rozšiřujeme spektrum praktického 

poznávání skutečných schopností a dovedností sebe sama i ostatních. 

Z hlediska obsahové struktury jednotlivých sledovaných kurzů nejde o optimální 

propojení teoretické části s praktickou. Více než 80% žáků se při tomto pojetí výuky 

nedokáže plně soustředit na probírané téma předmětu. Žáci si stěžují na programovou 

strukturu a systém zařazování výuky během vícedenních pobytů v přírodě. 
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V průběhu sledování na jednotlivých kurzech jsme se nesetkali s větším 

zapojováním aktivit v přírodě nastiňovaných modelovým programem. Tématické 

hry kjednotlivým předmětům vyučovacího programu podle Jevulové (2005) ani 

struktura aktivit a her v přírodě podle Neumana (1998). 

Z výsledků je patrné, že žáci podporují propojení výuky na vícedenních školních 

aktivitách v 85% odpovědí. 

Modelový tématický plán pro základní školy dále přispívá ke zkvalitnění vztahů 

ve třídním kolektivu. Podle uvedených informací kvalita vztahů mezi žáky ovlivňuje 

přístup ke škole a dalšímu vzdělávání. 

Detailnější obsahovou strukturou vícedenních aktivit v přírodě použitých pro 

modelový výukový program pro základní školy se zabýval Mecner (1999). 

Propojením všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika s programem aktivit 

v přírodě se zabývala Jevulová (2005). Rozpracovala konkrétní sborník her pro 

vícedenní programy ve vztahu k předmětu matematika, podle kterého lze postupovat 

při zpracovávání sborníků her pro ostatní předměty. 

Praxe ukazuje, že zařazování vícedenních aktivit, netradičních her a sportů 

v přírodě ve spojení s všeobecnými výukovými předměty je potřebná. Je nezbytné, 

aby se prožitkové kurzy a aktivity v přírodě pořádaly také pro učitelské sbory. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posoudit potřebu zařazení vícedenních aktivit 

v přírodě a jejich prožitkové sféry do programu základních škol. Z provedeného 

výzkumu je patrné, že 67,3% dotázaných žáků by souhlasilo s rozšířením nabídky 

vícedenních programů na základní škole. 

Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující rozšíření nabídky programů byla 

otázka prohlubování vztahů v kolektivu. Více jak 90% žáků chápe vícedenní aktivity 

jako důležitý krok k prohloubení vzájemných vztahů ve třídě a dvě třetiny považují 

tyto vztahy za důležité i v přístupu ke škole. 

Podle mých dosavadních zkušeností při působení ve sportovním oddílu UPEX, 

zabývajícím se volnočasovými aktivitami pro žáky základních a středních škol, mohu 

potvrdit pozitivní vliv emočně-motivačních aktivit vícedenních programů. 

Nabídkou modelového programu zařazení aktivit v přírodě do výukového 

programu základních škol poskytujeme návod pro spojení výuky teoretických 

předmětů s praktickým využitím při vícedenních pobytech. 

V procesu základního vzdělávání máme velkou možnost kladně ovlivňovat 

hodnotový systém žáků a jejich ochotu a potřebu se dále vzdělávat. Proto bychom 

měli věnovat veškerou pozornost kvalitnímu zajištění harmonického vývoje nové 

generace. 
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Příloha č. 1 - Dotazník 

číslo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

FAKULTA TĚLESVÉ VÝCHOVY A SPORTU 
UNIVERZITA KARLOV A V PRAZE 

Katedra sportů v přírodě 

DOTAZNÍK 

V' d t , k 1ce enm spor ovm a ce 
Otázka 
Jezdíte rádi na vícedenní školní akce ( SvP, lyž.výcvik atd.) 

Je těchto školních akcí během devítileté školní j Dostatek 
docházky na ZŠ 
Prohloubí se vaše vztahy na vícedenní akci 
(ŠvP, lyž.výcviku atd.) 
Myslíte si, že vaše učitele baví pobyt stejně jako žáky 

Dovedete se plně soustředit na výuku při SvP 

Myslíte si, že se dá spojit výuka s programem her a pobytu 
v přírodě (na ŠvP, lyž. výcviku) 
Máte pocit, že jsou vaši schopnosti podceňovány 

Věnují se vám učitelé, vychovatelé maximálně 

Věnují se vám vychovatelé více, než učitelé 

Stává se člověk samostatnější po pobytu na SvP, lyžařském 
výcviku, vícedenním programu 
Těšíte se po příjezdu do školy na kamarády a do kolektivu 

Myslíte si, že kvalita vztahů ve třídě ovlivňuje přístup 
( vztah ) ke škole 

59 

Od_I!_ověď 

Ano Ne 

Nedostatek 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 

Ano Ne 



Příloha č. 2 

Reprezentativní vzorek esejí žáků 8.-9. tříd ZŠ Veronské náměstí 
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Vztahy ve třídě 

Naše třída není moc dobrý kolektiv. Jakmile se má něco vyřešit, tak se nemůžeme 

dohodnout, nebo se i rozhádáme. Bude to asi tím, že je u nás spousta rozdílných lidí a povah. 

Myslím si, že až budeme v devítce, tak se to zlepší. 

Ve třídě mám spoustu kamarádů, ale žádné přátele na které se můžu spolehnout. Jednu 

holku jsem považovala za dobrou kamarádku, ale ta začala být oblíbená a na mě se vykašlala. 

Pak jsem měla ještě jednu dobrou kamarádku, ale ta se odstěhovala. Přátele na které se můžu 

spolehnout mám mimo třídu. Naší třídu nemám moc ráda, spíš jednotlivce. 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Školy v přírodě a všechny tyhle akce mají určitě smysl. Zpestřují výuku a je to takové 

odpočinutí od školy. Měly by se konat minimálně každý rok. Myslím si, že bysme se měli učit 

venku když je hezky a ne být zavření v nějaké zadychané místnosti. Učení bych dala méně a 

zbytek dne bych trávila venku. Štve mě, že nám zakazují to, aby k nám na pokoje chodili 

kluci. Myslím si, že nejsme malé děti, které se pořád rozdělují na kluky a holky. A vždycky 

jenom poslouchat to, že kluci jsou to a holky něco jiného. Co se týče poznání člověka, tak na 

těchto akcích se dá snadno poznat jaký člověk doopravdy je. Zrovna třeba na této ŠVP jsem 

zjistila, že někteří lidé jsou uplně v pohodě a naopak. Učení bych dělala více zábavnou 

formou (hry, soutěže, atd.). Ted' mi na ŠVP leze víc lidí na nervy. 

Klára Pravdová 
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Vztahy ve třídě 

U nás ve třídě nemáme zrovna pěkný vztahy. Utvořili jsme několik skupinek a věčně 

mezi sebou válčíme, nadáváme si apod. Jen v nejhorších situacích umíme držet pospolu, ale 

opravdu jen v nejhorších. Podle mě jsme jen banda plná lidí, kteří umí tak akorát jen na sebe 

pokřikovat, urážet se, brát jiným věci a ničit je, prát se, ale !někteří! se k sobě umí chovat 

hezky. Ale je to jen cca 10% z naší třídy. 

Já jsme celkem ráda, že už jen jeden rok s nimi musím vydržet, protože už jich mám 

až po krk. Hlavně Lukáš, ten neumí žítka nic jiných než "komu to cpeš?" a opakuje to 

neustále dokola. Už nechci po ZŠ některý kluky už ani vidět! Opravdu mi jsme se hledali až 

jsme se našli. 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Vícedenní výlety nebo ŠvP možná k něčemu budou, ale. 

Např. tato ŠvP: 

Připadá mi, že je prakticky k ničemu. Máme tu jen hrozný zákazy a nemůžeme tu nic 

dělat. Když se chci na něco zeptat, tak se nic nedozvím a je mi jen řečeno nebo spíše 

odseknuto, že se to včas dozvím nebo že mám poslouchat když se něco říká. Např. včera u 

vyhlášení výsledků přehazky a volejbalu. Učitelka mluvila na druhou stranu a já jsem se pak 

zeptala slušně co říkala Gako poslední věc) a jen mi odsekla, že mám smůlu, protože jiní 

mluvili a neodpověděla mi. 

Nebo na polední klid musíme být zalezlí na pokoji a nesmíme být na chodbě nebo u 

kulečníku něco hrát. Ale třeba kdybychom mohli být na pokoji a potichu si povídat a být 

v klidu. Víc už nenapíšu, protože by mi papír nestačil! 

poznání člověka: Ve škole se moc nepoznáme a takový vícedenní výlety pomohou se více 

poznat i jinak než podle toho co ví nebo umí při Tv. 

smysl: Má to smysl i nemá. Má to, že se (už jak jsem psala) více poznáme a zadovádíme si 

apod. Smysl to zase nemá v tom že je s tím hodně práce a že to kdo je pověřený nezvládá 

atak. učení na ŠvP?: Podle mě je to kravina. Hlavně takhle na konci roku, když už se moc 

nemáme co učit. Zvlášť když jsme takto na horách kam se moc často nedostaneme. Já bych si 

to tu užívala, ale s Mírou. Ne strhat se, jeden den tam, druhý zase tam a třetí nějaký turnaje. A 

pak ještě Sněžka a aquapark. Já si myslím, že nás chtějí utahat třeba na diskotéku, aby byla 

kratší. Učení je na "prd". Nás to nebaví když je venku hezky, ale s tou turistikou bych to moc 

nepřeháněla. Jo jeden den třeba někam jít, ale zase druhej den trochu odpočinku. Já jsem už 

rozlámaná z postele a ještě z turistiky.;-(( Poláčková J. 8B 
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Vztahy ve třídě 

Naše vztahy ve třídě jsou různé, kluci si povídají a nás si nevšímají a holky to samí. 

Když jsme na lyžáku nebo na ŠVP tak je to )plně jiné všichni se bavíme, pomáháme ... Je to 

)plně jiné někdy se pohádáme a asi 2 dny se spolu nebavíme, ale to je v pohodě. Ve třídě si 

nejvíce rozumím s Terkou, Luisou, Pavlínou a Rentou. A nejvíce mi štve Lukáš, Matěj. Když 

tu naší třídu porovnám s 8.A tak ta naši je lepší. Sice kluci s 8.A jsou lepší než naší, ale za to 

holky jsou "krávy" (pardon), ale je to pravda. 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Já si myslím, že by jsme měli jezdit na celodenní výlety častěji. Protože je to lepší být 

mimo školu než ve škole. Já by jsem častěji jezdila na ŠVP a na výlety. Když vidím jak někdo 

jezdí na výlety tak mi je smutno, protože mi jsme ve škole. A jiní ne. 

Měli by jsme jezdit na celodenní výlety asi lOx ročně (alespoň). A mi nejezdíme 

vůbec! ! Chtěla by jsme aby se to změnilo! ! ! 

Andrea Blahotová 
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Vztahy ve třídě 

Jestli se na někoho mohu spolehnout mám odpověď že asi ne. Za 1. krizové situace 

nevyhledávám tudíž za 2. ještě jsem nikoho ze třídy netestoval a hlavně za 3. snažím se vše co 

možná vyřešit sám. 

Jelikož jsme nikoho netestoval, nemohu říct tedy že je někdo můj nej kámoš ale spíš si 

dovolím říct že 80% lidí by se na mě vybodlo. A to si troufám říct že má pozice ve třídě není 

špatná 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Vícedenní akce mám rád ale mám radči když se jen tak procházíme a mluvíme mezi 

sebou, protože právě tak poznám jaký ten člověk je. A právě to je smysl těchto akcí sblížit 

lidi, kteří spolu větčinou chodí jen do třídy a nemají moc šancí se více poznat. Na minulé ŠvP 

jsme poznal že na některé lidi je lepší se nespoléhat protože se akorát naserete a zkazíte si 

pohled na člověka který stejně predtím nebyl kdovíjak růžový. 

A také nesnáším, když někdo se nechutně ožere, pak začne být agresivní. Také 

nepochopím proč se ožírají. Když si dám sklenicku neceho kvalitního na chuť a hlavně jednou 

za čas tak neřeknu. 

Jinak výuka mi vyhovuje protože nejsem kdovíjak náročný. Stačí mi jen sedět a udělat 

si své ale když někdo přijde s něčím nový tak nepohrdnu pokud to není naprostá píčovina. 

Kryskiv Marek 

64 



Vztahy ve třídě 

V našem kolektivu (myslím si) nemá nikdo problémy se zúčastnit se jakékoli legrace. Na 

venek jsme jako každá jiná třída, ale členové k sobě mají někdy blíž než se zdá. 

I když jsem se v někom zpletla, neříkám, že s nimi není pohoda a klid. Zatím na každé akci 

byla fajn atmosféra. 

Řeč nestojí (POKUD NEMUSÍME PSÁT :D). - 80% lidí si dovede - 80% lidí si dovede říct 

cokoli! 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Na těchto akcích se opravdu projeví jádro člověka. 

Znám to! 

Silní jsou najednou malí, protože u sebe nemají rodiče, kteří za ně všechno vyřeší. 

Ukáže se, co je v každém samotném. (SAMOSTA TNOST NADE VŠE!!!) 

-do roka určitě stačí jedna větší (7- 14 dní) a potom je na dohodě, jestli se udělají výlety na 

2-3 dny 

Rozhodně jsou pro nás něčím novým. Způsoby výuky. 

VŠECHNY VÝROVY (VV, OV, RV, HV, TV ... ) jsou jen pro ty, kteří se jim chtějí věnovat. 

Ve škole k tomu nic extrémě zajímavého neříkají. 

Ne všechny to zajímá. Tady se výuka sníží na hlavní předměty ~ VYHOVUJÍCÍ. 

Nezačnete se po 6ti hod. nudit, protože jsou jen 4 :D! 
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Vztahy ve třídě 

Asi jako v každé třídě, tak i u nás se tvoří různé partičky. Já se ale snažím bavit se 

všemi, takže mi přijde, že jsme celkem dobrá parta, teda až na nějaké ty vyjímky. 

Myslím si, že kdybych někoho o něco požádala, tak by mi pomohl, teda snad. Jenže 

opravdu důvěřovat a spolehnout se můžu asi jen na 30-40% lidiček. Poslední dobou se totiž 

více bavím s lidmi z jiných tříd. Nevím čím to je, možná tím, že se s lidmi ze třídy známe 8 

let a potřebuju změnu nebo já fakt nevím. Ale je fakt, že někteří mí opravdoví přátelé jsou ze 

třídy. A proto se netěším, až je za rok opustím a budu si muset zvyknout úplně na jiné lidi a 

prostředí. Tím chci říct, že bych svou třídu za nic nevyměnila a p. učitelku taky ne. 

Vícedenní akce a jejich smysl 

Mě osobně vícedenní akce baví. Poznám tady totiž více své kamarády a i učitele. Naše 

vztahy se prohloubí a poznám, jak reagují v určitých situacích. A co je lepší? Zkamarádím se 

s novými lidmi a najdu si i nové zájmy. Jen mi na některých akcích vadí, že nemáme moc 

osobního volna. Nebo mi vadí, že jsme např. na ŠvP 2 týdny. Připadá mi to jako dlouhá doba 

a na některé lidi začínám mít alergii a více se hádáme. Vlastně mi to ani nevadí, ale v tu chvíli 

spíš mrzí, protože vím, že až přijedeme domů, tak to bude jako před tím. A strašně mě 

otravuje učení. Protože novou látku můj mozek mimo školu nepobírá. Stačilo by mi jen 

nějaké procvičování, ale psát testy nebo se učit něco nového, tak to fakt ne. 

P.S.: Předem sorry za chyby!© 

Daniela Skálová 8.A 
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