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Anotace 

Diplomová práce se zabývá metodou projektu jako možnosti přiblížení regionálních 

zvláštností v kurikulu mateřských škol. Součástí práce je teoretické vymezení pojmu 

kurikulum a pojmu projekt. Zdrojem konkrétních informací o problematice poznávání 

regionu dětmi předškolního věku je výzkum školních a třídních vzdělávacích programů 

patnácti mateřských škol Jihlavska. 

Součástí přílohy je zpracovaný celoroční projekt s danou tématikou. 

Annotation 

This diploma paper is engaged in the way of the project like the possibility to approach 

the regional particularities within nurseries. The part of this project is the theoretic 

definition of the term curriculuum and the term project. The research work of school 

and class educational programs of the 15 nurseries in Jihlava region is the source ot 

factual information about the cognition the region by pre-school children problems. 

Yearlong project with the given theme is worked in one part of this diploma paper. 
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Úvod 

Rámcový vzdělávací program nám dává nové možnosti, jak sdělovat dětem nové 

informace a poznatky, jak prožívat a objevovat svět kolem nás. Jenom těžko si již dnes 

dokážeme představit, že budeme skupince dětí, s ukazovátkem v ruce a stojící před 

tabulí s jedním obrázkem, přibližovat taje a objevy, ale i obyčejné věci kolem nás. Nový 

přístup si žádá mnohotvárnost, různé úhly pohledu, prožitek, možnost individuálního 

zapojení každého dítěte, která se odráží od jeho osobní zájmové sféry. A to vše 

probíhající v atmosféře klidu, pohody a bezpečí, s přihlédnutím k věkovým 

charakteristikám jednotlivých dětí. 

Pro nás pedagogy to jistě není úkol lehký a mnohému se musíme v této oblast, učit. Ale 

je-li dobrá vůle, přicházíme i my sami do oblastí, kde můžeme spolu s dětmi zažít něco 

nového, příjemného, dobrodružného i povznášejícího. 

V jakém stádiu se právě nacházíme a jakou cestou se některé z nás ubíráme, to jsem 

chtěla zjistit prostřednictvím této práce. 

Cílem diplomové práce je zjištění, jak jsou dětem v předškolním věku nabízeny 

informace o regionu, kde žijí a o jeho zvláštnostech. Pro svůj výzkum jsem si vybrala 

mateřské Školy ve svém bydlišti - v Jihlavě. 

Důležitým prvkem pro zpracování diplomové práce s uvedeným tématem je skutečnost, 

zdaje využívána v kurikulu některých mateřských škol Jihlavska metoda projektového 

plánování pro přiblížení regionálních zvláštností. 

Domnívám se, že téma region a poznávání jeho zvláštností je zařazován do kurikula 

mateřských škol v omezeném měřítku. Na základě mých zkušeností zvláštní praxe se 

spíše setkávám s poznatkem, že děti jsou „vyváženy" do daleké ciziny, často jsou se 

svými rodiči nebo prarodiči účastníky exotických dovolených, jsou jim v různých 

formách přibližovány vesmírné a mořské objevy, ale poznatky, prožitky, malé a velké 

objevy ze svého nejbližšího okolí jsou spíše sporadicke. 

Předmětem zjišťování je zároveň vytýčení cíle, obsahové náplně a formy, kterou 

mateřské školy uplatňují při přibližování místa, kde děti žijí. Tyto informace jsou 

předmětem sumanzace a obecného vyhodnocení v závěru prace. 

Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu kurikulum, jako nositele 

informací o obsahu, metodách, formách a prostředcích, času, místu a prostředí ve 



výchovné a vzdělávací práci. Zaměřila jsem se na jeho základní historické koncepce, 

pohled některých světových i českých osobností na tuto problematiku a charakteristiku 

trendů v českém školním kurikulu. 

Dalším předmětem mého zájmu v této části práce je vymezení metody projektového 

plánování v kurikulu předškolního vzdělávání. Vzala jsem si na pomoc názory a 

zkušenosti odborníků, abych hledala jeho místo ve světové a české historii a současnosti 

a jeho uplatňování v současném vzdělávacím programu mateřských škol. 

Zdrojem konkrétních informací o problematice poznávání regionu dětmi předškolního 

věku pro mě je vlastní výzkum školních a třídních vzdělávacích programů několika 

mateřských škol Jihlavska. Záměrem této praktické části diplomové práce je zjistit, zda 

je dětem nabízena problematika poznávání místa nebo regionu, kde žijí, jakým 

způsobem, v jaké míře a zda vůbec je pro tyto účely v kurikulu školy využívána 

projektová metoda. 

Vlastní ověření možností nabízené problematiky je realizováno vytvořením vlastního 

třídního kurikula se zaměřením na přiblížení regionálních zvláštností dětem 

předškolního věku. 



Teoretická část 

Problematika kurikula v pedagogice 

1.1 Vymezení pojmu kurikulum 

Definice kurikula: 

V definování slova kurikulum není jednota. Je používané v různých oborech. Jedním 

z nich je například finančnictví a jeho „oběh peněz". 

Termín kurikulum pochází z latinského slova curriculum, které znamená běh, oběh, 

závodiště nebo závodní vůz (Walterová 1994). 

Je třeba si uvědomit, že termín kurikulum v sobě obsahuje celý proces, prostředí, 

prostředky, jimiž se dosahuje výsledku v daném oboru. 

Také kurikulum pro výchovu a vzdělávání nemá jednotnou definici. Autoři těchto 

definic mají pro jeho vymezení často různý úhel pohledu, například: 

- Kurikulum je program a život školy (Rugg, 1974) s. 15 

- Kurikulum je plán obsahu vyučování (Good, 1959) 

- Kurikulum je plán učení (Taba, 1969) 

- Kurikulum je veškerá zkušenost žáka získaná ve školem (Foshay, 1969) 

- Kurikulum zahrnuje učivo, vztahy učitele a žáků a prostředí (Westburg - Steiner, 

1971) 

- Kurikulum je plánovaná a řízená učební zkušenost (D. Tanner, L. Tanner, 1975) 

(In Walterová 1994) 

Ucelenou definici kurikula uvádí A.GIetthorn: 

„Kurikulum jsou plány určené křížení učení ve školách, obvykle prezentované 

v permanentně obnovovanvch dokumentech, které jsou vypracovávány na několika 

úrovních obecností a implementace těchto plánů ve třídě. Tyto plány jsou realizovány 

v učebním prostředí, které také ovlivňuje to, čemu se žáci učí." (In Walterová, E. 1994) 



Na otázku Co je kurikulum? odpovídá například E.Walterová (1994), že: kurikulum 

zahrnuje komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, kdy, 

za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat? 

Odpovědi na tyto otázky a úvahy o nich a jejich řešení vystupují v historii vzdělávání a 

pedagogiky pod různými jmény, jako klíčová témata cílů, obsahů, strategií vzdělávání a 

způsobu jejich plánování, realizace a hodnocení. 

Přehledně o kurikulu pojednává E.Opravilová (1998): 

„Vycházíme-li z významů slova currere (běžet) a v podobě curriculum je jeho původní 

význam běh, závodiště, dokonce i závodní vozík, můžeme soudit, že vyjadřuje pohyb 

určitým směrem, po určité cestě k určitému cíli. Vyjadřuje pohyb, který je podmiňován 

jednak z vnějšku- například určením směru, délky trasy, povrchem tratě, a jednak 

z vnitřku tím, co do pohybu vkládá běžec sám - např. míru soustředění, množství 

energie, snahu o kvalitu výkonu. 

V pedagogickém smyslu pak kurikulum můžeme chápat obdobně jako pohyb, který 

doprovází vývoj dítěte. Znamená plánovanou a záměrně vytyčovanou a nasměrovanou 

trasu, při jejímž absolvování získává dítě postupně zkušenost, a to v závislosti na svých 

schopnostech i zájmu. 

Kurikulum můžeme tedy chápat jako vzdělávací program s jeho plánem nebo projektem 

výchovně vzdělávacího působení nebo může být chápáno jako obsahová náplň 

výchovně vzdělávacího působení, ale také jako dosažený výsledek, zkušenost, kterou si 

dítě během výchovně vzdělávacího působení podle určitého kurikula osvojí.". 

Toto pojetí kurikula podle mého názoru v sobě obsahuje jistou dynamiku, proměnlivost, 

možnost posunu a neustálý vývoj. Vždyť vzdělávání by mělo být vlastně během na 

dlouhou trať a celoživotním posláním. 

K. Smolíková (2002) pojednává o kurikulu z pohledu zpracování vzdělávacího obsahu. 

Vymezuje pojem předmětové kurikulum, které „vychází ze systému vědních oborů a je 

založeno na tradičnich vyučovacích předmětech (v předškolním vzdělávání to 

představuje kurikulum u nás založené tradičně na výchovných složkách). 

Opakem je integrované kurikulum, založené na mezipředmětových vztazích a na 

integrované výuce - spojuje poznatky z více vzdělávacích oblastí (předmětů), teoretické 

poznatky propojuje s praktickými zkušenostmi a produktivními činnostmi a bývá 

uspořádáno do tematických celků (projektů)." 



Školní kurikulum (kurikulum mateřské školy) bývá v praxi užíváno jako synonymum 

pro vzdělávací program. 

Walterová (1994) jde s vymezením kurikula ještě dále a označuje kurikulum jako 

komplexní jev, který existuje v různých podobách a je možno je dále terminologicky 

rozlišovat na: 

- formální kurikulum, kterým je možno označit cíle, obsah, prostředky a 

organizaci vzdělávání, ale také realizace projektového kurikula ve vzdělávacím 

procesu (ve výuce) a způsoby kontroly a hodnocení výsledků vzdělávacího 

procesu (výuky) 

- neformální kurikulum zahrnuje: aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole 

(mimotřídní a mimoškolní aktivity organizované školou (exkurze, výlety, 

soutěže, zájmové činnosti, domácí studium, úkoly a příprava žáků na vyučování) 

- skryté kurikulum: klima školy, vzdělávací hodnoty, vztahy mezi učiteli a žáky, 

vztahy mezi školou a dalšími zdroji vzdělávání, charakter školního prostředí 

apod. 

Walker, D. definuje kurikulum v termínech obsahu a cílů vzdělávacího programu 

vztažených k jeho realizaci. Poznamenává, že kurikulum je založeno na vzájemné 

interakci učitele a žáka. Jsou v něm obsaženy potřeby žáků, učitelů a dalších subjektů, 

které se váží k učení a výchově. Mezi důležité prvky kurikula podle Walkera patří 

způsoby organizace vzdělávání ve vztahu k dalším faktorům ovlivňujícím učební 

situace v čase a prostoru (In Walterová, E. 1994). 

Glatthorn, jakož i další (Goodland, Walker In Walterová 1994) specifikuje druhy 

kurikula podle jeho využití. Vymezuje tzv. doporučené kurikulum jako dokument, který 

řeší základní otázky koncepce kurikula. 

Dále tzv. předepsané kurikulum, což je oficiální dokument, který je závazný pro určité 

typy škol nebo pro celý vzdělávací systém a logicky navazující tzv. realizované 

kurikulum - to, co učitel skutečně realizuje ve třídě. 

Dále Glatthorn specifikuje tzv. podpůrné kurikulum, což představuje výběr učebnic, 

složení zaměstnanců školy, učitelů a jejich vzdělávání a vše, co podporuje realizaci 

předepsaného kurikula. 

Hodnocené kurikulum má podobu testů a zkoušek. 
Osvojené kurikulum v sobě zahrnuje vše, co se žáci naučí. (In Walterová 1994) 



Ve stejném duchu jako Glatthorn rozvíjí pojetí kurikula J. Průcha (1997), který k teorii 

říká, že kurikulum je teorií o obsahu vzdělávání (včetně cílů a výsledků vzdělávání) a 

tento obsah vzdělávání má různé formy své existence : 

- kurikulum v koncepční formě. Jsou to různé koncepce, vize, představy o tom, 

co má být obsahem školního vzdělávání. Tyto koncepce jsou ztvárňovány 

v dokumentech státní školské politiky, ale i v koncepcích různých zájmových 

skupin i jednotlivců. 

- Kurikulum v projektové formě: konkrétně plánované vzdělávací programy, 

učební plány, učební osnovy, učebnice, požadavky na vzdělávání aj. 

- kurikulum v realizační formě: učivo, které je žákům prezentováno ve třídě 

učitelem nebo počítačem, výukovým filmem nebo které se doma učí z učebnice 

apod. 

- kurikulum v rezultátové formě: vzdělávací výsledky týkající se určitých obsahů 

vzdělávání, tj. vše, co si žáci z učiva skutečně osvojí (zjištění testem nebo 

zkoušením u tabule, pozn. autora DP: u předškolních dětí souborem evaluačních 

činností) 

- kurikulum v efektové formě, dlouhodobé důsledky obsahů školního vzdělávání, 

jak se projevují v profesní kvalifikaci, v postojích, v kulturních a politických 

orientacích někdejších žáků a studentů. 

1.2. Historie kurikula ve světovém měřítku 

Kladení otázky co je podstatné v obsahu vzdělávání, které poznatky mají být do 

kurikula zařazeny a kdo si je má osvojit je charakteristické pro evropskou tradici tvorby 
kurikula. 

Odlišným způsobem se začala utvářet americká koncepce kurikula - orientace na řešeni 

otázky jak a proč poznatky získávat znamenala radikální změnu v pojetí kurikula na 
počátku 20 století. Základem kurikula se staly praktické činnosti a osobní 
zkušenost 

Důraz na praktické činnosti byl také typický pro koncepci kurikula tehdejší sovětské 

školy. Jeho filozofie však byla odlišná od americké činnostní filozofie tím, že „od 30. 

let byla deformována a postupně nahrazena obsahově předimenzovaným kurikulem, 



encyklopedicko-polytechnickým, odvozeným z vědního systému, zdůrazňujícím 

ideologické aspekty a formalizující činnost učitelů a žáků" 

1.2.1 Jak připomíná Walterová (1994) ve vzdělávací tradici evropské a severoamerické 

civilizace lze rozlišit čtyři základní paradigmata, která ovlivnila vývoj kurikula. 

Esencialismus - má své kořeny v řecké filozofii, v myšlenkách Platonových, 

vztahujících se ke státu a vzdělání. Cílem vzdělání .je zachování stability společnosti a 

postupný výběr těch nejlepších, kterým se dostane nejlepšího vzdělání. Základem 

vzdělání všech je gymnastika a hudba, formující tělo a duši. K tomu přistupují počty a 

matematika jako příprava k dialektice. Postupným výběrem se dostává těm nejlepším 

vyššího vzdělání ve filozofii. Věk mezi 25 až 50 lety života je praktickou přípravou 

v reálném životě na období, kdy uplatní tito nejlepší jednotlivci svou moudrost jako 

vládci. Ostatním se nedostává vzdělání, ale praktického výcviku potřebného 

k vykonávání pracovních rolí. 

Základním cílem jsou nejvyšší lidské hodnoty, přisouzené pouze vzdělání, nikoli 

výcviku. Podstatou vzdělání má být kultivace rozumu, moudrosti, pěstování krásy a 

pravdy. Sedmero svobodných umění v pokračování této linie kurikula podporováno 

katolickou církví dominovalo evropskému vzdělání ve středověku. 

Trivium: gramatika, rétorika a logika poskytovalo základ a spolu skvadridiem 

muzika, astronomie, gramatika a aritmetika - tvořilo podstatu esenciahstického 

kurikula. 

1.2.2 V 17. století dochází k průniku přírodních věd. 

Encyklopedismus - je založen na předpokladu, že kurikulum má 

zahrnout veškeré lidské poznání. 

V tomto ohledu je mezinárodně přiznáno průkopnictví Komenskému, a to v řadě 

ohledů. Souhrnně je lze charakterizovat jako východiska demokratizace na morálních 

hodnotách založeného kurikula v jeho obsahu i organizaci. Komenský řeší komplex 

otázek prostupujících současnou problematikou kurikula ve vzájemném propojení -

koho vzdělávat, v čem, jak, v jakém čase (omneš, omnia, omnino). 

K humanitnímu základu esencialistického kurikula v encyklopedickém k. přistupují 

další disciplíny - přírodovědné a společenskovědní. Praktické disciplíny (řemesla) mají 



méně významnou roli ve všeobecném vzdělání. Prestižní střední školy (gymnázia a 

lycea) byly instituce, které především hodnoty encyklopedického vzdělání pěstovaly. 

Prostředím rozvíjejícím encyklopedismus byly především univerzity, jejichž vliv na 

kurikulum středních škol byl významný. 

Encyklopedismus se stal základem pro návrh revoluční francouzské vlády na konci 18. 

stol. jako součást transformace politického a společenského systému. 

Encyklopedický model kurikula převažuje jako základ všeobecného vzdělávání 

v zemích kontinentální Evropy, ovšem při určitých regionálních či národních 

specifikách. 

1.2.3 Pragmatismus - koncepce vzniklá na americké půdě, odpovídá pluralitní 

společnosti, je neelitářská, reflektuje společenské potřeby a jejich naplněni ve 

vzdělávání chápaném jako služba společnosti. 

Cílem vzdělání je naplnění myšlenky svobody a individuálního štěstí, poskytující šanci 

pro všechny. Základní otázka, kterou klade Dewey a další pragmatičtí pedagogové 

nezní co, ale jak je získávat a za jakými účely. Proto je velká pozornost věnována 

organizaci výuky a vytváření projektů (např. Winnetská soustava, Daltonský plán). 

Důsledkem tohoto paradigmatu kurikula je pestrá škála vyučovacích předmětů a 

volitelných kurzů v amerických střed, školách i velký výběr programů na vyšších střed, 

školách (college). Produktivní činnosti a problémy spojené se zdravým způsobem 

života, zráním člověka, rodinným životem, utváření aktivit zájmových a pro volný čas 

spolu se základy kompetencí pro řešení životních situací tvoří podstatu kurikula. 

Hranice mezi předměty jsou daleko flexibilnější, umožňující integraci. 

1.2.4 Polytechnicismus - je založen na předpokladu, že součástí kurikula je celá 

sociálně ekonomická historická zkušenost. Vychází z Marxova Kapitálu a jeho 

materialistické představy, že vzdělání má být kombinací produktivní práce s výukou a 

gymnastikou, jako jediná metoda produkující plně rozvinutou lidskou bytost. Pracovní 

výchova je kombinována s ideologickou výchovou, která má formovat nového člověka, 

formovaného pro beztřídní společnost. Realizovaným produktem je člověk 

manipulovatelný, podřízený a nesamostatný. Koncepce vzniká v SSSR v období, kdy 

hlavním úkolem vzdělávání bylo odstranění negramotnosti. Je založena na dvou 



hlavních principech - kolektivismu a přísné disciplinovanosti. Výchova .je považována 

za všemocnou, vrozené předpoklady nejsou rozhodující. 

Pozdější varianta této koncepce spojila polytechnicismus a encyklopedickým, z vědních 

oborů odvozeným kurikulem. Základ obsahu tkví v množství povinných předmětů, 

v nichž ideolog, složka má postavení nezastupitelné. 

Společným atributem těchto čtyř koncepcí, které Walterová (1994) označila jako 

základní je to, že ovlivnily podstatné proudy vzdělávání v evropské a americké 

civilizaci. 

„I když jsou svým způsobem vázány nebojsou typické pro určité země (esencialismus 

pro Anglii, encyklopedismus pro Francii, pragmatismus pro USA, polytechnicismus pro 

SSSR), nejsou to koncepce etnocentrické nebo národní. Jejich vliv měl globální dosah 

na školní praxi v mnoha zemích. 

Po francouzské revoluci encyklopedismus ovlivnil především evropské země, americký 

pragmatismus a sovětský polytechnicismus po 2. světové válce expandoval take 

v souvislosti s politikou supervelmocí. Britský esencialismus rozšířili kolonisté do 

Kanady a Indie, většina dalších kolonií přijala tuto koncepci a rozšířila na vyšší stupně 

vzdělávání v době, kdy už se vyvažovala z politické závislosti. Austrálie a Nový Zéland 

byly ovlivněny spíše skotským encyklopedismem. 

Internacionální transfer přispěl ke vzájemnému ovlivňování koncepcí a přejímáni jejich 

prvků do modelů alternativních a experimentálních i do celých národních modelů. 

Zvláště výrazně se toto vzájemné prolínání projevuje ve 2. polovině minulého století." 

1.3 Pojem kurikulum v české pedagogice 

V českých zemích bývá pojem kurikulum často používán ve spojení curriculum vitae -

životopis, běh života. V českém vzdělávacím prostředí byl, na rozdíl od zahraničí, 

pojem kurikulum dlouho neznámý. Začal se objevovat v souvislosti s transformačními 

školskými projekty a ani dnes není ještě v naší pedagogice docela zakotven. V poslední 

době vstoupil i do oblasti předškolní pedagogiky, aby se posléze změnil na termín 

vzdělávací program (Bečvářová 2003). 



E. Opravilová (1998) jak už bylo zmíněno v kapitole 1.1, vymezila tento pojem jako 

pohyb určitým směrem, po určité cestě, k určitému cíli, jako pohyb, který doprovází 

dítě. 

„Kurikulum jako návrh cesty, která vede k záměrnému získávání zkušeností dítěte, je 

chápáno poměrně široce. Zahrnuje v sobě procesy, prostředky i podmínky dosažení cíle. 

V publikaci Moderní pedagogika uvádí její autor J. Průcha (1997), že vzdělávací 

program vymezuje obvykle tyto složky kurikula: 

- koncepce vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý druh 

školy 

- cíle tohoto vzdělávání 

- učivo, respektive témata učiva v jednotlivých integrovaných předmětech 

- cílové standardy, formulované např. jako požadavky na to, co se mají žáci naučit 

v určitém ročníku nebo stupni školy, popř. přímo jako evaluační nástroje 

- implementační plán, tj. seznam kroků, jimiž bude program uváděn do praxe." 

Toto vymezení pojmu kurikulum se týká spíše základního školství, neboť mateřské 

školy mají ve vzdělávací soustavě specifické postavení dané nepovinnou docházkou i 

specifikou učení předškolních dětí. 

Jeho globální koncepce by podle E. Walterové (1994, s. 19) měla být nastavena tak, aby 

reflektovala: 

- model člověka a jeho postavení ve společnosti 

- kulturní tradice, kvalitu a úroveň lidské zkušenosti 

- úroveň poznání, rozvoj vědy a vědních disciplín 

- sociopolitický vývoj, rozvoj ekonomiky a praktické potřeby s nimi spojené 

- koncepce vzdělání, odvozené z filozofie a kultury, reflektující úroveň poznání 

ve společenských disciplínách. 

Výchozí prioritou kurikula by měl být proživotní směr, který sleduje nejenom to, co dítě 

umí, ví a zná, ale také rovinu schopností, hodnot a postojů. 



1.4. Jak můžeme chápat pojem kurikulum v předškolním vzdělávání ? 

Hlavním posláním kurikula je kultivace člověka, rozvíjení nejvyšších lidských hodnot 

ve vzdělání - to jsou základní východiska kurikula, jehož kořeny sahají až do antiky . 

V předškolním vzdělávacím prostředí kurikulum můžeme chápat jako vzdělávací 

program, kterým vymezíme směr, délku a cíle cesty, jako obsahovou náplň - tj. kudy 

cesta povede, kde se zastaví, zpomalí zrychlí a dosažení výsledku, tedy celkový 

osobnostní rozvoj dítěte, tj. zkušenost, kterou si dítě „po cestě poznávání" osvojí. 

Předškolní kurikulum se orientuje k tomu, aby si dítě předškolního věku osvojovalo 

základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí. 

(Smolíková, K. a kol.2005, s.7). 

Kurikulum by mělo odpovědět na otázku, proč je volen tento cíl, v čem je jeho význam, 

jak a kdy cíl naplnit, co bude obsahem, jaké podmínky je třeba vytvořit a jak 

zkontrolovat dosažené cíle. 

nas l.S, Přehled programů zaměřených n a předškolní výchovu u 

Následující přehled je obecným výítem snah jednotlivců i státních mstrtuc, nap 

představ a požadavků, vztahujících se k výchové a vzdélávání předškolmch de., u n . 

mířp až do roce 19»y. Do Termín kurikulum se v našich podmínkách objevuje ve vetsi mire <u. h 

té doby bylo obvyklé nazývat výchovně vzdělávací plány spiše programy. 
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T První ucelený program 
! výchovy dítěte 
' předškolního věku 
i v rodině. 
: Formuluje výchovné cíle 
! (harmonický rozvoj 
i osobnosti), obsah 
; (soustava poznatků o 
; přírodě a společnosti) a 
! způsob, jak jej dětem 

předávat (hra) 



Školka (1832) 
Ucelený program české 
opatrovny 

J.V. Svoboda Doplněn metodickými 
pokyny a poznámkami. 
Malý písař 
Malý čtenář 
55 tanců pro školu a 
dům 

Představuje poměrně 
propracovaný systém 
počátečního vzdělávání. 
Program kladl důraz na 
mravní výchovu, poučení 
o okolním světě, počáteční 
psaní a čtení. 

Podle návrhu školského 
systému obrozeneckého 
reformátora K.S. Amerlinga 
byly mateřské školky 
pojímány jako součást 
školského systému 
s povinnou předškolní 
docházkou 

1 Program dětských 
zahrádek po vzoru 
německých 
Kindergarten 
založených F. Fröbelem. 
U nás první Zahrádka 
v Praze Na Hrádku -
1864. 
2. Program první 
česká mateřská školka 
- vznikla r. 1869 v Praze 
u Sv. Jakuba z popudu 
M Riegerové-Palacké 

Ve svém programu 
vykazovaly výchovnou 
funkci jako stěžejní. 
Pedagogický význam 
těchto institucí byl 
považován za 
významný. 

Skoiský zákon z roku 1869 o 
povinné školní docházce a 
povinnosti obcí zřizovat 
školy. J 



Přehled reformního pojetí předškolních programů 

Zásadní změnu předškolního kurikula přináší reformní hnutí spojené se jmény 

amerického filozofa J. Deweye, E. Keyové (autorky spisu Století dítěte), v evropském 

prostředí Decrolyho a Montessonové. Reformismus, neboli „hnutí za novou výchovu" 

je výrazným protikladem herbatismu. Tím, že vychází ze studia osobitých projevů dítěte 

a preferuje přirozenou výchovu s rozvojem tvořivých sil jedince, usiluje o klíčové 

změny ve výchově, a tedy i v pojetí obsahu předškolního kurikula. 

Kurikulámt A , . -4 

Návrh zákona pro 
školy mateřské 

\ (1908)- reakcena 
nové pedagogické 

: tendence 

Návrh zákona pro 
školy mateřské 

i (1917) 
; Vyšel v časopise 
. učitelek škol 
1 mateřských 

Výchovný program 
mateřských škol 

I (1927) 
Osnovy pro 
mateřské školy 

- : f - -

Návrh osnov na 
škole mateřské 
(1930) 

Ida Jarníková 

i . 
I. Jarníková 
Pátý sjezd 
Spolku pro 
zájmy škol 
mateřských -
prosadil 
nezbytnost 
respektovat 
potřeby dítěte a 
nutnost 
odstranit 
z prostředí i 
z programu 
mateřských 
škol školské 
způsoby 
organizace 
práce. 

Příručka pro školy 
mateřské 
Metodika. 
Index pomůcek pro 
školy mateřské a 
nejnižší třídy škol 
obecných 

O. Chlup 

J _ 

4 

Snaha o zkvalitnění výchovné 
: práce s dětmi a příprava učitelek. 

Systematické pojednání o 
předškolní výchově z hlediska 
teoretického i praktického, 
koncepčního i metodického, 

í Přes svou konkrétní 
rozpracovanost není předpisem, 

: který je možné kopírovat, ale nutí 
; učitelku hledat vlastní optimální 

cesty a cíleně studovat. 

Na prvním místě jsou sledovány"" 1 
zásady přiměřenosti dětskému 
věku a vlohám, druhou zásadou je ! 
podle Chlupa vycházet ze zájmů 
dítěte. 



Výchovné osnovy 
pro mateřské školy 
hlavního města 
Prahy (1938) 

Vznikly při 
Studovně 
učitelek 
mateřských 
škol v Praze. 

Návrh pracovního 
plánu pro mateřské 
školy (1940) 

M.Bartušková 

Návrh pracovního 
plánu pro mateřské 
školy (1941) 

Stručné a výstižné metodické 
pokyny s výčtem činností, které 
provádí učitelka s dětmi. Jsou 
využívány činné metody práce. 

Vytvořené na základě reformního 
pojetí předškolního kurikula. 

Sloužil jako vodítko a pomůcka 
pro učitelky z mimopražských škol 
při stanovení jejich vlastního 
výchovného plánu. 

Vývoj předškolních programů po 2. světové válce 

Reformní hnutí přerušila 2. světová válka. Po jejím skončení se objevily snahy na její 

dřívější výsledky navázat. Avšak v následujícím období jsou veškeré reformní snahy 

stavějící do popředí předškolního kurikula potřeby dítěte a jeho individuální osobnostní 

rozvoj brzděny a postupně zcela opuštěny. V souvislosti s vývojem tehdejší společenske 

a politické situace se začínají objevovat protikladné snahy o zavedení jednotneho 

plánovitého systému výchovného postupu. 

: Kurikuíárni 
: dokumenty 
Pn • -i''''- '" V '•. ! 
j; ; . j 

Autor vých. 
programu, 
kurikula 
.-V.,' -'!• •' ; ."' 4 

Metodiky 
í 

. :• ... . - • . 1 
1 

...í 

Charakteristika 

Prozatímní 
pracovní program 
pro mateřské 

; školy (1945) 

Mateřská škola Tento program je ještě v aucnu 
reformní pedagogiky. 
Metodická príručka obsahuje 38 S 
námětů pro práci s dětmi, 
řazených chronologicky podle 
toho, jak plyne školní rok. 
Obsahově je rozdělen podle 

! předmětů a podle věku děti. 

Návrh pracovního 
plánu pro 
mateřské školy 
(1947) 

Studovna 
učitelek 
mateřských 
škol v Praze 

i 

í 
I 

Byl výsledkem a vyvrcholením 
reformních snah předškolní 
pedagogiky. 
Zůstal zapomenut a nikdy nebyl 
realizován. 

L 
i Česká mateřská škola do 

nového období - sborník 
uspořádaný S. Vránou 

Naposledy je zdůrazněn 
požadavek sociální a mravní 
výchovy a individuálního rozvoje 
osobnosti dítěte 



Zákon o jednotné 
škole č. 95/1948 
Sb. 
Potvrdil sice 
pedagogický 
význam 
mateřských škol a 
zařadil je do 
školské soustavy, 
současně však 
znamenal konečnou 
tečku za reformním 
hnutím. 
Funkci 
předškolního 
kurikula nahradil 
jednotný program. 
Pracovní program 
mateřské školy 
((1948) 

Ministerstvo 
školství a 
osvěty 

Navodil univerzální a jednotný 
ideologicko-výchovný směr 
orientovaný k jednotné mateřské 
škole bez alternativ a ke 
kolektivismu. Cíl spočíval ve 
formování uvědomělého občana 
oddaného socialismu. 
Tento materiál tvoří přechod mezi 
reformními názory a nastupující 
politickou situací. 

Prozatímní osnovy 
pro mateřské 
školy (1953) 

Osnovy pro 
mateřské školy 
(1955) 

První závazná směrnice pro práci 
všech mateřských škol Poprvé se 
objevuje rozčlenění do 
jednotlivých výchovných složek : 
tělesná, rozumová, mravní a 
estetická. 
Je stanovena pevná organizace 
dne v M Š i formy výchovné 
práce. 
Výchovné požadavky jsou 
rozpracovány pro dvě věkové 
skupiny. Zmizel pojem spontánní 
hra-nahrazen termínem tvořivá 
hra, která je učitelkou řízena. 

Prozatímní osnovy 
pro mateřské 
školy (1953) 

Osnovy pro 
mateřské školy 
(1955) 

Doplněny metodickými 
pokyny. 

Upravená a podrobněji 
rozpracovaná verze předešlých 
osnov. 
Výčet výchovných složek: tělesná 
výchova, mateřský jazyk,rozvíjení 
poznání, kreslení, modelováni, 
sestrojování, hudební výchova. 

Pokusné osnovy 
pro mateřské 
školy(1958) 

Osnovy výchovné 
práce pro 
mateřské školy 
(1960) 

Příručka Rok v mateřské 
škole (1960) 

ldeologicko-kolektivistické pojetí 
výchovy v těchto osnovách 
poněkud sláblo 

Pokusné osnovy 
pro mateřské 
školy(1958) 

Osnovy výchovné 
práce pro 
mateřské školy 
(1960) 

Osnovy poněkud korigovaly a 
uvolňovaly dosavadní trend. 
Kladly větší důraz na průběžnou 
výchovnou práci a respektování 
věkových zvláštností 

Program 
výchovné práce 
v jeslích a 
mateřských 
školách (1967) 

Metodika výchovné práce 
v jeslích a mateřských 
školách (1967) 

Rozšíření výchovného programu o 
jesle je dokladem snahy sjednotit 
výchovné postupy po celé 
předškolní období dítěte. Program 
vychází důsledně z věkových 
zvláštností dětí a uplatňuje 
vývojové normy- anatomické, 



f - fyziologické, psychologické. 
Program je strukturován pro dvě 
věkové skupiny dětí jeslového 
věku a pro tři skupiny dětí z MŠ a 
přiřazuje těmto věkovým 
kategoriím přiměřenou náplň 
činností. 

Pokusné osnovy 
pro mateřské 
školy (1975) 

Ministerstvo 
školství 

Osnovy zaměřené na intenzivní 
přípravu dětí na školu a školní 
práci.byly určeny pro 5-6 leté děti. 

Program 
výchovné práce 
pro jesle a 
materské školy 
(1978) 

Ministerstvo 
školství 

Metodika výchovné práce 
v předškolních zařízeních 
(1988) 

I. pro jesle 
II. pro MŠ 

Metodické příručky jsou 
zpracovány se zřetelem 
k vývojovým a 
individuálním zvláštnostem 
dětí. Je zde věnována 
pozornost také otázkám 
psychohygieny, zvláště u 
dětí vyžadující zvláštní 
pozornost a otázkám 
plánování a hodnocení 
pedagogické práce 

Tento program ukládá předškolní 
výchově na jedné straně opět 
prohloubit ideově - výchovné 
působení, na druhé straně 
respektovat věkové i individuální 
potřeby dětí a zároveň dokonaleji 
přizpůsobit děti na školní práci. 
Dále tento program oproti 
předchozím požaduje „přiblížení 
života v zařízeních pro předškolní 
výchovu co nejvíce životu 
v důvěrném a citově bohatém 
prostředí rodinném". 

Program 
výchovné práce 
pro jesle a 
mateřské školy 
(1984) 

~~x— — 

Ministerstvo 
školství 

Metodické příručky 
postupně vydávané až do 
roku 1988 k jednotlivým 
výchovným složkám 

Nové prvky tohoto kurikula: 
- dosavadní obsahové přesycení 
řeší tím, že rozlišuje 
tzv. dlouhodobé požadavky (na 
práci učitelky) a požadavky cílové 
(úroveň, které má dítě v určitém 
věku dosáhnout). 
- program obsahuje další nové 
prvky lépe odpovídající 
požadavkům psychohygieny dítěte 
- nevyžaduje striktní rozvrhy 
hodin ani stereotypní strukturu 
zaměstnání 
- respektuje více přirozené 
potřeby dítěte 
- zabývá se otázkou přirozené 
motivace a problémem 
nepřiměřené zátěže, otázkou 
adaptace 

Casove tematické 
plány (1987) 

Ministerstvo 
školství 

Vydané na pomoc učitelkám 
v plánování výchovně vzdělávací 
práce. Zjednodušily plánování 
kurikula. 
Staly se jistým standardem pro 
splnění úkolů i kontrolu. 



Vývoj přístupu ke kurikulu po roce 1989 

Co se týče kurikulárních dokumentů, Program výchovné práce pro jesle a mateřské 

školy z roku 1984 zůstal v této době nejčastěji používaným dokumentem. Stále se také 

využívalo Časově tématických plánů jako východiska pro tvorbu vlastních příprav pro 

práci s dětmi. 

Postupně bylo možné přihlásit se k alternativám, vycházejícím zwaldorfské a 

montessoriovské pedagoogiky. Od roku 1994 lze pracovat i podle vzdělávacího 

programu podporovaného Sorosovou nadací Open Society Fund Začít spolu. 

Nej využívanějším kurikulem se stává jediný český projekt Zdravá mateřská škola, na 

který organicky navazuje Kurikulum podpory zdrav í v mateřské škole. 

Další nabídnutou možnost představuje např. překlad španělského kurikula Šimon půjde 

do školy. 

Významným příspěvkem je čtyřdílné kurikulum Jaro-Léto-Podzim-Zima v mateřské 

škole doc. E. Opravdové (1998). 

Kromě těchto nabídek získaly mateřské školy možnost pracovat vlastním způsobem. 

Velmi různorodá kvalita poskytovaného vzdělávání, a zvláště pak možnost vzniku a 

uplatňování nevyhovujících programů vyvolaly aktuální potřebu existence 

kurikulárního dokumentu, který by jasně stanovil koncepci předškolního vzdělávání a 

základní pravidla práce mateřských škol, které by - i přes různorodost programů- byly 

pro všechny mateřské školy směrodatné. 

Současně se v této době začíná objevovat termín „kurikulum" namísto dřívějšího 

„program" pro označení plánovaného vzdělávacího dokumentu. 

Kurikulárni dokumenty 

S w.— 

Autor Metodiky • 
vých 
programu, 
kurikula 

Charakteristika 
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: Opatření ministryně 

školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se 
vydává Rámcový 
vzdělávací program pro 

[ předškolní vzdělávání 

1 MŠMŤ 

j j 
RVP PV předkládá v souladu se všeobecnými 
cíli současného vzdělávání zcela nově rámcové 
cíle a záměry předškolního vzdělávání 
vzhledem k povinnému i celoživotnímu 
vzdělávání. 
Nereflektuje tradiční dělení obsahu 



2001- předložen k ověření 
2004- přijat 

předškolního vzdělávání najednotlive výchovne 
složky, neboť vnímá osobnost dítěte i samotný 
vzdělávací proces celistvě, v přirozeně se 
protínajících a vzájemně se ovlivňujicích 
souvislostech. 
Jednotlivé oblasti předškolního vzdělávám jsou 
rozpracovány v kategoriích-specifické záměry a 
cíle, hlavní činnosti a příležitosti. ,základní 
kompetence, hlavní rizika. __ _ „ 

1.6. Současné vzdělávací programy (kurikulárni dokumenty) 
Rámcový vzdělávací program (dále RVP) je základním pedagogickým dokumentem, 

který vymezuje státem stanovený povinný rámec vzdělávání pro každý stupeň vzdělání 

v oblasti základního a středního vzdělávání a dále předškolní, základní umělecké, 

jazykové vzdělávání v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky zřízených 

krajem a pomaturitní odborné studium. 

Při tvorbě kurikula rozlišujeme čtyři základní úrovně : 

- státní (národní) 

rámcová 

školní 

třídní 

Výsledkem procesu tvorby kurikula jsou kurikulárni projekty v podobě dokumentů 

(vzdělávacích programů) na každé z výše uvedené úrovni. 

Státní program vzdělávání 

Kurikulárni dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní 

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představuji: 

Národní program vzdělávání ( dále NPV) a 

Rámcové vzdělávací programy (RVP). 

Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním 

vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé 

etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání). 



Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP si vytváří každá škola podle zásad 

stanovených v příslušném RVP. 

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro 

pedagogickou i nepedagogickou veřejnost (RVP PV 2004). 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) je základním 

všeobecně platným pedagogickým dokumentem, je komplexním projektem, který 

stanovuje koncepci předškolního vzdělávání, určuje směr jeho rozvoje v rámci 

vzdělávání celoživotního. Potvrzuje, že mateřská škola je součástí soustavy škol, je 

institucí vzdělávací a platí pro ni obdobná pravidla jako pro vzdělávání poskytované na 

ostatních úrovních. 

Školní a třídní vzdělávací programy by měly být pracovními dokumenty „ušitými na 

míru" každé škole. 

Cíle, kam by svým působením na děti chtěly dojít, si stanovují pedagogové v kontextu 

s prostředím, ve kterém se daná mateřská škola nachází, s přihlédnutím k věkovému i 

zájmovému složení skupiny dětí a vzhledem k možnostem a nabídkám pedagogického 

potenciálu dané školy. 

Obsahová nabídka každého školního vzdělávacího programu by měla v sobě zahrnovat 

charakteristiku, specifika a kulturu dané oblasti, ale i lidí, které v ní žijí. 

RVP PV definuje kvalitu předškolního vzdělávání (z hlediska cílů vzdělávání, 

pedagogických, psychohygienických, personálních, materiálních a dalších podmínek, 

vzdělávacího obsahu i výsledků, které má vzdělávání přinášet), stanovuje požadavky 

zajišťující srovnatelnou kvalitu (úroveň) předškolního vzdělávání všem dětem 

(pravidla, která lze pro předškolní vzdělávání považovat za hlavní, zásadní a 

nepominutelná), umožňuje vytvářet rozmanitou vzdělávací nabídku (určuje společný 

rámec, v němž se mohou rozvíjet různé vzdělávací koncepce a programy). 

(Smolíková, K. a kol., 2005) 

RVP není tradičním programem, který existoval v našich podmínkách doposud. Nejde 

totiž o jednotný program zpracovaný do realizační podoby. Představuje komplexní 

projekt obecného kurikula, a není programem, podle kterého lze přímo pracovat s dětmi 



(učit). RVP PV předpokládá vytvoření vlastního školního vzdělávacího programu podle 

specifických podmínek a možností každé mateřské školy. Pedagogická autonomie škol 

a pedagogů klade vyšší nároky na odborné kompetence pedagoga (projektovat, 

hodnotit, evaluovat, analyzovat a vykonávat další odborné činnosti) a vyžaduje i jeho 

vyšší odpovědnost. 

L 7 Shrnutí tématu „kurikulum" 

Shrneme-li teoretické poznámky ke kurikulu, můžeme konstatovat, že: 

v průběhu dějin se často měnily názory na kulturu, výchovu, státní uspořádání, strategii 

vzdělávání apod. V množství teorií, modelů a přístupů k jejich řešení docházelo 

k dramatickým střetům, popíráním předešlých postupů, hledání nových cest, ale i 

návratům ke zdánlivě překonané verzi. Toto všechno mělo jediný cíl - zvýšit kvalitu 

vzdělávání a připravit děti co nejlépe pro život. 

Každá doba vyžaduje svoji představu kurikula výchovy a vzdělávání. Každá společnost 

má odlišné představy o tom co, kde, jak, proč, za jakých podmínek a s jakými výsledky 

vzdělávat děti. 

Tvůrci teorie výchovy a vzdělávání a potažmo kurikula zahrnují ve svém pojetí 

subjektivní moment, tedy úhel pohledu a „uchopení" problematiky, se kterou pracují. 

Vytvoření kurikula je založeno na představě, kterou si o realitě vzdělávání její autor 

vytvořil a tuto také interpretuje. Představy odborníků o výchově a vzdělávání dětí jsou 

ovlivněny dobou vzniku kurikula, společenským zřízením, společenskou nabídkou, ale i 

poptávkou, prostředím a kulturním zázemím. Mnohdy se názory vzájemně prolínají, 

jindy jsou upřednostňovány určité prvky vzdělávání, jako je například autonomie dítěte, 

žáka nebo naopak jeho socializace apod. Vždy však záleží na práci učitele, jak „uchopí" 

a pochopí danou problematiku a realizuje ji v konečné fázi. 

Ústy pedagoga Jana Uhraje možné shrnout tuto problematiku takto: 

, „osobnost je ve výchově nej důležitějším činitelem..., nespasí nás ani nová organizace, 

třeba je důležitá, ani osnovy, třeba jsou důležité. To všechno jsou jenom prostředky. Je 

tedy osobnost i hlavním problémem školské reformy. Nepodaří-li se nám reformovat 

něco v tomto směru, nic jsme nezreformoval i . Soustřeďujme proto hlavní pozornost na 

vytváření učitelských osobností." ( Kasíková, H., Valenta, J. 1994). 



V současné době snad již nelze očekávat žádnou „ústřední reformu" vzdělávání dětí a 

žáků vtom smyslu, jak jsme tomu byli desítky let zvyklí. Stát vymezil určité 

„mantinely" cílové, obsahové, finanční atd. Dovoluje nám, učitelům, pracovat tvořivě, 

ale s vědomím odpovědnosti. Proto nejsme-li my sami spokojení s charakterem naší 

školy, není už zdaleka vše věcí ministerstva. 

Představy naší společnosti o školní instituci, jejím obsahu, metodách, formách a 

prostředcích jsou zahrnuty v Rámcovém vzdělávacím programu. 



2. Projekt ve školní a pedagogické praxi 

Projekt a projektová metoda, je jednou z možností a prostředkem plánování a 

realizace vzdělávacího procesu v mateřské škole, která již má své historické kořeny u 

nás i ve světě a ke které se v současnosti vracíme, jako k jedné z možností, jak naplnit 

cíle vzdělávání předškolních dětí. 

2.1 Co je to projekt a projektová metoda ? 

Podle Průchy, Walterové, Mareše (1998 s. 194) se projektovou metodou rozumí 

vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedení k řešení komplexních problémů a získávají 

zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Je odvozena z pragmatické 

pedagogiky a principu inštrumentalistu, rozvíjené J. Deweyem, W. Kilpatrickem aj. 

V USA a dalších zemích jedna z nej významnějších metod podporujících motivaci Žáků 

a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických 

problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého 

výrobku, výtvarného či slovesného produktu. 

V terminologii pojmu „projektování" existuje značná nejednoznačnost. Ve slovníku 

cizích slov se k pojmu „projekt" váže vysvětlení, že je to „plán, záměr, úmysl" (In 

Prášilová, M. 2004). 

Podle Prášilové (s.10) spočívá obecně struktura projektovací činnosti ve dvou 

následujících krocích. Napřed je zapotřebí určit, k jakému cíli směřujeme a pak popsat 

cestu pro dosažení tohoto cíle. Jinými slovy je tento postup možno popsat takto: 

1. vymezíme cíl 

2. určíme vhodné prostředky, způsob, čas, prostor a místo k jeho dosažení 

Prášilová využívá k projektování obvykle dvou postupů. Nazývá je algoritmy 

projektování (zpracovala je podle Edgera 2002). 

První typ algoritmu projektování se používá v případě, že budoucnost vychází plynule 

ze současného stavu. Tvůrce projektu postupně odpovídá na následující otázky: 

- Kde jsme nyní? 

- Kde bychom chtěli být? Kam směřujeme? 

- Jak se tam dostaneme? 



- Jak zjistíme, že se tam dostaneme? 

- Jak poznáme, že jsme se tam dostali? 

Druhý typ algoritmu platí pro případ, kdy předvídáme, že budoucnost bude odlišná od 

současnosti. Tvůrce projektu postupně odpovídá na následující otázky: 

- Kde bychom chtěli být? Kam směřujeme? 

- Kde jsme nyní? 

- Jak se tam dostaneme? 

- Jak poznáme, že jsme se tam dostali'7 

Autorka uvádí, že oba výše uvedené algoritmy projektování jsou obecnými postupy, 

kterých lze s úspěchem ve škole využít například při projektování rozvoje školy, při 

projektování dílčích projektů a akcí školy, při psaní projektů za účelem získání grantové 

podpory nebo při projektování pedagogické práce mateřské školy (ŠVP, TVP) či 

realizaci projektové metody výuky. 

Prášilová v této souvislosti připomíná, že pedagogické projektování je vždy zapotřebí 

kombinovat s projektováním manažerským. 

Výstižně podle mého názoru o projektu jako takovém hovoří J. Valenta (1993 s. 2), jako 

o ideji souhrnně pojmenovatelné jako koneentraee. „Koncentrace ve smyslu stanovení 

společných jader, situací, či jednotících myšlenek, kolem nichž by se koncentrovalo 

učivo. Učivo jinak tradičně předávané ve formě jednotlivých, navzájem spíše 

oddělených vyučovacích předmětů či jednotlivých tematických celků uvnitř těchto 

předmětů. Koncentrace tedy znamená i hledání nového klíče či kritéria, podle nějž by 

mohlo být učivo strukturováno." 

Valenta pojmenovává zdroje koncent račních jader takto: 

1. Obecné téma 

Jádro je tvořeno zpravidla pojmem vystupujícím jako zobecnění určité 

skutečnosti, jejíž osvojení má obecný význam. 
2. Konkrétní podnět 

Jádro vyrůstá zpravidla z existence konkrétního jevu, reálné události či situace a 

k nim vázaných potřeb a zájmů konkrétních osob. 

3. Problém 



Jádrem je určitá neznámá či obtíž, kterou je nutno překonávat, aby se dostavil 

určitý učební efekt. 

4. Výchovně vzdělávací cíl 

Stává se konkrétním jádrem tam, kde se primárně uvažuje o žádoucí změně osobnosti 

žáka a teprve sekundárně o obsazích, tematizaci apod. 

Jaké jsou zdroje koncentračních jader? Tyto musí vycházet h lavně z životní reality, ze 

zájmů, potřeb, problémů, ale i z předepsané učební látky, což by se nemělo vzájemně 

vylučovat. 

Podle Valenty jádro vyrůstá zpravidla z existence konkrétního jevu, reálné události či 

situace a k nim vázaných potřeb a zájmů konkrétních osob. V našem případě dětí a 

učitelek nebo rodičů i jiných osob. 

Jak dále Valenta připomíná (s. 4), tradiční dělení na předměty má své opodstatnění a 

svoji historii a má i svůj význam, který nelze upírat. Avšak za zvážení stojí i možnost 

projektové metody, která formou koncentrace okolo jednoho tématu dává daleko 

více šanci nahlédnout pod povrch problému. V této souvislosti je nutné poznamenat, 

že v řadě zahraničních modelů vyučování se koncentrace využívá mnohem více než u 

nás (např. freinetovská škola ve Francii nebo anglické školy apod ). 

Hovoříme-li o koncentraci jako o základu projektové metody, musíme spolu 

s Valentou (s. 4) připomenout, že v době, kdy pragmatičtí američtí pedagogové 

sledovali stále více problém užitečnosti vzdělání a jeho dosahu na ovlivnění společnosti, 

byl kladen důraz na respektování a osvobození dítěte a žáka, vstoupila do hry i 

koncentrace a nastal čas na metodu projektů. 

Obraceje se k historii, připomíná J. Valenta, že podoba celého problému má své kořeny 

již například v době helénistické, kdy existovalo tzv. sedmero svobodných umění, které 

převzal i středověk. Všechny předměty jsou propojeny jednotící ideou (koncentrační), 

tj. vírou v jednoho boha, i když však bylo možné postupovat tak, aby předepsaná látka 

předmětu byla vyučována až do jejího naprostého vyčerpání a teprve potom se 

přistoupilo k výuce předmětu dalšího. 

Novověká staletí to podle Valenty měla komplikovanější v tom, že přibývalo a bobtnalo 

informací a zároveň přibývalo vědních oborů a předmětů , ve kterých bylo potřeba děti 

vzdělávat. 

Valenta (1993) připomíná některé definice projektu: 



Projekt je určitě a jasně navržený úkol, který můžeme žáku předložit tak, aby se mu zdál 

životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnost, bdí v životě (Killpatrick). Jmý 

Američan (Hosic) poněkud zobecňuje obsah pojmu, když říka: 

„Výrazu projektová metoda lze užiti o učení tehdy, když individuum či skupina pojme 

záměr, jehož uskutečnění navozuje změny vjeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích 

či vztazích." Podle mého názoru i tato definice přímo počítá s určitými zkušenostmi, 

zážitky, s vlastním aktivním začleněním dítěte (žáka), s nimiž stojí na pomyslné 

startovní čáře procesu . 

Také třetí definice, tentokrát z úst českého profesora R. Žanty připomíná určitou cestu 

odněkud někam a soustřeďující se kolem ústředního koncentrujícího tématu: 

„Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého 

střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli." 

Angličan Adams zase zdůrazňuje, že projektová metoda „oživuje každou vědomost, 

kterou vyvolává". Při této metodě neshrnuje učitel nejprve vědomosti a nehledá teprve 

potom, jak jich užít, počíná užitím a shledává vědomosti. 

A konečně ředitel zlínských pokusných škol S. Vrána definuje projekt takto. 

1. je to podnik 

1. je to podnik žákův 

2. je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost 

3. je to podnik, který jde za určitým cílem. Co se tady objevuje nového? Sevřená 

definice projektu jako podniku, tedy organizované a cílevědomé akce, a důraz na 

morální stránku věci - tedy odpovědnost žáků za akci a její výsledky." 

(In Valenta 1993) 

Valenta shrnuje pohled na projektovou metodu těmito slovy: 

Projektová metoda navozuje: 

- cílenou učební činnost, promyšlenou a organizovanou, 

- intelektovou (teoretickou) i ryze praktickou, 

- vyhovující potřebám i zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodování učitele 

(případně dohodě obou stran), 

- koncentrovanou kolem určité základní ideje, 

- zaměřenou prakticky a směřující k upotřebitelnosti v životě, 



- přinášející změny v celku osobnosti žáka (zvláště cestou zkušenosti), 

- za kteroužto žák (žáci) přejímá (přejímají) odpovědnost 

Základem projektu je problém, jako určitá obtíž, kterou musíme řešit a vyrovnávat se 

s ní. Cesta, po kterou dochází k onomu „vyrovnávání se" je provázena poznáním, 

zkušenostmi, zážitky, které se neobejdou bez aktivního úsilí jedince i skupiny, bez 

určitého intelektuálního úsilí. Podle Valenty je vhodné uvést problém jednou nebo více 

otázkami. 

Prací na projektu se dítě (žák) zdokonaluje v myšlení, získává vědomosti, zkušenosti a 

tyto zkušenosti jsou výsledkem vlivu akce na jeho paměť nebo rozumové operace, ale i 

na jeho emoce, hodnotový žebříček, mravní rysy atd. 

Projektovou metodu tedy můžeme chápat jako problémovou metodu. A zde se opět 

dotýkáme myšlenek zakladatele amerického pragmatismu J. Deweye, který tím, že 

uplatňoval životní praxi do vzdělávání dětí, prosazoval princip problémovosti. 

Zakladatel projektu Killpatrick rozlišuje projekty podle jejich účelu: 
1. projekt, který- se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy. Konstruuje se tu 

určitá skutečnost 

2. projekt cílící k estetické zkušenosti 

3. projekt usilující rozřešit problém 

4. projekt vedoucí k získání dovedností 

Podobný pohled na rozdělení projektů má i J. F. Hosic: 

1. problémové 

2. konstruktivní 

3. hodnotící 

4. dri lové 

A Valenta (1993) k tomu dodává svůj vlastní pohled na věc: 

Projekty je možné rozlišovat podle - „navrhovatele": 

I spontánní - tedy žákovské, dětské, vyrůstající z potřeb a zájmu dětí 

2. uměle připravené a vnesené do práce učitelem, lektorem, vychovatelem 

3. mezityp vycházející z pozice jedné, ale pozicí druhou výrazněji korigovaný 



- podle místa, případně i času konaní: 

1. projekty školní 

2. domácí 

3. spojité, neboť tyto typy projektů na sebe mohou dobře navazovat 

Jiné kritérium může spočívat v počtu žáků: 

1. projekty individuální 

2. projekty kolektivní a) skupinové 

b) třídní 

c) ročníkové 

d) víceročníkové 

e) celoškolní 

3. a opět hybrid umožňující spojit společné aktivity s individuálními 

A ještě jedno dělení projektu podle Valenty tentokrát z pohledu množství času 

potřebného k práci na projektu. 

1. krátké projekty 

2. dlouhé projekty 

Pokud mírně pootočíme úhel pohledu na toto členění, je možné spolu s Valentou 

sledovat další rozdělení projektu na. 

1. projekty malé 

2. projekty velké 

Co by měl každý projekt obsahovat ? 

Podle Killpatricka a Deweye jsou to tyto čtyři kroky : 

- záměr 

- plán 

- provedení 

- hodnocení 



2.2. Prameny projektů a co jim předcházelo 

Kolébkou principu projektu a projektové metody jako takové byla bezesporu doba, kdy 

tradiční herbartovská škola se přeměňovala na školu nového typu se všemi reformními 

myšlenkami a požadavky, které prostřednictvím svých protagonistů uplatňovala. 

Do pedagogické teorie a praxe vstoupily projekty již ve 20. a 30. letech minulého století 

v souvislosti s rozvojem širokého mezinárodního pedagogického hnutí, připomenuté 

v této práci již v souvislosti s historií kurikula. 

Reformní pedagogika je dodnes studnicí, ze které můžeme i nyní čerpat řadu plodných 

podnětů pro další rozvíjení výchovy a školy. Její tvůrci neusilovali pouze o vytvoření 

nové pedagogické teorie, ale jejich cílem byly bezprostřední změny v práci škol a 

výchovných zařízení. 

Východiskem pro vytvoření nového pohledu na vzdělávání dětí se staly myšlenky 

Rousseaua, později tyto úvahy rozvinuli Dewey, Claparéd, Keyová, Bloch a další. 

F.Singule (1992) uvádí Rousseauovy stěžejní názory takto: Rousseau vnímal život a 

učení jako dvě stránky téhož procesu, které se od sebe nedají oddělovat. Učení musí být 

zamýšleno na získávání zkušeností, jež jsou výsledkem samostatného živého kontaktu 

dítěte se světem, který jej obklopuje a se kterým se v průběhu života vyrovnává. 

Podle Deweye, který byl jedním z protagonistů nové výchovy, se tradiční škola 

herbartovského typu opírala o „těžiště vně dítěte", ale nikoliv v bezprostředních 

instinktech a činnostech dítěte. 

E. Claparéd k tomu dodává, že v pojetí staré školy nikdy nebylo myslet na to, že dítě je 

živou bytostí a jeho síly jsou vlastně srovnatelné se silami dospělého člověka. 

E. Keyová označila celou strukturu staré školy za „neproniknutelnou houšť hlouposti, 

předsudků a omylů, kde je možné útočit na k a ž d o u jednotlivost". 

Systém staré školy obvinil M. A. Bloch za systém zavedený „za cenu potlačení potřeb 

dítěte po pohybu a činnosti". 

Tak zvané tradiční škole se vytýkalo, že omezuje dítě v samostatném myšlení, ve 

svobodě projevu, v jeho aktivitě, vytýkal se jí nedostatek respektu k osobnosti dítěte, 

k jeho zkušenostem, schopnostem a možnostem. Stará škola nedávala možnost 

individuální motivace dětí a učivo bylo striktně rozděleno do množství předmětů, které 

se v pojetí školy stávaly spíše vědními obory, nikoliv však pohledy na reálný svět, jeho 

situace a problémy. 



Zahlcovala děti učivem, které málo kdy dítě dokázalo využít v životní skutečnosti a 

byly opomíjeny prožitky dětí. 

Zcela jistě bychom našli i další momenty, kdy by stará škola neuspěla v kritických 

pohledech reformátorů na přelomu 19. a 20. století. Avšak především tyto důvody 

nejvíce podpořily vznik principu projektů. 

Základním znakem nové výchovy je tedy spontánní činnost dětí, nikoliv činnost 

zadávaná učitelem a osnovami. Činnost a aktivita založená na vlastním zájmu dítěte je 

předpokladem a pramenem získání vlastní zkušenosti a základem rozvoje dítěte. Aby 

dítě bylo schopné pracovat tvořivě a se zájmem, je nutné dosáhnout uvolnění vnitřních 

sil. 

E. Claparéde například v tomto smyslu vyhlásil zákon aktivity, což je vlastně zákon 

potřeby nebo zájmu. Běžnou charakteristikou nové výchovy se stalo označení činná 

(aktivní) škola. 

Singule (1992) uvádí hlavní znaky reformní pedagogiky ve vztahu k významu, obsahu a 

k budoucnosti. 

1. Reformní pedagogika není vůbec uzavřenou historickou kapitolou, nýbrž 

životním hnutím, ba přímo pedagogickým kontinuem, z něhož neustále 

vycházejí rozhodné podněty, pokud jde o další rozvíjení výchovy a školy. 

2. Takto viděna vytváří reformní pedagogika jako zvláštní plodný konvergenční 

bod v dějinách vzdělávání podklad pro jakýkoli pedagogický rozvoj 

v přítomnosti i v budoucnosti. 

3. reformní pedagogika byla od svého počátku mezinárodním hnutím, které bez 

ohledu na hranice jednotlivých zemí umožňovalo pedagogický dialog ve 

službách lidského vzdělávání. 

Významnými znaky tohoto hnutí je tedy i jeho vnitřní pestrost a mezinárodní dialog. 

Důsledkem snah reformních pedagogů je rozvoj řady dílčích výchovných a 

vzdělávacích systémů, vyučovacích metod a postupů, mezi něž patří i projektová 

metoda, jako prostředek naplňování vzdělanosti a schopností dětí a žáků. 

Spolu s proudem reformní pedagogiky se rozvíjela pragmatická pedagogika, jejímž 

protagonistou byl J. Dewey Pragmatická pedagogika poukazovala především na 

potřebu uplatňovat při výchově a vyučování činnosti dítěte, jeho aktivitu. V tomto 

duchu pak Dewey a jeho následovníci rozvíjeli v procesu výchovy dětí činnosti, které 



souvisely s jejich skutečnými potřebami. V tomto ohledu vycházel z myšlenek 

Pestalozziho, který zaměstnával děti při vyučování skutečnými lidskými činnostmi, 

s nimiž se setkávaly ve svém prostředí. 

Pragmatická pedagogika zavedla rovněž jako podstatnou součást vyučovacího postupu 

řešení problémů, což dalo později podnět k rozvoji projektové metody. Pragmatická 

pedagogika tím významně přispěla vedle aktivizace dítěte při vyučování také 

k proniknutí do otázek motivace při učení a k rozvíjení jejího přirozeného pojetí. 

Předpremiéru zažila projektová metoda v roce 1908 v Massachusetts na vyšší 

zemědělské škole. R.W. Simson zde poprvé užil termín „home project" pro mimoškolní, 

leč na Školní práci navázanou činnost studentů, koncentrovanou kolem pěstování a 

následného prodeje brambor. 

Zlatý věk projektové metody však otevřel v roce 1918 Wiliam Heard Killpatrick, 

čerstvý profesor učitelské koleje Kolumbijské univerzity v New Yorku, svým článkem 

The Project method. S jeho jménem je také nadále metoda spojována. 

2.3 Projektování v pohledu předškolního vzdělávání 

Průkopnicí reformní pedagogiky a také myšlenky projektové metody u nas byla ve a 

letech minulého století Ida Jarníková. Její myšlenky a projekty se nam i dnes zdají t , 
matpřskvch škol z roku 1927 uvadi jako aktuální. Ve svém Výchovném programu mateřských 

, ' mhpr nředmětů jejž pak děti propracuji, užívajíce pri základ projektové metody „volny vyber predmetu,.) j h , x .. 
. . a n o m 0 C l vychovatelovy. To vlastne ve věku tom vlastního bádání, pomůcek a pomoci vyc 

x • a™ Hčtí a musí to býtí zakladem vychovy, předškolním jest obvyklé denní zaměstnaní deti a musí y 

v . W a t e l ien pomáhá zájmům ditete a hledí jich neboť jest to nej přirozenější cesta. Vychovatel jen po 

využít k cílevědomé výchově." (In Opravdová, E. 1998, s. 17). 

- jx i » iním vzdělávání s principem projektu Současné pedagogické snahy v předškolním vzde.av 
, vhnrlisek Rámcového vzdělávacího programu Počítají a pracují s ním, jak vyplýva z východisek Kam 

pro předškolní vzdělávání. . , , ,, 

Jak uvádí K. Smolíková (2002), projekt v obecném slova smyslu je výsledkem 

projektování - procesu, k t e * zahrnuje analýzu, zpétnou vazbu, který předpokládá stale 

vyhodnocování vzdělávacího procesu , jeho výsledků (evaluací). V tomto smyslu je 



možno jako projekt označit celek, který je smysluplný, vnitřně propojený a neustále 

vyhodnocovaný. (Zároveň to znamená, že evaluační procesy jsou podstatou, respektive 

principem projektování na všech úrovních, že projekty nejsou statické a uzavřené, ale 

dynamické, živé, otevřené dalšímu vývoji a že neustálé vyhodnocování je nezbytným 

znakem tvorby jakýchkoli vzdělávacích projektů a práce s nimi. 

Řekneme-li, že projekt je vnitřně propojený, provázaný, sjednocený, znamená to, že je 

integrovaný. V tomto smyslu je každý dobrý projekt integrovaný. Můžeme říci, že 

takový integrovaný projekt by měl představovat i ŠVP - tento program (projekt) by měl 

být vnitřně sjednocený a jeho součástí by mělo být neustálé vyhodnocování. 

Integrovaný projekt ve vzdělávání dětí znamená to, že by měl zasahovat (integrovat) 

všechny stránky osobnosti dítěte. Měl by být postaven tak, aby rozvíjel celou osobnost 

dítěte, jeho fyzické, psychické i sociální kompetence. Aby tomu tak skutečně bylo, je u 

dítěte předškolního věku nutné, aby realizace projektu byla založena na vnitřní motivaci 

dětí a jejich aktivní účasti, aby podporovala prožitkové učení hrou a Činnostmi. 

Dále hovoříme o integrovaných tematických projektech ve vzdělávání předškolních 

dětí. Jejich smyslem je, aby děti byly vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených 

(globálních) souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě 

setkávají. Jen tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa, nikoli obraz 

zkreslený poznáváním izolovaných skutečností (v rámci předmětů, respektive 

výchovných složek)." 

S problematikou projektování pracuje také například M. Prášilová (2004) a uvádí, že 

dovednost projektovat by měla patřit k profesní výbavě každého pedagogického 

pracovníka mateřské školy. 

E. Opravdová (1998) v souvislosti smyšlenkou uspořádání záměrného působení na 

předškolní děti v systém výchovného působení připomíná skutečnost, že by vzdělávací 

působení mělo být celistvé, tak jak je i celistvé dětské vnímání. Tomuto přístupu 

odpovídá také práce na základě projektu. Projekt podle E. Opravdové můžeme chápat 

jako promyšlený plán, jak organizovat činnosti seskupené kolem ústředního tématu. 

Projekt potom může být zaměřen na nové zkušenosti a poznatky, nácvik dovedností Či 

estetické a etické prožitky, a zpravidla vlastně zahrnuje všechno dohromady. 

E. Opravdová uvádí čtyři základní kroky, které je třeba při přípravě a realizaci projektu 
m í t na paměti: 



1. především si ujasníme záměr 

2. přesněji si vymezíme téma 

3. uvědomíme si svoji roli v jednotlivých fázích projektu 

4. zhodnotíme výsledek 

E. Opravdová připomíná náročnost přípravy a realizace projektu, který se však vyplatí. 

Zároveň však varuje před „módním projektováním za každou cenu". Někdy je 

vhodnější použít pouze funkční logiku života a přirozenost. 

2.4 Shrnutí tématu „projekt" 

Projekt v pedagogické terminologii chápeme jako smysluplnou, vnitřně propojenou 

koncentraci učiva kolem ústředního motivu, jádra nebo základní ideje. Znalost zásad 

projektování (projektové metody) je také důležitým předpokladem efektivního řízení. 

Projekty můžeme rozdělit na problémové, konstruktivní nebo hodnotící. Můžeme je 

také rozlišovat podle navrhovatele - spontánní (vznikající z potřeb dětí), připravené 

pedagogem nebo navržené společně s dětmi. Projekty můžeme dělit podle místa, podle 

počtu dětí a dalších účastníků. 

Projekt v předškolním vzdělávání by měl brát ohled na aktualizaci dětské potřeby 

přímého a aktivního střetávání se světem, nových zkušeností, poznatků a schopností i 

potřeby vlastní odpovědnosti a spoluodpovědnosti za práci. Měl by umožnit reagovat na 

aktuální situaci vdaném prostředí, komplexně j š í přirozené poznávání nedělené na 

jednotlivé výchovné složky. Projekt by měl umožnit aktivní zapojení všech dětí 

v procesu činností, kde je pedagog rádcem, konzultantem, kdy děti částečně přebírají 

řídící roli a učí se učit. Projekt by měl směrovat k činnosti a k praktickému životu. Dále 
by měl brát ohled na rozvoj sociálních vlastností jedince a týmové práce. 

Projekt by měl ve svých zásadách reflektovat integraci chápanou jako propojení se 

širším okolím - škola, rodina, obec, projekt dvou nebo více škol atd. Měl by být ve své 

podstatě celostním učením vnímaným celou osobností, všemi smysly včetně emočního 

prožívání, propojením původní zkušenosti s novým poznáním. Ve své formě by měl 

zahrnovat prolínání řízené činnosti se „sebeřízením", kooperovat děti ve společné 

činnosti, ale také děti s pedagogy nebo rodiči, provozními zaměstnanci a dalšími aktéry 
Projektu. 



Předností projektové metody je skutečnost, že má motivační sílu, je blízká logice 

životní reality a tím je přirozená a vede k užitečným efektům vzdělání a výehovy. 

Zaměstnává a formuje eelou osobnost dítěte. Učí spolupracovat. Učí diskutovat a 

formulovat názory a myšlenky. Učí řešit problémy. Učí tvořit, podněcuje fantazn a 

představivost. Učí hledat informace. Má mravní rozměr - učí vnitřní kázni, 

odpovědnosti, toleranci. 

Projektová metoda má však i svoje úskalí. 

Při jeho přípravě a realizaci je kladen velký důraz na připravenost pedagoga -

promyšlenou organizaci a řízení (naprostá liberalizace ruší smysl projektu). Učitel musí 

citlivě odhadnout míru volnosti a míru odpovědnosti dětí. Ve výhodě je slovy Valenty 

„dobrý organizátor a citlivý diagnostik a prognostik a dobrý znalec učiva i pedagogiky". 

Důležitá je také jakási volnost a svoboda času pro práci na projektu. 

Přínos projektové metody v pedagogické práci je podstatný, avšak by neměl být 

přeceňován. Vždy bychom měli mít v rámci „zdravého rozumu" na paměti, že ani tato 

metoda není všemocná, a nemusí být vždy vhodná k použití při snaze dosažení 

kýženého úspěchu. 



Praktická část diplomové práce 

3. Výzkum 

3.1 Cíle výzkumné částí 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, cílem « 0 diplomové práce je zjism, zda a jakým 

způsobe™ je dětem předškolního věto ptíbližován region, ve kterém z,j, a ,ebo 

zvláštnosti. 

Na pomoc jsem si vzala školní a tHdní vzdélávaoi programy patnáct, mateřských skol 

města Jihlavy. 

Mateřské školy ,sem pomyslné rozdělila vzhledem k jejich poloze v městě . Za„malo 

mě, zda sc v souvislost, s mým tématem Uši nabídka poznávání okoli štol um.stěnych 

na periferii a v centru města. Podle tohoto klíte jsem postupovala při zpracovan, jej.ch 

vzdělávacích programů. 

3.2 Výzkumné úkoly a konkretizace výzkumných otázek 

Řekni výzkumných úkoluje realizováno položením otázek a uvahou o odpovědích na 

otázky, které jsem si položila před zahájením mého výzkumu v této problematice 

Jakým způsobem je zpracována ve školním a třídním kurikulu problematika poznávání 

regionu a jeho zvláštností? 

Je v současných vzdělávacích programech využívána metoda projektového plánováni 

V jaké míře? Je rozpracována v týdenních, měsíčních nebo celoročních plánech? 

Na jakou oblast v poznávání regionu je ve vzdělávacích programech zaměřována 

pozornost dětí? Je sledována historie, příroda, „tajemno", kultura, tolklor? 

Je téma poznávání regionu zahrnuto ve školním nebo třídním vzdělávacím programu 
škol? 

Jak se zpracování tohoto tématu odráží ve zpětných vazbách, v evaluaci? 



Jsou do „poznávání regionu" zapojeni také rodiče děti? 

Jsou pro získávání informací využívány kulturní nebo jiné instituce ? 

3.3 Metody šetření , „ . • fi 

Obsahová analýza dokumentů M n i c h a třídních vzdělávacích programu patnacb 

mateřských Skol J.hlavska jsou hlavním, metodám, pro získán, požadovaných 
. ohodnocování, sumarizace, analyzy 

informací. V závěru výzkumu je použita metoda vyhodnocova 

získaných informací, dedukce a zobecnění. 

3.4 Vlastní výzkum 
3.4.1 Zdroje dat •• u 
Součástí vlastního výzkumu je struíné př,blížení jednothvých mateřských Skol, jej.ch 

ví « etán budovv a možnosti pobytu deti charakteristika ve vztahu k poloze, velikosti a stan buaovy 

venku. V další části přiblížení jednotlivých mateřských škol je uvedena filozofie školy, 

cíle a obsahová náplň hledaného problému. 

úvodem je třeba říci, že onèch sedmnáct mateřských Skol Jihlavy je souiástm, jednoho 
»/.„•^Lá škola Mozaika. Jednotlive komplexu - právního subjektu s nazvem Materska sruw. 

mateřské školy jsou potom jejími odloučenými pracovišti. 

Pro můj výzkum jsem použila patnáct školních a třídních vzdělávacích programů, které 

mi poskytly vedoucí učitelky daných mateřských škol. 

1) Mateřská škola U Dlouhé stěny 

Charakteristika školy 

Dvoutřídní škola s dlouholetou tradicí (vybudována a uvedena do provozu r. 1956) j 

umístěna na periferii Jihlavy. 

Vzdělávací program školy 



Podle školního vzdělávacího programu je v souvislost, se sledováním daného tématu 

této práce filozofií MŠ také „rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí 

s láskou k přírodě a lidovým tradicím". 

Mateřská škola má ve svém třídním vzdělávacím programu s názvem Zlatá brána 

otevřená rozpracovány tématické celky, podle kterých je plánován dílčí obsah 

vzdělávání. 

Tématu poznávání okolí nebo regionu se týká tématický celek s názvem Otvíráme 

bránu: 

Poznáváme se navzájem 

- vzájemné poznávání dětí 

II nás ve školce 

- seznamování s prostředím mateřské školy 

ľ nás na zahradě 

- seznamování s prostředím školní zahrady, základy ekologické výchovy 

Poznáváme svět zvířátek 

- organizování delší turistické vycházky do okolí 

- pozorování volně žijících zvířat 

- návštěva ZOO 

Poznáváme svět zvířat v zimě 

- Vycházka na Plovárnu pozorování stop zvířat 

Jedeme do světa 

- výlet do vzdálenějšího okolí 

Východiska pro výzkum 

V kurikulu této mateřské školy jsou rozpracovány tříleté tématické celky 
s předpokladem rozpracování na měsíční úseky. V ŠVP není popis bloků, existuje 

Pouze jejich výčet. Nejsou tedy zřejmé cíle a vzdělávací obsah, který by smysl bloku 

charakterizoval. 

Poznávání okolí je zamýšleno především prostřednictvím pozorování sezónních změn 
v Přírodě a pozorováním života zvířat. Děti jsou směřovány k poznávání prostředí 

mateřské školy a jejího nejbližšího okolí (školní zahrady). Vzdálenější okolí, které není 



v T VP konkrétně specifikováno, děti poznávají prostřednictvím „delšího turistického 

výletu" . 

Seznamování dětí s regionálními tradicemi a folklórem, jako například oslavy 

masopustu, pálení čarodějnic, vynášení Morény apod. jsou v MŠ U Dlouhé stěny dětem 

přibližovány na úrovni mateřské školy, nikoliv například na úrovni města nebo oblasti. 

Rodiče dětí jsou přítomni „pálení čarodějnic". 

Škola využívá nabídky jihlavských divadel na divadelní představení. 

Evaluace je v ŠVP vymezena v obecných a spíše dlouhodobých cílech pro sledování, 

např. pozorování komunikace dětí při různých příležitostech a zlepšování pohybových 

dovedností dětí. 

2) Mateřská škola Jarní 

Charakteristika školy 

Trojtřídní mateřská škola, nacházející se v okrajové části města Jihlavy, v Horním 

Kosově. Budova školy je účelová, stojí v sídlištní lokalitě, kde žije větší množství 

rómského obyvatelstva. Z této mateřské školy je blízko do volné přírody, ale také 

například do historického centra města. 

Součástí školy je divadélko, kde se pravidelně pořádá divadelní představení nebo 

výtvarné výstavy také pro děti z jiných mateřských škol. 

Vzdělávací program školy 

Do svého vzdělávacího kurikula si pedagogický personál dal toto krédo: 

„Chceme být mateřskou školou směřující ke spokojenosti dětí, jejich přípravě pro život 

s ohledem na individuální přístup, školu otevřenou pro rodiče a okolní veřejnost, školu 

působící na estetické cítění.". 

Školní vzdělávací program této MŠ je nazván Zvonkohra. Jeho obsahem je sedm 

oblastí, na které se zde zaměřují, podle autorek ŠVP „stejně jako je sedm tónů v jedné 

hudební oktávě, které zvonkohru rozeznívají": 

C tvořivá dramatika 
D divadélko + Mimgalene + spolupráce s veřejností 

E ekologie 
F Jóga 



G lego Dacta 

A aktivity hudební, výtvarné, pohybové, seznamování s cizím jazykem 

H spolupráce s rodiči 

V obsahu třídních vzdělávacích programů této školy jsou integrované celky, které jejich 

tvůrci nazvali Zastaveníčka. 

Výčet tématických celků nemá bližší charakteristiku z pohledu sledování vzdělávacích 

cílů . Je tvořen tak, aby se mohl s nejrůznějšími obměnami každoročně opakovat. Má 

podobu myšlenkové mapy, která je otevřená a v neustálém pohybu a vývoji. 

Tématické bloky si vytváří každá třída zvlášť a jsou časově neomezeny. Tématu 

poznávání okolí a regionu se přímo i nepřímo dotýkají tyto integrované celky -

„zastaveníčka": 

Můj svět 

- poznávání prostředí mateřské školy a jejího okolí, poznávání lidí okolo nás 

Cestování 

- domov - místo, kde bydlím 

- město - místo, kam patřím 

- zahraničí - místa, která poznáváme 

Kdybych měla peříčka převzácného ptáka 

- výpravy za poznáváním starých domů 

Znám v lese tajné kouty 

- lesní vycházky, otvírání a zamykání lesních studánek 

Východiska pro výzkum 

Témata integrovaných celků a projektů se v kurikulu této školy váží k jejímu zaměření 

- k tvořivé dramatice, k ekologii (výlet do ekologického střediska Chaloupky nebo 

vycházka na Zaječí skok), dále k prostředí, kde je škola umístěna, tj. blízkost přírody 

(např. téma Znám v lese tajné kouty) i historického jádra města (téma Kdybych měla 

Peříčko vzácného ptáka). 



v T VP není podrobněji popsáno, co konkrétně v rámci těchto bloků děti poznávají. 

„Témata i podtémata," jak je poznamenáno v Š VP této školy, „si formulují pedagogové 

sami a zároveň si určují, kolik podtémat zvolí". 

Kritéria hodnocení a evaluace jsou dána cíli ŠVP PV, které si škola stanovila a jsou 

uspořádána do systému: 

Individuální hodnocení kvality 

- dítě samo sebe - portfolio 

- učitelka sama sebe (přípravy) 

- vedoucí učitelka sama sebe 

- učitelka dítě 

- děti navzájem 

- učitelky vzájemně 

- vedoucí pracovnice učitelky (hospitace) 

týmové hodnocení kvality 

- hodnocení třídy, kolektivu - pololetní a konečné 

hodnocení školv 

- vnitřní a vnější hodnocení (rodiče, děti, ředitel ZŠ, zřizovatel, ČŠ1, veřejnost) 

V oblasti hodnocení vzdělávacích výsledků jsou sledovány tyto oblasti: 

- přínos vzdělávacích programů pro děti - zaznamenávání individuálního rozvoje 

dětí (úspěchy, nedostatky, stagnace a následná volba dalších postupů) 

- vypracování plánu dítěte (pro děti s OŠD) 

- sledování klíčových kompetencí a jejich naplňování 

Škola spolupracuje s kulturními institucemi (muzeum, galerie, divadlo profesionální i 

amatérské, Vrak bar - centrum prevence drogových závislostí, městská knihovna). 

Rodiče jsou zapojováni do činnosti školy společnými turistickými vycházkami a 

oslavami svátků jako pozvaní hosté (Svátek matek, MDD). 

3) Mateřská škola Romana Havelky 

Charakteristika školy 

Škola vznikla krátce před první světovou válkou. Je umístěna v okrajové části Jihlavy -

ve Starých Horách. Budova je zasazena do příjemného prostředí krajiny na břehu řeky 



Jihlavy, nad školou je řadová zástavba rodinných domů, v blízkosti les a rybník 

Borovinka. 

Vzdělávací program školy 

Školní vzdělávací program této mateřské školy je nazván Žijeme na modré planetě. 

Zaměření a vize vzdělávání: 

- výchova k péči o životní prostředí a posilování citové vazby k přírodě a 

k člověku 

- udržovat v povědomí 1 idové zvyky a tradice prostřednictvím jej ich oslav 

- rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho individuální vlastnosti a tak vytvářet 

rovnováhu mezi tělem a duší 

Třídní vzdělávací program je koncipován do integrovaných celků. Ten, který se 

zaměřuje na poznávání regionu, má tentýž název jako ŠVP, tedy Žijeme na modré 

Planetě. Je charakterizován cíli a vzdělávacím obsahem. 

Prostřednictvím tohoto bloku si podle slov pedagogů této školy a citace RVP: „děti 

vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí, poznávání jiných kultur, pochopení, že změny způsobené 

lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. 

Obsahem k tomuto tématu jsou především vycházky s ekologickým zaměřením: 

Jaro . otvírání studánky 

- čištění pramínku 
^éto . pozorování drobného hmyzu 

- pozorování rozkvetlých luk a celkové krásy letní přírody 

Podzim - sběr přírodnin 

- pozorování rozmanitosti barev 

Zima - péče o ptáky v zimě 

- pozorování stop zvěře v nedalekém lese 

V souvislosti s vytvářením citové vazby k přírodě a člověku zařazuje tato škola 
udržování a oslavu lidových tradic. Smyslem této činnosti je podle vzdělávacího 



programu uchovaní kulturního bohatství naší 

oslav je součástí TVP: 

- Sv. Mikuláš 

- Vánoce 

- masopust 

- Loučení se zimou (vynášení Moreny) 

- Velikonoce 

- Den matek 

- Den dětí 

předků pro další generace. Výčet těchto 

Východiska pro výzkum 

Poznávání bližšího i vzdáleného okolí této mateřské školy je realizováno především 

prostřednictvím ekologické výchovy a je koncipováno ve vzdělávacím programu do 

„sezónních" integrovaných celků, ale i do plánovaných jednotlivých akcí. Pedagogové 

této školy využívají blízkosti lesa, řeky, rybníku k rozšiřování poznatků dětí o přírodě, 

jejích změnách živočiších a rostlinách. Také lidové tradice v rámci této školy nikoliv 

však města či regionu jsou v ŠVP prezentovány. 

Chybí však bližší popis poznávání jiných kultur, jak je poznamenáno ve vzdělávacích 

cílech. 

Seznamování se zvláštnostmi města a regionu není součástí vzdělávacího programu této 

školy. 

Evaluace a hodnocení probíhá na základě sledování funkčnosti ŠVP a TVP, hodnocení 

podmínek, kvality práce pedagogů, vedení záznamů o dětech. Jsou vymezena v obecné 
rovině cílů evaluace v souladu s RVPPV. 

Rodiče jsou do činností zapojeni prostřednictvím účasti na společných oslavách 

Mikuláše a MDD. 

4 ) Další mateřská škola, která je umístěna na okraji města - v Lidické kolonii, je 

Mateřská škola Sluníčko. 

Charakteristika školy 

Zařízení je obklopeno prostornou zahradou. Do centra města je možné spojení 

trolejbusovou dopravou, ale i pěšky(cca 15 minut). Prostory mateřské školy jsou malé a 



působí útulně až rodinně. Škola má ve svém programu zaměření na vytváření klidného a 

bezpečného prostředí pro děti se vzájemnou tolerancí, přátelstvím a vůlí si pomáhat. 

Vzdělávací program školy 

Integrované celky, projekty inspirované ročními obdobími jsou zaznamenány v ŠVP i 

T VP v podobě myšlenkových map. Obsah a délka těchto bloků je závislá na každé 

učitelce a jejím rozhodnutí: 

Sluníčko čaruje 

- sopky, erupce - oheň 

- pohádky - dobro a zlo - pohádkové bytosti 

- král, král Slunce - báje a pověsti - draci a nestvůry čáry, máry, podkočáry -

rýmy - básničky, říkadla 

- karneval - masky 

- planeta Slunce 

Sluníčko zapadá za hory, pasáčci pečou brambory 

- příroda, pohoří, nížiny - atlasy, mapy 

- planeta slunce - střídání ročních období- vesmír - Slunce, Měsíc 

- za časů našich babiček - přísloví, pořekadla, pověry z Vysočiny - rodina, 

vlastní jméno, příjmení 

- ovoce, zelenina podzimu - brambory jako tradiční horácké jídlo - vaříme 

z brambor 

Kam nechodí slunce, chodí lékař 

- lidské tělo - smysly 

- pohyb - sportování - svaly, pohyby 

- zdraví a nemoc - zdravá výživa - co naše tělo potřebuje 

- co bylo na začátku - tajemství života - počátky člověka - kdo žije nejdéle -

strašliví ještěři - leguáni - návštěva jihlavské ZOO - pravěcí lovci 



Zubaté sluníčko 

- kdo cení zuby - úsměv - počítání zoubků- masožravci, býložravci - chování lidí 

- úsměv x výsměch 

- planeta Země - změny počasí - proměny vody - zimní sporty 

- Vánoce - vůně Vánoc - vánoční koledy - pečeme cukroví - tradice, vánoční 

zvyky - návštěva kostela - zdobení stromečku - procházka po vánočních 

trzích 

Po dešti slunce jasně svítí 

- řeky, jezera, moře, oceány - modelování krajiny s vodou 

- počasí - doba ledová - měnící se podnebí 

- voda, základ života - tajemství mořských hlubin - skupenství vody - vodní 

sporty - soutěže, pravidla 

Slunéčka v trávě 

- kvetoucí rostliny - ochrana přírody - polodenní výlet do přírody 

- stromy, keře- stavby rostlinného těla, letokruhy, plody přírody 

- péče o květiny - péče o pokojové rostliny - bylinky-léčíme se s přírodou -

zvláštnosti masožravé rostliny - kaktusy 

- slunéčka sedmitečná - maskování živočichů - vyhledávání potravy v přírodě -

svět hmyzu - nebezpečí v přírodě - užiteční a škodliví - životní cyklus hmyzu 

Východiska pro výzkum 
v tomto vzdělávacím programu je podle mého názoru vždy „plasticky" uchopen 

Problém (téma) poznávání okolí a regionu. V každém z podtémat je možné vysledovat 

P^ek, který v rámci svého výzkumu hledám. Děti poznávají okolí prostřednictvím 

Přírody, tradičních lidových zvyků, obyčejů, pověr a pořekadel z Vysočiny, pátráním 

P° vývoji člověka či ještěra, prostřednictvím paprsků Slunce a záře Měsíce, ale i pomocí 

Edičního pokrmu Vysočiny, jakým byly v minulosti brambory. 

Metoda tématických celků a projektů s liberálně stanovenou délkou trvání a uspořádaná 
v tomto ŠVP PV do myšlenkových map a ročních období, umožňuje nahlédnout na 



dané téma ze všech stran a dovoluje dětem „osahat" si daný problém různými 

prostředky a ze všech souvisejících „pohledů". 

Evaluace je prováděna ve vztahu k hlavním i dílčím cílům předškolního vzdělávání na 

základě tabulky, obsahující jednotlivé dosažitelné kompetence. Pomocí piktogramů 

usměvavého a zamračeného obličeje učitelka provádí evaluaci a hodnocení. Mému 

tématu se z výčtu všech nejvíce přibližují tyto očekávané kompetence (v souladu 

s RVP) jejich naplňování a zjišťování v tabulce evaluace: 

- vytváření základů pro práci s informacemi 

- posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování 

- vytváření poznatků o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou 

přírodou 

5) Mateřská škola Hálkova 

Charakteristika školy 

Jednotřídní mateřská škola je další z řady mateřských škol, umístěných na okraji 

Jihlavy. Je zasazena do klidného prostředí s blízkostí lesa a řeky. Má velmi společného 

s venkovskou mateřskou školou . 

Vzdělávací program školy 

Ve vzdělávacím programu je počítáno s tím, že děti mají možnost pozorovat život a 

práci lidí okolo nich, domácí zvířata, zahrady a jejich proměny, ale také volně žijící 

zvířata v lese, v parku a přírodu samu. Tato skutečnost je podle vedoucí učitelky kladně 

hodnocena i rodiči dětí, které své děti do této školy dováží z Jihlavy. 

Název vzdělávacího programu této školy je Čas človíčka. 

Filozofií je toto pojetí: 

Mateřská škola rodinného typu založená na: 

- spokojenosti dětí a 

- na dobré spolupráci s rodiči 

Koncepcí školy je zaměření na výtvarně pracovní činnosti dětí a zaměření na zdravý 

životní styl. 

Krédem školy je tento výrok: 



„Ať tvoje ruce mají vždy co dělat, 

ať vždy slunce svítí na tvé okno, 

ať po každém dešti následuje duha, 

ať máš vždy nablízku přátelskou ruku, 

ať se tvé srdce naplní radostí." 

V dlouhodobých cílech vzdělávání dětí je preferováno rozvíjení dovedností a 

schopností, které jsou důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním 

dětem. 

Důraz je kladen na vytváření sociálních vazeb a postojů, na komunikativní dovednosti a 

schopnost žít ve společenství s druhými lidmi. 

Ve vzdělávacím programuje dále preferován vztah k přírodě, ke kladnému vztahu k ní a 

její ochraně, důraz je kladen na vnímání rozmanitostí, krásy a pestrosti přírody. 

Škola se ve svém ŠVP zaměřuje na estetickou výchovu, tj. především v podobě vnímání 

uměleckých a kulturních předmětů, na pozorné naslouchání literárnímu, dramatickému 

či hudebnímu představení a hodnocení a poznávání mravních hodnot. 

Součástí třídního vzdělávacího programu je celoroční plán realizace výtvarné výchovy 

v této škole. Prostřednictvím estetických zážitků, prožitkového učení a uplatňování 

vlastních představ v různých situacích, je dětem přibližováno také prostředí okolí 

mateřské školy. Témata pozorování a výtvarného zpracovávání vlastních prožitků jsou 

rozdělena do ročních období. 

V „podzimní části" jsou tato témata, podtémata a jejich obsah: 

Barvy v krajině 

- odstíny barev v přírodě 

- barva a prostředí loučení s létem, předávání vlády 

- barvy počasí - trápení s mlhou 

Dary přírody 

- dary lesa 

dary zahrady 

Zázraky přírody 



- pozorování povrchu, lineární prvky a rytmy, jejich řízení - prostorové vjem> 

pohled pod lupou, zvětšení detailu 

- jablko jako poselství života, proměny 

- krása pavuěinek - proměny světla, kdo se zachytí vpavučince, vzkazy p< 

pavučince 

- podzimní obrazy 

- tajemství dýně - světlo v srdci 

- dušičky - světýlka, květiny 

Člověk a příroda 

- jak jsem potkával stromy - doteky 

- pokus o přátelství se stromem - co si stromy povídají, jak se cítí 

- dopis lesu 

- můj kamarád pavouček - grafomotorická cvičení s provázkem 

- kam odlétají ptáci - přepis létání 

- můj kamarád vítr - co vidí? 

atd. 

Východiska pro výzkum 

Kurikulum této mateřské školy nabízí dětem především prostřednictvím výtvarně 

pracovních činností poznávání světa jakoby „zevnitř". Zaměřuje se na prožitek, objevy 

a zkoumání problému pod jeho povrchem. Učí děti přemýšlet o podstatě věcí a jevů a o 

jeho proměnách. Okolí místa, kde děti žijí, poznávají na základě detailů, dotyků 

možností proměn a zkušeností všeho druhu. 

Obsahová Část je uspořádána do tématických okruhů a projektů, ovlivněna sezónními 

změnami v přírodě, pohádkovými, hudebními i situačními motivacemi. 

Jednotlivé tématické celky jsou v TVP charakterizovány především prostřednictvím 

cílů a obsahové náplně z oblasti výtvarně pracovních a prožitkových aktivit. 

Rodiče jsou přizváni ke společným aktivitám u příležitostí tvořivého odpoledne v MŠ, 

v rámci oslav Mikuláše a při závěrečném rozloučení s předškoláky. 



Charakteristika školy 

6) Také Mateřská škola U Burbínka je postavena v okrajové části Jihlavy a podle 

ŠVP PV „nabízí veškeré možnosti pro ekologickou výchovu, pobyt v přírodě, v lese, 

otužování a spoustu tvorivých činností ve volné přírodě". 

Filozofií Školy je motto R.Steinera: 

Dítě s láskou prijmi, v úctě vychovej, svobodné vypusť. 

- všestranný rozvoj osobnosti formou podnětného prostředí, přiměřených metod a 

citlivého přístupu ke každému dítěti s respektováním jeho individualit 

- jeho výchova je pojata globálně (péče, výchova, vzdělání) 

- poskytování vhodných vzorů chování 

- dostatek porozumění, vlídné, vstřícné a laskavé prostředí 

Hlavní koncepcí školy je: 

rozvoj tvořivého přístupu k životu 

- estetická výchova 

- ekologické myšlení a jednání 

- seznamování dětí se zásadami zdravého životního stylu. 

Vzdělávací program školy 

Základní metodou uplatňovanou v této mateřské škole je tvořivá hra, která prolíná 

všemi činnostmi. 

Cíle a úkoly vzdělávání jsou koncentrovány do čtyřech Burbínkových rolniček -

tématických celků, které naplňují obsah TVP: 

První Burbínkova rolnička obsahuje tato podtémata: 

- Burbínek jde do školky 

- Burbínek v lese 

- Burbínek a zahrada 

- Pestrý podzimní košík 

Navrhované činnosti jsou propracovávány do myšlenkových map. 



Prostřednictvím tohoto bloku je dětem přiblíženo prostředí školy, zahrady a nejbližšího 

okolí, což podle ŠVP napomáhá k lepší adaptaci dětí na nové prostředí, na vytváření 

vztahu k místu, ve kterém žijí, na kolektiv, personál školy, na vytvoření pravidel soužití 

kolektivu, na rozvoj komunikačních dovedností. 

Druhá Burbínkova rolnička se vztahuje k poznávání změn v přírodě, k poznávání 

lidského těla, k rozvoji smyslů a k rozvoji správných návyků v prevenci zdraví. Ve 

svém obsahu popisuje přiblížení lidových tradic spojených s čekáním na Vánoce a na 

jejich oslavy. 

- Burbínek a dračí létání 

- Burbínek stůně 

- Burbínek a zdraví z přírody 

Burbínek a peklíčko 

- Burbínek a vánoční hvězda 

- Těšíme se na Vánoce 

- Koledování a vánoční nadílka 

Třetí Burbínkova rolnička v sobě zahrnuje zimní sporty, poznávání změn v přírodě, 

sledování počasí, poznávání prostředí školy a zápis do školy, rozvoj slovní zásoby a 

souvislého vyjadřování. 

Přiblížení lidových tradic spojených s čekáním na jaro - masopust. 

- Burbínek a říše fantazie 

- Burbínek a zimní sporty 

- Zima v lese 

- My se školy nebojíme 

- Masopustní rej 

- Zimní radovánky 

Ve Čtvrté Burbínkově rolničce jsou rozpracována podtémata týkající se probouzení 

jara, přiblížení lidových tradic související s oslavou Velikonoc. 

Dále poznávání práce hasičů, policie a záchranářů. 



Východiska pro výzkum 

ŠVP a obsahové nabídky TVP této MŠ jsou zpracovány klasickým způsobem. Reagují 

na roční období a jeho zvláštnosti a možnosti. Ústřední postavičkou je Burbínek, který 

se vyskytuje jak v názvu školy, tak v jednotlivých tématických blocích. Vytrácí se zde 

dítě jako takové, se svými prožitky a objevy. Okolí, kde děti žijí , je jim podle TVP 

přibližováno pouze na základě globálního a obecného vnímání prostředí (cesta, která 

vede do školy, rybník Borovinka, silnice). Děti jsou seznamovány s prostředím 

mateřské školy, prostředím školní zahrady, prostřednictvím vycházek do přírody 

s prostředím lesa. Forma zprostředkování informací o okolí je spíše v jednotlivých 

akcích, než v komplexu činností, informací, objevů, manipulací a prožitků. 

Lidové tradice (Vánoce, Velikonoce, masopust) jsou realizovány v rámci školy. 

Rodiče jsou do činností školy zapojováni díky některým oslavám. 

Vnitřní evaluace probíhá v této škole na základě analýzy SWOT, ze které se dozvídám 

že: 

V oblasti individuálních výsledků dětí je kladně hodnocena samostatnost a komunikace 

dětí, ale také dobrá návaznost vzdělávacího programu a jeho přehlednost a jasnost. 

Záporně hodnotí pedagogové logopedickou prevenci, vlastní nedostatečnou empatii a 

minimální sebehodnocení. 

Charakteristika školy 

7) Školka u čtyř barviček je další z řady mateřských škol, které jsou postaveny na 

okraji města Jihlavy. Mateřská škola je čtyřtřídní , jak už napovídá název - každá třída 

je označena svojí barvou. 

Filozofií školy je „rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 

výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, 
zájmů a potřeb. 

Tak jako se navlékají barevné korálky, tak děti získávají nové poznatky, zkušenosti, 

přátelství, pocit sounáležitosti." 

V této škole se částečně inspirují programem Začít spolu, a to hlavně uspořádáním 

zařízení tříd do center aktivit a spoluprácí s rodiči děti. 
Děti jsou rozděleny do heterogenních skupin. 



Vzdělávací program školy 

Škola pracuje s celoročními projekty, jejichž téma a obsah si určila pro daný rok každá 

třída individuálně a jsou popsány vjejich třídních vzdělávacích programech. Zcela 

nejblíže mému výzkumu se přibližuje téma TVP Žluté třídy: 

Žlutá třída - celoroční projekt Cesty 

Motto: Cesty nikdo nedohoní, 

Utíkají tam a zpět. 

Zvol si jednu a jdi po ní, 

poznáš celý širý svět. 

Cestička do školky 

- společné vytvoření třídních pravidel 

- společný výlet dětí a rodičů 

Starý strom 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije - vycházky do blízkého 

okolí Jihlavy 

- vytváření povědomí o širším přírodním prostředí a jeho proměnách 

- „strom Vysočiny"- pohádka o starém stromu 

- rozvíjení psychické a fyzické zdatnosti - celodenní výlet na Rokštejn 

- ekologicky motivované hrové aktivity 

Cesta za splněným přáním 

- seznamování s lidovými zvyky a tradicemi (Sv. Martin, Mikuláš) 

- návštěva kostela s historickým betlémem 

Začarované město 

- seznamování s lidovými tradicemi - „Pálení čarodějnic" 

- návštěva Jihlavských katakomb - překonání pocitu strachu z nepoznaného a 

prožívání radosti ze zvládnutého 

- hledání taj úplných a začarovaných míst v našem městě 

Každá cesta někam vede 

- výlety do okolí Jihlavy - sledování funkce dopravních prostředků, bezpečnost na 

cestách) 

- zpracování mapy našich výletů 

- loučení s předškoláky - jejích cesta vede do Školy 



Ta Jihlavská brána, pěkně malovaná. 

- můj domov, moje město 

- aktivity zaměřené k získávání praktické orientace ve svém městě - nádraží 

náměstí, ZOO, brána, podzemí 

- cesty dopravními prostředky na výlety - autobus, trolejbus, vlak 

Země je kulatá 

- poznáváme j iné země 

- poznáváme j iné kouty naší země - rozvíjení samostatnosti - škola v přírodě 

- loučení s předškoláky 

Modrá třída má ve svém třídním vzdělávacím programu tento celoroční projekt 

Velké vesmírné putování 

Putování po planetách a jeho prostřednictvím jsou naplňovány cíle RVP. Prioritou 

tohoto programuje stanoveno : 

- společné vytvoření třídních pravidel 

- zavedení třídních rituálů 

Během školního roku realizují pravidelné aktivity s rodiči: 

- pohádkové odpoledne 

- tvořivé pracovní dílny 

- zapojení rodičů do plnění programu třídy 

Každé dítě si vede palubní deník - vlastní evaluace dětí. 

Modrá planeta 

- je to naše planeta, pro začátek školního roku naplňuje aktivity adaptačního 

období 

- integrované bloky : JÁ, Kdo jsem, Jméno, Doma 

Oranžová planeta 

podzim 

- pohybové aktivity - kosmonauti prochází výcvikem 

Hnědá planeta 

- připomíná naše hory, je obrovská - „Čertovská" - aktivity vztahující se 

k Mikuláši 
Bílá planeta 



- zima, Vánoce 

- zimní vycházka do okolí Jihlavy 

- Co se skrývá pod ledem? 

Červená třída má svůj celoroční projekt nazvaný Toulky přírodou 

Podtémata souvisí se skutečným i fiktivním touláním se přírodou a světem: 

Můj svět 

- adaptační období, kamarádské vztahy 

- rozšiřování poznatků o přírodě na školní zahradě i na vycházkách 

Vánoční těšení 

- lidové tradice, zvyky (čertoviny) 

- vycházka po vánočně vyzdobeném městě 

- společné setkání s rodiči - navození atmosféry pohody a porozuměn 

Země pod peřinkou 

- sněhové řádění 

- poznatky o zimní přírodě - a jak vypadala v létě? 

- Lidové tradice - masopust 

Vstávej sluníčko 

- poznatky o jarní přírodě - a jak vypadala v zimě? 

- Velikonoce 

Pálení čarodějnic 

Východiska pro výzkum 

Ve vzdělávací nabídce této školy jsem našla spoustu materiálů k mému tématu DP. 

Všechny třídy se ve svém TVP alespoň nějakým způsobem zabývají otázkou cestování, 

putování nebo poznávání okolí. Prostředkem k získávání informací jsou většinou 

vycházky různé vzdálenosti a rozsahu. Jedná se o krátkodobé vycházky např. vánoční 

Jihlavou nebo vycházky na objevování tajuplných a strašidelných míst a starých domů 

či sezónní vycházky k zjišťování přírodních změn a objevů apod. 

V této škole je častým zvykem podnikat i delší výlety (na hrad Rokštejn, do obce 

Rohozná... ) a absolvovat jarní a zimní školy v přírodě, jejichž součástí jsou krátkodobé 



projekty na poznávání nového prostředí - místa nového pobytu, motivované např. 

kosmickými výpravami nebo námořními objevy. 

Metoda celoročního projektu, která je rozpracována do TVP pak přímo umožňuje 

koncentraci „učiva" a napomáhá k dostatečnému prozkoumání problému ze všech 

možných úhlů. U Žluté třídy, jak už bylo popsáno, je vzdělávací program zaměřen na 

poznávání města Jihlavy. 

Pozitivním prvkem je také například vedení palubního deníku (Modrá třída) každým 

dítětem, což umožňuje pedagogům přímou evaluaci k danému problému. 

Spolupráce s rodiči je přímo programově plánována a často se účastní výletů, 

společných tvořivých dílen a oslav. Rodiče jsou vyzýváni, aby se spolupodíleli na 

přípravě těchto činností v rámci školy. 

8) Mateřská škola Riegrova - Pastelka 

Charakteristika školy 

Tato čtyřtřídní mateřská škola je typizovanou stavbou pro předškolní vzdělávání 

Nachází se v blízkosti panelového sídliště v okrajové části Jihlavy. Škola se zaměřuje 

na podporu výtvarných dovedností dětí. 

Vzdělávací program školy 

Charakteristika vzdělávacího programu je ovlivněna osobnostně orientovaným 

modelem výchovy a vzdělávání: 

- Vzdělávat děti prostřednictvím prožitků, zkušeností a uvědomováním si práva 

samostatného a svobodného projevu. 

- Optimální rozvoj řeči s přihlédnutím k individuálním potřebám, schopnost 

komunikace. 

- Pohyb jako prostředek dětského objevování světa. 

- Zvyšování úrovně výtvarných dovedností. 

- Partnerský vztah mezi školou a rodinou 

Východiska pro výzkum 

Vzdělávacím obsahem ŠVP je dvouletý projekt Putování s Vteřinkou. 



Třídní vzdělávací programy jsou vypracovány rovněž na období dvou let a ve formě 

projektů se zabývají „putováním v různých časech". 

Proces evaluace a zjišťování dosažených znalostí je vytvořen na základě obecných 

východisek cílů výchovy a vzdělávání RVP PV a je znázorňován pomocí látkových 

hodin a skřítka Vteřinky. 

Jak je připomenuto v ŠVP, je zohledňováno situační plánování. Vzdělávací obsah 

vychází z RVP PV, ŠVP Mozaika a konkrétních podmínek školy. TVP je 

rozpracováván jednotlivými učitelkami po týdnech do krátkodobých plánů. 

V kurikulu ŠVP ani TVP této školy jsem neobjevila žádnou aktivitu, která by se 

vztahovala k mnou sledovanému tématu. Zatímco v názvu i charakteristice 

vzdělávacího programu této mateřské školy je poukázáno na výtvarné zaměření, není 

V samotném obsahu informace O jejím mimořádném naplňování Také náyev dvouletého 

projektu Putování s Vteřinkou vede k představě o jakémsi putování, cestování, 

objevování apod. (v ŠVP je dokonce poznamenáno „putování v různých časech"). 

V samotném TVP (existuje jeden pro všechny třídy) se neobjevil ani náznak jednotné 

linie, integračního bloku, myšlenkové mapy či koncentrace učiva k tomuto tématu. TVP 

obsahuje spíše výčet tradičních aktivit (podzimní vycházka, Mikulášská a Vánoční 

besídka, tvořivá dílna pro rodiče, rozloučení se školáky apod.). Skřítek Vteřinka, který 

má být průvodcem integračních bloků J e pouze jakousi umělou postavičkou, pro kterou 

jsou občas vybírány jednotlivé činnosti a situace. 

Charakteristika školy 

9) Další sídlištní mateřskou školou, která sídlí sice v okrajové části Jihlavy, nicméně je 

ze všech dosud jmenovaných mateřských škol nejblíže centru města je čtyřtřídní 

Mateřská škola Březinova - Pramínek. 

Citace podle ŠVP: 

- Pramínek jako zdroj vědomostí a poznání 

- Pramínek, který nabývá na síle, mohutnosti a samostatnosti. 

- Pramínky, které se stejně jako lidské osudy během života setkávají 



Vzdělávací program školy 

„Školní vzdělávací program školy s jazykovou přípravou vychází ze současného 

pohledu na význam a funkci předškolní výchovy jako široce pojatého osobnostně 

orientovaného systému, v němž je výchovná práce podřízena individualizovaným 

potřebám a zájmům dětí. 

Snahou Školy je podle ŠVP vnést do celkového výchovného stylu tyto charakteristické 

rysy: 

- poskytnutí potřebné ochrany a jistoty 

- kultivovanost vzájemných vztahů 

- úcta a porozumění dítěti 

- přiměřené vzdělávání 

- sdílení radosti 

- volnost 

V této mateřské škole jsou děti seznamovány s cizími jazyky - německým a anglickým 

a to hravou formou tak, aby „přinášelo dětem radost a zábavu, aby děti získaly zájem o 

studium cizích jazyků a vytvořily si k němu pozitivní vztah". 

Podle ŠVP je vzdělávací program rozdělen do 10 velkých témat, které jsou dále 

v třídních plánech rozpracovány do jednotlivých podtémat. Děti jsou rozděleny do čtyř 

heterogenních skupin - v prvních dvou skupinách seznamují děti s anglickým jazykem a 

ve třetí a čtvrté skupině s jazykem německým. 

Témata programu seznamování dětí s cizím jazykem TY a JÁ, YOU AND ME, DU 

UND ICH: 

- Moje MŠ 

- To jsem já, Moji přátelé 

- To jsem já, moje tělo, moje rodina 

- Vánoce 

- Dům, kde bydlím 

- Moje domácí zvíře 

- Moje jídlo 

- Moje přehlídka, co si obléknu 

- Mé oblíbené hry 



Mé oblíbené místo venku 

Východiska pro výzkum 

Mateřská škola Pramínek je ve svém kurikulu zcela ovlivněna jazykovou přípravou 

dětí. Ve svém zaměření se inspirují tímto mottem: 

„Rodina je naše nejbližší společenství, ale existují i společenství širší a to je vlastně 

život na Zemi. Nejen já, nejen naše rodina, nejen náš národ, ale všechny děti, rodiny a 

národy přes svoji odlišnost mají mnoho společného a mají stejnou hodnotu." 

Veškerý obsah směřuje k osvojování cizích slov, vět, frází. Nedokázala jsem vněm 

nalézt plánovaný prožitek nebo alespoň snahu po jeho hledání, který na mne z mnohých 

programů jiných škol přímo dýchá. 

Děti v této mateřské škole dokáží pojmenovat části domu, nábytek vněm, rodinu, 

kamarády, ovoce a zeleninu cizím jazykem, ale pravděpodobně se již nedozví, jak se 

jeho kamarád právě cítí, co si povídají mýdlové bubliny nebo o čem nám vyprávěl 

větrný kohout na střeše starého domu či jak vypadají barvy hudby a barvy ticha. 

Ve stejném duchu se k dětem dostávají také informace o místě, kde žijí a o jeho okolí. 

Jsou součástí výuky cizímu jazyku a jedná se proto spíše o popis, označení a výčet slov 

než o propojené a prolínající se pramínky informací a zážitků 

Rodičům je podle připomínky v ŠVP způsob práce objasňován individuálním, 

pohovory, pomocí nástěnek, ukázek přímé výchovné práce s dětmi, shromažďováním 

pracovních listů. Děti se účastní kromě akcí v mateřské škole vánočních oslav a oslav 

Dne matek v německém jazyce pro Jihlavské krajanské sdružení 

Charakteristika školy 

10) Kurikulum Mateřské školy Juiánka provází citát Diany Loosmanové: 

„Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a 

pak teprve dům. 

Prstem bych více malovala a méně hrozila. Méně bych ho opravovala a více si sním 

vykládala. Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala 

Chodila bych více na procházku a pouštěla víc draků. 

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála. 

Proběhla bych více polí a viděla více hvězd. 



Víc bych ho objímala a míň s ním válčila! 

Viděla bych v žaludu častěji dub. 

Nebyla bych přísná, ale přípustná. 

Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky." 

Mateřská škola byla postavena v roce 1962 jako dvoupodlažní budova uprostřed 

prvního jihlavského sídliště. Je obklopena velkou udržovanou zahradou, ohraničenou 

řadou domů. Je čtyřtřídní mateřskou školou se stovkou docházejících dětí. 

Vzdělávací program této mateřské školy se opírá o přímé zážitky dítěte, které vychází 

z jeho samostatné činnosti a individuální volby, o dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat. 

Při vzdělávací činnosti pedagogové využívají přirozený tok dětských myšlenek a 

spontánních nápadů, poskytují dostatek prostoru pro aktivity dětí a zajišťují dětem 

dostatečnou možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským 

způsobem - děti mají možnost vybírat si činnosti, které vyhovují jejich zájmu. 

Učí děti věřit ve vlastní schopnosti zažitím pocitu z úspěchu. 

Pomáhají dětem najít odvahu a ukázat, co všechno samy umí, zvládnou a dokáží. Učí 

děti hodnocení a sebehodnocení, učí je rozhodnout se, vybrat si a nést za svou volbu 

zodpovědnost. 

Vzdělávací program školy 

ŠVP je vypracován formou integrovaných tématických celků a projektů. Každá třída si 

vytváří svůj vlastní třídní vzdělávací program, ve kterém se tématické celky a projekty 

promítají do odpovídajících činností a her dětí. Důraz je položen na prožitkové učení 

jak v rovině spontánní tak řízené. 

Východiska pro výzkum 

Tématu této diplomové práce a jejímu výzkumu jsou nejblíže tyto integrované celky: 

Já a svět kolem mě a Nasedat, jedeme 

Oba celky jsou zpracovány v TVP formou myšlenkových map. V prvním případě míří 

téma ke znalosti a orientaci ve známém i méně známém prostoru a prostředí různými 



možnými způsoby - pohybovými hrami, řešením labyrintů, cest a bludišť i v přírodě. 

Dále rozvíjí myšlenku prostředí podtématem Kdo bydlí pod nad a ve stromě. 

Myšlenková mapa vede dále k tématu „můj dům" (ale i dům někoho jiného -

s možností vyčerpáni všech návrhů a s vytvářením představy o domě, kde by děti chtěly 

bydlet a o domě, ve kterém by měla být nová školka). 

Celkem podrobně je zpracována část tématu o poznávání kulturních památek Jihlavy; 

děti samy zpracovávají prostorovou mapu Jihlavy s významnými budovami, často 

v rámci pobytu venku provádí prohlídku jihlavských hradeb, Jihlavské brány, 

jihlavských kostelů a starých křivolakých uliček v historické části města. 

Dále myšlenková mapa míří k místu, kde děti žijí - k Jihlavě a také k pověsti, která se 

váže k tomuto městu a jeho zvonu Zuzana z kostela Sv. Jakuba. Součástí obsahové 

části je také prohlídka této pamětihodnosti. 

Děti jsou zároveň seznámeny s pověstí o svatém Martinovi, který přijíždí na bílém koni. 

V Jihlavě je tato událost již tradičně zinscenována jako součást předvánočních oslav. 

Martin přijíždí na jihlavské náměstí na bílém koni a rozdává dětem sladkosti (děti 

z Juliánky jsou této akci přítomny). 

Ve druhém tématickém celku s názvem Nasedat, jedeme je popsáno poznávání širšího 

okolí Jihlavy. Obsahem jsou ve všech případech půldenní výlety do přírody s využitím 

železniční a autobusové dopravy. Cílem těchto výletů je poznávání živé i neživé 

přírody v mnoha jejích podobách. Následně po výletu je uskutečněna řada aktivit -

např. výroba herbáře, uspořádání fotografií z výletu na Čeřínek do koláže i s využitím 

nasbíraných přírodnin, výroba turistické mapy putování podél řeky Brtničky apod. Tyto 

následné činnosti jsou využity i k evaluaci. 

Rodiče jsou často zváni do školy - pro tyto pozvánky je vypracován plán spolupráce. 

Obsahovou nabídkou je například společná vánoční vycházka Jihlavou, tvořivé dílny 

nebo oslavy. 

Charakteristika školy 

Do centra města se dostáváme se vzdělávacím programem 

11) Mateřské školy Čajkovského, která se nachází v historickém jádru Jihlavy. Je 

umístěna v netypizované budově a pro účely mateřské školy byla zrekonstruována v 70. 

letech minulého století. Tato mateřská škola je trojtřídní a nutno dodat, že se školním 



rokem 2005-2006 je ukončeno její působení (k nemalé lítosti rodičů dětí, kterým 

vyhovovalo umístění školy v centru města). 

Filozofií školy je zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném 

prostředí, ve společnosti vrstevníků, rozvíjení individuality dítěte, talentu, tvořivosti, 

samostatnosti. Vizí personálu školy je snaha o celkově příznivé klima školy a rozzářený 

úsměv dětí. 

Vzdělávací program školy 

Školní vzdělávací program s názvem „U nás se nenudíme" zahrnuje cíle na podporu 

rozvíjení osobní samostatnosti, podpory zdravého sebevědomí a sebejistotu dětí a 

zároveň přizpůsobení se životu ve společnosti. 

V cílech vzdělávání a výchovy je zahrnuto také zlepšování tělesné a pohybové 

zdatnosti, rozvíjení schopností dětí v oblasti jazykové, hudební, výtvarné a poskytování 

základů ce loživotního učení, chování a jednání v duchu základních lidských a etnických 

hodnot. 

V obsahové části ŠVP je jeden integrovaný blok s názvem Vlak plný překvapení a 

v něm menší dvouměsíční tématické celky, které jsou rozpracovány ve TVP do těchto 

okruhů : 

Září, říjen - Já, rodina, kamarádi 

Listopad, prosinec - Cesta přírodou, tradice 

Leden, únor - Zima, cesta světem 

Březen, duben - Jaro a okolní svět 

Květen, červen - Technika (člověku ku prospěchu) 

Vlak dojel na konečnou 

Východiska pro výzkum 
Ve školním vzdělávacím programu je dále obecné poznamenáno, že vzhledem 

k umístění školy jsou éasto podiriUny vycházky do histonckých částí města, kde se 

seznamují s historii rodného města, dále jsou pořádány besedy, výlety za poznáním 

h,stone Jihlavy a okolí s odborníky muzea. Bližší přiblížení a zpracováni této tématiky 

a informace o tom, co vlastně dětem z tohoto prostředí přibližují, však není k dispozrci 

an, ve třídním vzdě lávac ím programu. Poznávání historie Jihlavy je spíše zakotveno ve 



vzdělávacích programech jako výčet jednotlivých akcí, než jako celek s ústřední 

myšlenkou. 

Na základě vlastní znalosti této mateřské školy a pedagogického personálu vím, že jsou 

dětem přibližovány také folklórní tradice Jihlavska, a to v podobě nácviku horáckých 

písní a tanců . Tyto často prezentují i na veřejných oslavách města. 

Ani o této skutečnosti však není ve vzdělávacích programech školy podrobnější 

záznam. 

Charakteristika školy 

12) Mateřská škola Dvořákova je svou polohou podobná předchozí mateřské škole -

je umístěna ve středu města. 

Trojtřídní škola, kde jedna ze tříd má „Statut speciální třídy pro děti s vadami řeči". 

Netypizovaná budova (původně rodinná vila) sama o sobě vypovídá o bohaté a dávné 

historii. 

Vzdělávací program školy 

Ve vzdělávacích cílech je upřednostňováno rozvíjení řečových a jazykových 

dovedností, dále důraz na zvládání sebeobsluhy, uplatňování základních hygienických a 

zdravotně preventivních návyků a také rozvíjení schopnosti žít ve společnost, 

vrstevníků. 

Obsahem vzdělávacího programu školy jsou tématické okruhy v podobě projektů 

s dlouhodobým záměrem 3 - 5 let (vzhledem k zaměření školy na prevenci řečových 

vad): 

- Výchova řeči jako prostředek prevence řečových poruch 

- Logopedická prevence 

- Jazykové chvilky 

V třídních vzdělávacích programech jsou potom rozpracovány tyto projekty do 

podtémat. 

Východiska pro výzkum 

Žádné z těchto celků a jejich dílčích náplní však neobsahuje téma poznávání zvláštností 

regionu, města, blízkého i vzdálenějšího okolí. 



Charakteristika školy 

Další mateřská Škola, která má blízko k centru města, je 

13) Mateřská škola Seifertova. 

Čtyřtřídní škola je nazvána Zemí skřítků a v cílech vzdělávání má zahrnuty tyto 

požadavky: 

Rozvíjet a respektovat osobnost dítěte, jeho uvědomování si vlastní jedinečnosti a 

neopakovatelnosti, podpora pocitu bezpečí a lásky. 

Vzdělávací program školy 

V obsahové nabídce TVP jsou tyto náměty na poznávání místa, kde žijí i poznávání 

jeho okolí: 

Podzim: 

- Permonickou cestou k Lyžaři 

- Haškův rybník 

- Cesta za zvířátky 

- Vycházka s pouštěním draků 

- Sv. Martin - pověst vážící se k Jihlavě (stříbrné dukáty) 

- Výlet do přírodovědně naučného střediska Chaloupky 

Zima: 

- Návštěva Galerie Vysočina - Vánoce na Vysočině 

Jaro: 

- Otvírání studánek 

- Návštěva ZOO 

Léto: 

- Svatojánská doba - výlet 

Východiska pro výzkum 

Třídní vzdělávací program mateřské školy Seifertova obsahuje řadu námětů na 

poznávání místa i regionu, které by děti měly znát. Většina aktivit je založena na 

přímém pozorování při výletech a pobytu v přírodě. Nechybí však ani seznámení 



s historií, tradicemi a kulturou města . I když obsah vycházek a poznávání okolí nemá 

ucelený ráz v podobě integrovaných celků a není využívána metoda projektu, je 

pozitivní pestrost jednotlivých nabídek, zasazených do celoročního plánu. 

Rodiče dětí se účastní různých nabízených aktivit v mateřské škole, např. vánoční 

besídky, společné setkání na konci školního roku, pracovní dílny - šití skřítků. Společné 

výlety a vycházky za účelem poznávání okolí nejsou ve vzdělávacích programech 

uvedeny. 

Charakteristika školy 

14) Mateřská škola Fibichova je čtvrtou školou umístěnou v centru města. Budova je 

neúčelovým zařízením, které bylo zřízeno v roce 1950 pro účely jednotřídní a 

celotýdenní mateřské školy s nepřetržitým provozem. Mnoho let rodinná vila 

poskytovala předškolním dětem „druhý domov". 

Od roku 1989 je zrekonstruovanou dvoutřídní školou s padesáti dětmi. 

Budova je historickou památkou města. Rodinná vila v zahradě, nedaleko od centra 

města, sama vybízí, jak je poznamenáno v ŠVP „ k pokračování její tradice navazovat 

na rodinnou výchovu, posilovat ji, doplňovat a vhodným pedagogickým působením 

plnit funkci stimulační, socializační a ochrannou." 

Vzdělávací program školy 

Vzdělávací program školy má název Dětský svět. „Je založen na metodách přímých 

zážitků, dětské zvídavosti a potřeby objevovat, naslouchat, naučit se mluvit, myslet, být 

kamarád, cítit se schopný a být potřebný." 

Východiska pro výzkum 

Obsahová náplň ŠVP , TVP je pestrá a působí velmi pfivëtivè a lákavě, avšak mému 

tématu odpov ídá pouze jedno p o d * » - Moje město, které patři pod tématicky celek -

projekt - „Květen - barevný má fráček" Ve své náplni se jedná především o 

' „Í wrhá/kv do centra města. Jejich cílem jsou prohlídky jednorázové akce - poznavaci vychazKy uo ua j 

budov kostelů, divadla, muzea, galerie. 
Účast rodičů na těchto akcích není ve vzdělávacím programu školy uvedena. 



Charakteristika školy 

15) Mateřská škola Březinova 113 je poslední z řady škol, kde probíhal můj výzkum 

v oblasti zpracování tématiky poznávání regionálních zvláštností v kurikulu školy Tato 

mateřská škola se nachází v centru městského sídliště Březinovy sady. Účelová budova 

slouží od svého počátku předškolnímu zařízení se čtyřmi třídami a kapacitou 90 dětí 

Také tato mateřská škola je obklopena vybavenou školní zahradou. V nedaleké blízkosti 

školy je rozsáhlý lesopark, v jehož centruje zřízena Zoologická zahrada. 

Vzdělávací program školy 

Tato mateřská škola se od roku 1990 zapojila do Programu podpory zdraví. Kurikulum 

této školy je zaměřeno především na tento aspekt. Ve škole je také zařízena speciální 

třída pro astmatické děti. 

Tato škola má ve svém obsahovém naplnění řadu vycházek do okolí a celodenních 

výletů do přírody, které jsou součástí programu Zdravé mateřské školy a jejího poslání, 

ke kterému pobyt a pohyb na zdravém vzduchu programově patří. 

Z obsahu ŠVP vybírám: 

- výlety jednotlivých tříd s pohybově relaxačním programem na letiště, do 

ZOO, na nádraží, návštěva Jihlavských katakomb, hypoterapie 

Východiska pro výzkum 

Směr těchto aktivit však není v ŠVP ani v TVP veden prioritně za účelem poznávání 

okolí, ale spíše se stává prostředkem k naplňování poslání mateřské školy ve smyslu 

komplexního zaměření na podporu zdraví. Proto nejsou tyto aktivity uspořádány ve 

vzdělávacích programech v zájmu poznávání okolí a jeho zvláštností, ale jako pohybové 

aktivity na zdravém horáckém vzduchu . 

Také rodiče jsou přizváni k častým návštěvám školy z důvodu společného postupu při 

výchově dětí ke zdravému životnímu stylu. MŠ pro ně pořádá společné pobyty v přírodě 

s rekreačním a relaxačním zaměřením, semináře, kurzy a přednášky. 



3.5 Shrnutí výzkumné části diplomové práce 
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- 1 téma je součástí téma Je součástí téma je součástí tématický celek jednotlivé akce 
ŠVP TVP ŠVP i TVP nebo projekt 

Na základě zjištěných skutečností jsem dostala tyto odpovědi na položené otázky 

k danému tématu: 

Téma poznávání zvláštností regionu je zpracováno ve většině Školních vzdělávacích 

programů (13) výše uvedenými cíli vzdělávání. V návaznosti na tuto skutečnost je dále 

zpracován také v třídních vzdělávacích programech (13) těchto škol. 

Většina škol (10) používá ve své obsahové náplni formu integrovaných bloků 

(tématických celků, programů nebo projektů), jejichž součástí je téma poznávání okolí a 

regionálních zvláštností a ostatní školy (5) prezentují téma jednotlivými akcemi. 

Nejčastěji používanou metodou přibližování daného tématu je přímé pozorování a 

následné výtvarně pracovní činnosti. Často je využívána literatura a dramatika. 

Činnosti nabízené v rámci tématických bloků a projektů mají charakter jak intelektový 

(beseda s pracovníky muzea a galerie, seznamování s legendami a pověstmi, práce s 

literaturou) , tak praktický (tématické vycházky, modelování okolní krajiny s vodou, 

pečení martinských rohlíčků apod ). 

V kurikulu zkoumaných mateřských škol je ve většině případů (14) v souladu s cíli 

RVP PV vymezena oblast Dítě a svět. Tato je dále rozpracována do dílčích cílů, z nichž 

nejfrekventovanější v ŠVP PV je „seznamování s místem a prostředím, ve kterém 



dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu, vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměn". 

Ve Školním vzdělávacím programu tří mateřských škol je zastoupen cíl „vytvoření 

povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí." V jednom případě je zastoupen cíl „poznávání jiných 

kultur". 

Tyto cíle (pokud jsou ve ŠVP PV uvedeny), jsou dále zpracovány v TVP PV a 

rozpracovány do tématických celků, projektů, jednotlivých činností a akcí s různě 

dlouhou dobou působnosti (od jednorázových akcí až po tříleté projekty). Nejčastěji se 

objevují sezónní, měsíční a týdenní tématické celky. 

Vzdělávací nabídka poloviny (7) sledovaných mateřských škol Jihlavy obsahuje 

seznamování s prostředím mateřské školy, jejího interiéru i exteriéru Tyto činnosti 

jsou školami naplánovány ve všech případech na počátek školního roku, kdy dětem 

umožňují lepší orientaci v novém prostředí. 

Část škol (4) uvádí ve své obsahové nabídce TVP téma Můj dům nebo Dům, ve 

kterém bydlím, Můj svět apod. 

Město, kde žijí, poznávají děti z většiny (12) mateřských škol. Učí se v něm orientovat, 

poznávat jeho atmosféru, jeho staré i nové domy. S historií Jihlavy především 

prostřednictvím vycházek do starých městských uliček Jihlavy se seznamují děti ze čtyř 

MŠ. Jedná se o školy, které sídlí v samém centru města. S významnými domy a 

kulturními památkami se zabývá kurikulum třetiny sledovaných škol. Pověsti a 

legendy jsou přibližovány ve dvou školách. V obou případech pedagogové využívají 

místní legendy o Sv. Martinovi a zvonu Zuzana z kostela Sv. Jakuba. Historie těžby 

stříbra na Jihlavsku se objevila v jednom třídním vzdělávacím programu v podobě 

vycházky s názvem „Permonickou stezkou". 

Školy pracují například s těmito tématy, které se týkají oblasti seznamování s městem, 

kde žijí: 
- město, kam patřím (vycházky za poznáním Jihlavy) 

- „Tajemství starých domů" 

- Sv. Martin v Jihlavě, Zvon Zuzana 

- „Ta Jihlavská brána , pěkně malovaná" 



- jihlavské kostely, galerie, muzeum, Horácké divadlo, Divadlo Na kopečku 

- orientace ve městě - „Jak dojdeš k ... ?" 

Ve svém výzkumu jsem objevila i dvě mateřské školy, které přibližují dětem okolí 

prostřednictvím specifických prožitků vnímání okolního světa a výtvarně pracovních 

činností. Z plánovaných činností vybírám například tato témata: 

- „Proměny přírody: Co se skrývalo v zamrzlém rybníku, Tajemství pod ledem" 

- „Zázraky přírody - proměny: Krása pavučinek , Jak jsem potkával stromy". 

- „Otisky do skály - trilobit - pozorování, modelování, obtisky, odlitky" 

Přibližování lidových tradic a folklóru je další významnou oblastí, velmi oblíbenou a 

v mateřských školách hojně využívanou. Většina škol poskytuje dětem příležitost zažít 

oslavy Vánoc, Velikonoc, Pálení čarodějnic, Masopustu apod. „klasickým způsobem", 

který všichni známe. Čtyři z těchto škol se zaměřují na typicky horácké oslavy těchto 

svátků, připomínají krajové zvyky, tradice, pokrmy a jedna MŠ se zabývá nácvikem a 

prezentací horáckých písní a tanců 

Téměř všechny sledované mateřské školy (11) mají ve svém vzdělávacím programu 

poznávání okolí prostřednictvím přírody: života rostlin, živočichů a sezónních změn, 

které mohou ve svém okolí sledovat, a to na základě přímého pozorování při pobytu 

venku, na výletech a při pobytu na škole v přírodě - letního i zimního. 

Z témat TVP P V v této oblasti vybírám: 

- pozorování života zvířat 

- „Znám v lese tajné kouty" 

- „Otvírání a zamykání studánek" 
- pozorování drobného hmyzu a rozkvetlých luk 

- „Kudy chodí laně pít" - pozorování stop zvířat 

- krajina kolem řeky 

- jaro, léto, podzim, zima v přírodě 

- zdraví z přírody 

- cesta za zvířátky-návštěva ZOO 

- „Slunéčka v trávě", apod. 

Vycházky a výlety, j e j i chž hlavním posláním je především zdravý pohyb na čerstvém 

vzduchu a jejichž prostřednictvím děti také poznávají své okolí, jsou hlavní náplní dvou 

mateřských škol. Jedna z meh pracuje podle programu Zdravá mateřská škola. 



Prvek „tajemna" při objevování zvláštností regionu jsem objevila u jedné mateřské 

školy. Z její obsahové nabídky vybírám například téma: 

- „Co skrývá starý dům?" 

V návrhu činností k tomuto tématu pak je zahrnuto jednak pozorování starých 

opuštěných domů, vyhledávání zvláštností a originalit na jejich vnějším vzhledu, jednak 

následuje řada výtvarně pracovních činností k pozorovaným objektům, ale také 

pohádkové příběhy, které tajuplnost podtrhují. 

Nabízené příležitosti poznávání okolí 
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Vzdělávací obsah k danému tématu resp. některé jeho prvky se ve vzdělávacích 

programech plánovaně opakují. Tím dochází ke zpětné vazbě a využití již známých 

skutečností v jiném úhlu pohledu a v jiné situaci. Na tuto skutečnost je nastavena 

evaluace a hodnocení vlastní práce některých škol. Ve většině sledovaných 

vzdělávacích programech je plánována evaluace ŠVP a TVP podle obecných cílů a 

kritérií v souladu s RVP PV - školy je mají ve svých programech vymezeny. Pouze 

v jednom případě jsem se setkala s evaluací třídního integrovaného bloku (vedení 

„palubního deníku" dětmi z ostrova Modrá kotva - školy v přírodě, tedy jakéhosi 

portfolia, které dokresluje a vyhodnocuje vzdělávací obsah tématického bloku). 

Na počátku mého výzkumu jsem si položila také otázku spolupráce mateřských škol 

s rodiči dětí Zjistila jsem, že ve většině sledovaných škol jsou rodiče zváni na oslavy 



různého druhu jako diváci, kterým je zprostředkována zábava ve formě vystoupení 

jejich dětí. Další možností a hojně využívanou společnou činností jsou tzv.tvořivé dílny. 

Hledala jsem také možnosti spolupráce škol s rodiči v rámci sledovaného tématu. Došla 

jsem ke zjištění, že pouze v jednom případě jsou rodiče zváni ke společným vycházkám 

a víkendovým pobytům za účelem poznávání okolí. Rodiče jsou zde aktivně zapojováni 

do příprav výletů i Činností, které s těmito akcemi souvisí. 

Na otázku, zda jsou pro získávání informací o zajímavostech regionu využívány také 

kulturní nebo jiné instituce, jsem po prostudování vzdělávacích programů 15ti 

mateřských škol zjistila, že dvě mateřské školy využívají informací galerie, muzea a 

veřejné knihovny. 

Na základě provedené analýzy si mohu odpovědět také na původní domněnku, že 

mateřské školy Jihlavska zprostředkovávají dětem předškolního věku poznatky o svém 

okolí a zvláštnostech regionu. Na základě zjištěných skutečností musím konstatovat, že 

mateřské školy mají ve velké míře zpracovaný program, na jehož základě je dětem 

přibližováno prostředí mateřské školy a jeho okolí, nejčastěji je to školní zahrada. 

Ojediněle se vyskytují originální projekty na téma zvláštnosti z místa a okolí bydliště. 

Mateřské školy umístěné na okraji města se především zabývají seznamováním dětí 

snejbližším okolím školy, pouze ojediněle se zajímavostmi centra města. Ani u 

„centrálně" umístěných mateřských škol však toto není pravidlem. Některé mateřské 

školy, bez rozdílu jejich polohy, plánují pro své děti výlety do vzdálenějšího okolí. 

V těchto případech se větš inou jedná o tématickou vycházku se zaměřením na přírodní 

zvláštnosti, historické nebo kulturní zaměření nebo sportovně ozdravný pobyt dětí 

v přírodě ( nebo kombinace těchto zaměření). 

Pedagogové se ve většině vzdělávacích programů drží spíše „klasických" témat a jejich 

obsahové náplně. Mám na mysli například zářijové seznamování s prostředím mateřské 

školy a jejím okolí nebo sledováním změn v přírodě tradičním způsobem, který je 

plánován v kurikulu mateřských škol již řadu desetiletí. Nová, zajímavá témata se 

objevují ve vzdělávacích programech sledovaných škol velmi zřídka a potom jsou 

zpracována podle mého názoru ve všech případech velmi lákavě. 



4. Třídní kurikulum se zaměřením na přiblížení regionálních 

zvláštností Jihlavska, Velkého Beranova a jeho okolí 

Úvod 

Naučit se nazpaměť básničku, kousek prozaického textu, či názvy obcí a měst je jistě 

záslužná aktivita, ale pro navázání „citového vztahu" k těmto informacím poněkud 

plochá a málo účelná. Emocionální vazby k místu, kde žijeme, jsou zcela jistě založeny 

na celistvém prožitku, kde svoji roli hraje také smyslové vnímání. I po letech si 

dokážeme vybavit, jak voní les, řeka nebo pole, jakou atmosféru mají například Vánoce 

a jakou Velikonoce, jaké vztahy jsme při určité činnosti navázali a jestli nám v nich 

bylo hezky. Děti v předškolním věku jsou přímo nastavené na činnosti. Jsou ve své 

podstatě připravené přijímat nové objevy prostřednictvím smyslů a jsou schopné je také 

prožívat. Získat novou informaci jejím pouhým sdělením je jistě nejjednodušší cesta, 

jak tuto informaci podat, ale zůstává z ní v dětském mozečku pouze mizivá, pomíjivá 

stopa. Dokázat si však vybavit i po určité době nebo po letech, jak daná informace nebo 

věc působila na dotek, jakou měla vůni, jak se chovala, když jsme se „podívali" pod její 

povrch a až kjadérku problému - to je deviza, se kterou můžeme dále pracovat, navázat 

na ni a prohlubovat ji. 

V dnešní době jsou děti odmalička jednostranně směřovány na logické myšlení, ke 

sběru informací a dat, jsou vedeny k získávání encyklopedických znalostí a podle toho 

také oceňovány. A z této mnohdy urputné snahy po fenoménu, kteiý má jméno „ 

inteligence", se jaksi vytrácí chuť po prožitku, vidění světa nezaujatě, umění se dívat a 

divit se. 
V této souvislosti se dnes v kontextu nových možností vzdělávacího programu objevuje 

nabízená šance projektové metody, která v sobě zahrnuje veškeré možnosti, které zde 

byly označeny. 

Z psychologického i motivačního hlediska je velmi důležité, že projekty mají svůj 

začátek a konec. Začátkem rozumíme zvolené téma a úvodní motivační „zápletku", 

kterou máme možnost spolu s dětmi postupně rozplétat. Až na jeho konci se dobereme 

kýženého závěru v podobě cíleného a předem určeného výsledného produktu. Je však 



nutné poznamenat, že mnohdy se cesta tématu začne při jeho realizaci ubírat zcela 

jiným směrem, než jsme původně předpokládali a že plánovaný výsledek má jinou 

podobu. Že například z původně plánovaného krátkodobého projektu je projekt 

dlouhodobý, ale platí to i obráceně. A takový osud možná stihne i tento projekt. Když 

už například téma nebo okolnosti nedovolí dosáhnout kýženého vyvrcholení, které má 

vyústění v předpokládaném cíli, je vhodnou tečkou za projektem alespoň akce. Zájem 

dětí, celkové složení skupiny i jejich reakce v tomto sociálním prostředí, které je 

neustále proměnlivé, ale i nabízené Šance okolním světem poskytnuté, jsou mnohdy i 

pro zkušené pedagogy velkou neznámou. Ale právě vtom spočívá kouzlo hledání, 

tvořivosti, objevnosti i učitelovy intuice a improvizace. 

Krajina kolem nás a vůbec prostředí Vysočiny je natolik charakteristické, nevšední a 

identické, že se přímo nabízí jej poznávat a objevovat ve všech jeho podobách. Často si 

v běhu životem nevšimneme, kde vlastně žijeme, jak je daná oblast jiná v průběhu 

střídání ročních období a jaké možnosti pozorování a objevů nám nabízí. Teprve při 

bližším zkoumání, doteku, nasátím vůně a celkové atmosféry zjistíme, že jsme vlastně 

učinili objev a danou věc jsme odhalili ve zcela jiné podobě, než jak jsme ji dosud 

vnímali. 

Také příběhy a pověsti, které k naší oblasti patří, jsou vzácným prvkem koloritu, 

dotvářejícího celkový pohled na okolí. 

Téma celoročního projektu - Cesty za poznáním jsou rovné, někdy klikaté - je zaměřené 

na objevování nových poznatků z okolí, kde děti žijí, hrají si, chodí do mateřské Školy, 

chodí na procházky do blízkého či vzdálenějšího okolí. 

Zabývá se však také objevováním věcí známých, na první pohled všedních svou 

každodenní přítomností. Tyto objevy jsou směřovány k uchopení problému i zjiného 

úhlu pohledu, než jsme zvyklí, s využitím všech smyslů i emocionálních vazeb. Je 

připraven k realizaci pro konkrétní skupinu dětí, v konkrétní mateřské škole a konkrétní 

lokalitě. 
Je pouze jednou z možností, jak vést děti k tomu, aby měly rády místo, kde žijí a aby 

jej znaly. Př. jeho realizaci spolupracujeme s rodiči a snažíme se hledat nové možnosti 

společných kontaktů. 



Část z nabízeného projektu (2. cesta - Les a část 4.cesty - Dům, domek, domeček, 

domov) jsem již s dětmi realizovala a poznámky o jeho průběhu a přímé reakce dětí 

jsem zaznamenala do příslušné kapitoly. 

Během projektu mě doprovází otázky, které jsem si dala při jeho přípravě. Zcela jistě si 

ale budu odpovídat i na otázky, které mě při jeho přípravě nenapadly a možná budou 

příčinou toho, že se budeme ubírat i jinými cestami, než bylo původně naplánováno. 

Zde bych nechala prostor pro aktuální řešení situace, pedagogickou improvizaci a 

tvořivost. 

4.1 Projekt 

Cesty za poznáním jsou rovné, někdy klikaté 

4.1.1 Představení třídy 

Celoroční projekt Cesty za poznáním jsou rovné, někdy klikaté je určen věkově 

smíšené skupině 25dětí ve dvoutřídní venkovské Mateřské škole Velký Beranov, se 

kterou pracuji. 

Ve skupině je 13 chlapců a 12 děvčat (20% tříletých, 50% čtyřletých, 20% pětiletých a 

10% šestiletých dětí ). 

Skupinu lze charakter izovat jako sociálně kompaktní tým, který s menšími obměnami 

spolupracuje v rámci školy již druhý rok. Typickým rysem třídy je jejich „chuť po 

činnostech", častých změnách aktivit a touha po fyzickém pohybu. Zvláště skupina 

chlapců značně ovlivňuje svým sportovním zaměřením ostatní děti ve skupině (většina 

z nich navštěvuje fotbalový oddíl v obci). 

4.1.2 Charakteristika projektu 

Cesty které vedou k poznání, jsou spletité, a ne vždy ta nejkratší a nejpříméjší je tou 

nejpřinosnéjší. Na léto myšlenceje založena filozofie tohoto projektu. 

Celoroční projekt Cesty » poznáním jsou rovné, někdy klikaté směřuje déti 

k hlubšímu poznávání svého okolí. Navazuje na poznatky dětí v n o ř e n é vlastním 

pozorováním a zkušenostmi Je zaměřen na prohloubení dětského povědomí o věeeeh, 

jevech celku , detarlech, souvislostech a objektech, které společně vyváří představu o 



místě, kde jsem doma. Prostředkem realizace projektuje vlastní pozorování, získávání 
zkušeností a nových informací, činnosti, prožitkové a situační učení, řízené a spontánní 
činnosti, objevy. 

Projekt Cesty za poznáním jsou rovné, někdy klikaté je plánován jako dlouhodobý 

celoroční. Záměrem je, aby byl kdykoliv k dispozici a v povědomí učitelky, aby jej bylo 

možno kdykoliv použít, ale zároveň i snadno „opustit" z důvodu jiných činností 

4.1.3 Cíl projektu 

V souladu s cíli RVP PV je záměrem tohoto projektu : 

- směřovat děti k hlubšímu poznávání svého okolí, místa, kde žijí 

- získávání elementárních poznatků o přírodních a kulturních zvláštnostech 

nejbližšího okolí, oblasti a regionu 

- uvědomování si sebe sama jako součásti komunity obce, kde bydlí 

- rozvoj fantazie a představivosti 

- rozvoj tvůrčího myšlení 

Při realizaci projektu s tématikou poznávání regionu a jeho zvláštností si odpovídám na 

otázky: 

- Jaké znalosti mají děti předškolního věku o místě a okolí svého bydliště? 

- Jsou jejich zkušenosti získané konkrétními poznatky nebo spíše zprostředkované 

vyprávěním, médiemi - kdo jim je zprostředkoval? 

- Jsou děti předškolního věku schopny chápat historické souvislosti? 

- Co ovlivňuje zájem dětí o jejich region? Jak se tento zájem projevuje? Jaký má 

dopad? Jaké jsou metody a možnosti spolupráce s rodinou při realizaci projektu? 

- Je možné sledovat uspokojení a nasycení z činnosti na projektu? 

- Mají děti dostatek prostoru pro kreativitu nápadů a fantazii při realizaci 

projektu? Je zde prostor pro uplatnění vlastních objevů, prožitků? 

- Jsou děti schopné uplatnit informace a zkušenosti i při jiných činnostech? 

- Dochází skutečně při realizaci projektu k celému rozvoji dětské osobnosti 

(fyzické, psychické a sociální kompetence)? 



- Dokáží děti reflektovat zkušenosti získané na projektu i v dalších činnostech? 

4.1.4 Sledovaný výstup z projektu a evaluace 

Výsledkem celoročního projektu bude dětmi vyrobená maketa, která bude obsahovat 

schéma místa, zvláštnosti a objevy, které jsme v rámci projektu postupně odhalovali. 

Tato maketa bude představena na konci školního roku rodičům a bude prezentována 

dětmi na společném setkání. 

4.1.5 Popis, realizace, zajištění 

1. cesta: LÉTO KONČÍ 

Pole už jsou holá 

Bohyně léta, hojnosti a úrody Živa si konečně může odpočinout. Byla to ona, kdo 

odpradávna učila člověka obdělávat půdu, pěstovat užitečné rostliny a uchovávat je 

celý rok. A nejenom to. Naučila ho i chovat dobytek. Snažíme si představit ve své 

fantazii bohyni úrody a hojnosti - o svých představách si vyprávíme. 

Také na Vysočině dozrálo obilí, i když později než jinde. Rozmary počasí a celkem 

chladnější a drsnější podnebí nepřejí včasné sklizni 

První výprava za poznáním je právě na místa, kde ještě nedávno byly klasy obilí a 

kukuřice. Sbíráme zbytky klasů a kukuřičného šustí a vyrábíme si podle našich představ 

bohyni úrody a blahobytu Živu. Do ruky jí ještě připevňujeme kytici letních květů -
chrpy, kopretiny , violku rolní. 

Úroda byla vždy velice důležitá. Mouka byla totiž základní složkou většiny pokrmů, 

především chleba. Rozloupneme několik zrnek pšenice, které jsme našli na poli po 

sklizni. Děti se diví, že v každém zrnuje mouky velmi málo 

Společně přemýšlíme, co všechno se z mouky peče - koláče, palačinky, sušenky, 

bábovka... 

Ve škole si zahrajeme pohybovou hru na Žitnou bábu. Ta měla podle pověstí chránit 

úrodu na polích před ohněm a zloději: 

Popis hry Na žitnou bábu 



Žitnou bábu představuje jedno dítě, které je ve vymezeném prostoru třídy net 
školní zahrady. Ostatní děti se snaží dostat do prostoru střeženého Žitnou bábou 

vzít jí klas obilí (kuželku). Koho se Žitná bába dotkne, ten „zkamení". Svéh 
následovníka si bába určuje sama. 

Popis hry Oddělování zrn od plev 

Děti vybírají z hromádky (sesypané kuličky různých tvaru a velikostí a obilná 

kukuřičná zrnka) pouze zrnka obilí a kukuřice. 

Z přinesených přírodnin - klasů obilí, travin a kukuřice vyrábíme dožinkový věnec 

neseme jej do zemědělského družstva - to aby se příští úroda povedla jako ta letošní 

A přidáme básničku : 

Přijměte tento věneček 

Od poctivých děveček! 

Kolik klásečku, tolik mázečků, 

Kolik zrneček, 

Tolik měřeček, 

Kolik slopeček, 

Tolik kopeček. 

Pole, kterájsou v blízkém okolí mateřské školy navštěvujeme v každém ročním 

období. Patří k významným prvkům okolní krajiny a při poznávání okolí je nelze 

přehlédnout. 

Na podzim sledujeme zemědělské stroje při práci, ale také plodiny v jejich vývoji, také 

živočichy, pro které je toto prostředí domovem i úkrytem. 

Vysočina je, jak známo, bramborářským krajem. Chladné podmínky bramborám svědčí. 

Každý rok je nalézáme na polích po jejich sklizni. Všímáme si jejich tvarů, vymýšlíme 

si, komu nebo čemu se podobají a ještě je ozvláštníme a prizdobíme tak, aby byla 

podoba ještě přesvědčivější. 

V zimních měsících pak oceníme rozlehlost a pozvolnou svahovitost polí pro 



spontánní hry na sněhu. 

2. cesta: LES 

CH: 

Rozvíjet povědomí o zvláštnostech krajiny s lesem. 

Získat elementární poznatky o prostředí lesa. 

Získat elementární poznatky o charakteristických znacích stromů a jejich 

zvláštnostech. 

Rozvíjet zvukovou a prostorovou orientaci v lese. 

Rozvíjet fantazii a představivost. 

Zajištění a reflexe 

V blízkosti naší školy je les. Často podnikáme do jeho nitra své výpravy. Pozorujeme 

stromy : některé mají dlouhé kmeny bez větví, jiné jsou košaté větvemi už od země 

Doplním znalosti dětí o názvy jednotlivých stromů, prohlédneme si rozdíly ve tvarech 

listů, barvě, délce a tvaru jehličí. 

Prozkoumáme rozdíly mezi stromy, když se zaměříme na strukturu jejich kůry, na délku 

a Šířku kmenů. 

Zaměříme se blíže na kůru stromů - co nám nabízí možností k využití...Stará borovice 

ji má hrubou, rozpraskanou, jakoby vrásčitou. To listnaté stromy mají kůru hladší - děti 

je zkusí porovnat také hmatem. Kůra břízy je snadno rozpoznatelná podle své 

charakteristické barvy - podíváme se na ni zblízka : na některých místech se jemně 

odlupuje v tenkých vrstvičkách a zatáčí se jako vlásky Kristýnky. 

Sbíráme kůru a stavíme z ní (také z mechu a chvojí) domky pro lesní skřítky . Na tomto 

místě je prostor pro spontánní hry dětí - vytváří podle své fantazie rozličné stavby. Les 

jim poskytuje spoustu materiálu. 

Děti vymýšlí lesním skřítkům jména a hned jim společně přidělujeme vlastnosti: 

Alfons ten je pořád zamyšlený 

Barnabáš - věčný bručoun 

Štístko veselý skřítek, který se pořád směje a rád zpívá 

Slzme k - to je uplakaný lesní skřítek 

Vincek nešika, který' každou chvíli něco rozbije, někam spadne, do něčeho narazí 



Jakmile jsou domečky hotovy, najdeme si v lese mýtinku s pařezy nebo měkkým 

mechem - a to je to správné místo pro malou lesní pohádku pro děti i lesní skřítky 

Skřítkové Alfons, Barnabáš, Stinek a Vincek se jednou vypravili do sousedního lesa 

prý tam rostou čarokrásné květiny a houby různých tvaru a barev. Štístko zůstal doma 

protože se ten den účastnil věhlasné pěvecké soutěže, konané pro všechny skřítky 

z blízkého i vzdáleného okolí. 

V sousedním lese byli skřítkové Alfons, Barnabáš, Slzinek a Vincek okouzleni krásou 

lesních květin. Sasanky měly roztodivné barvy a ty houby ...nemohli se vynadívat na 

všechny ty tvary a barvy, které ze svého lesa neznali. Maliny, ostružiny a borůvky 

obrovských rozměrů je lákaly - utrhni mě! Skřítkové nacházeli stále větší a větší 

záhady... 

Venku se začalo rychle stmívat. Skřítkové zjistili, že se ztratili. Hledali cestu z lesa ven, 

ale les je jakoby stále přitahoval hlouběji a hlouběji do svého nitra. Alfons nabádal své 

kamarády : „ Budeme poslouchat, jestli neuslyšíme nějaké zvuky." Zdálky se ozval 

jenom datel říká se mu lékař stromu, protože je léčí od hmyzu. 

Potom zase zaslechli : kuku-kuku - to kukačka odpočítává, kolik nám je let. 

„ Tiše, liše " - tiší ostatní skřítky Alfons : „Slyšíte ten zpěv? Není to kamarád Štístko? " 

Z velké dálky se skutečně ozývá tlumený zpěv. To skřítek Štístko právě soutěží ve zpěvu. 

Skřítkové Alfons, Barnabáš, Slzinek a Vincek šli směrem, odkud se ozýval Štístkům zpěv 

a došli domů. 

Rozradostnění zatoulaná se vesele přivítali se Štístkem a volali : „Sláva, ať žije náš 

zpěvák!" 

Tuto pohádku můžeme později využít také k dramatizaci. 

Posloucháme zvuky, které les vydává. Určujeme jejich původ a směr, odkud přichází. 

Snažíme seje napodobit. 



Otázky 

František Halas 

Proč 
má zajíc ubrousek vzadu? 
pláče tráva? 
se mák tak stydí? 
nemáme doma Ival 
se les potí? 
Z čeho 
má vítr šaty ? 

Kde 

si ptáci kupují píšťalky'? 

Čím 
vítr otrhává listí? 
vítr fouká ? 

Pavučiny v lese 

Jiná návštěva lesa je poznamenána hledáním pavoučích sítí. Hledáme tu největší a 
neporušenou. Sledujeme její proměny v kuželech slunečních paprsků a s kapkami rosy. 

Ve škole z těchto zážitků čerpáme - kolorovaná kresba vlastní představy ovlivněné 
zážitky z lesa - Vzkaz po pavučince. 

Pokoušíme se hledat shody při četbě z knihy Pavla Šrůta Pavouček Pája. 

Zajištění a reflexe : 

Přímé pozorování, názorné vnímání a přímý kontakt se stromy a prostředím lesa zaujalo 

děti hlavně ve chvíli, kdy si mohly samy svými smysly ověřit například strukturu kůry 

různých stromů, vůní mladých výhonků větviček smrků, měkkost mechu, šířku kmenů 

stromů. Tyto činnosti je vhodné dále modifikovat a upevňovat k jejich osvojení a 

využití při dalších Činnostech. 
úkol poznat pouze podle hmatu smrkovou, borovou a modřínovou šišku zajímal pouze 
starší děti. 

Spontánní činnosti - stavba domečků pro skřítky- zaujal všechny děti. Některé jej 

doplnily o detaily (hlavně starší děti- mladši spíše zpočátku přihlížely a pomáhaly při 

stavbě nebo prozkoumávaly kořenový systém stromů) 

Orosené pavuč.ny, na které dopadaly sluneční paprsky všechny děti přímo učarovaly a 
nalézaly stále nové - neporušené. Tyto zážitkv «» nA*a i ^ , 

3 / U K y s e odrazily ve výtvarném vyjádření 
prožitku. 



Následné činnosti 

Čarováni z lesních pokladu 

Poznatky z pobytu v lese zúročíme dalšími činnostmi, přenesenými do šk 

Využíváme nasbírané lesní přírodniny. Hledáme jejich krásu a možnosti ozvláštnění 

také další způsoby využití a důkladné prozkoumání. 

Jaro, léto, podzim, zima v lese 

Při svých celoročních návštěvách lesa sledujeme jeho proměny. Využíváme jeho 

nabídek a tajuplností ke spontánním hrám i organizovaným činnostem. 

Les do krajiny Vysočiny jistě patří, podílí se na celkovém koloritu a rázu krajiny, 

třeba jej objevovat a vnímat ze všech úhlů pohledů, které nám nabízí. 

Řádíme s větrem 
Milena Lukešová 

Vítr si přines kominickou štětku, 
smej čí sem a tam 
a shání komín na vymetání. 
Nenašel ho, 
tak skučí jako blázen, 
strká do nás 
a hraje s námi 
házen házenou. 

Obul si něčí 
pohozené cvičky, 
do míče nám dává 
neviditelné hlavičky, 
že na něj musíme volat: 
- Haló, 
pane Blázen, 
podejte nám balón! 

3. cesta: ŘEKA 

Cíl : 

Učit se vnímat okolní krajinu v různých podobách, které nám nabízí. 

Získat elementární poznatky o řece, jejích proměnách . 

Učit se vnímat řeku všemi smysly. 

Rozvíjet fantazii a obrazotvornost - hledat souvislosti a další využití. 

Reka je významným prvkem okolní krajiny. Snažíme seji poznávat v jejích 

proměnách a využíváme všech možných podnětů, které nám nabízí. 



Zajištění, reflexe 

Řeka Jihlava protéká v našem blízkém okolí. V údolí pod skálou má většinou klidný 

tok, ale vidíme i jez a za ním se řeka rozlévá do veliké šířky, aby se za zátočinou 

prodírala krajinou točitými meandry. Na každém místě má jinou barvu a zpívá jinou 

píseň. Nejlépe ji vnímáme obráceni zády k řece a se zavřenýma očima. Řeku v těchto 

místech dotváří krajina: ve skalách zní tajemně, na jezu až strašidelně a v lese plyne 

tiše, poklidně. 

Ve škole si rozložíme mapu Jihlavska a hledáme naši řeku. Objevili jsme ji i místo, kde 

jsme ji pozorovali. Toto místo jsme si označili praporkem na špendlíku. Sledovali jsme 

její další cestu na mapě. 

Vytvoříme si prostorovou maketu krajiny s řekou: 

poslouží nám k tomu velký kus režné látky, kterou zvrásníme jako krajinu Vysočiny. Do 

její „ nížiny " umístíme řeku vytvořenou z několika vláken modré vlny. Skály, lesy a louky 

modelujeme z mačkaného barevného papíru. 

Pokoušíme se vytvořit pomocí uměle vytvářených zvuku „píseň ", kterou nám zpívala 

řeka. Poslouží nám k tomu zvuk vytvořený přeléváním vody, hra na tělo, manipulace 

s klacíky a suchou trávou, hra na tělo... 

Klidně proudící řeku v lesním úseku imitujeme jemným šploucháním vody. 

Zde se nabízí prostor pro volnou improvizaci a pokusy s vodou. Vytváříme si představy 

a podobnosti zvuku se skutečností. 

Pokoušíme se o hudební improvizaci s představou malých pramínku, které imitují děti 

pomocí pohybu s kousky provázků. Ty se spojují nebo každý „ teče " svojí cestou. 

Krajinu s řekou navštěvujeme po celý rok. Pro naše okolí je velmi důležitá. Dává ráz 

krajině, kterou se rádi touláme. Známe řeku klidnou, tichou, šplouchající vlnkami o 

kameny, ale i divokou, hučící, dravou, když na jaře taje sníh a řeky je plné říční koryto. 

Hovoříme o proměnách vody i celé kraj.ny v jednotlivých ročních obdobích 

Následné činnosti 

Pokusy s vodou (proměny) 



- vyzkoušíme zmrazení a opětovné rozmrazení vody 

- tání sněhu 

- zachycování páry a zkapalnění 

- práce s knihou O.Sekory Malované počasí - vysvětlení koloběhu vody v přírodě 

- malování řeky - „ řeka tančí" - hra barev, dynamická linie 

4. cesta: DŮM, DOMEK, DOMEČEK, DOMOV 
Cíl : 

Rozvoj znalostí dětí o místě, kde bydlí i o jeho blízkém i vzdálenějším okolí. 

Uvědomění si sebe sama, jako součásti komunity obce, kde bydlí. 

Elementární poznatky o příslušnosti k určitému národu, státu. 

Rozvoj fantazie. 

Zajištění, reflexe 

Co se nám vybaví, když se řekne „domov" 

V komunitním kruhu si s dětmi povídáme na dané téma: 

- Domov je tam, kde bydlíme. Máme tam hračky, postel, bonbóny. 

- Domov - to je doma. 

- Taky by to mohla být budka pro ptáčky v zimě. 

- nebo budka pro zvířátka z pohádky Budka. Zvířátka hledala místo, kde by se mohla 

ukrýt a klidně spát, kde by mohla mít své oblíbené věci a také své blízké, kamarády. 

Domov je víc než dům 

V kruhu sipovídáme o tom, že domov je tam, kde je se mnou maminka, tatínek, 

brácha, babička, děda, kanárek Pipi, pes Vilík. .. kde máme své věci, svoji postýlku... 

Jak jezdíme domů ze školky 
Jindřich Balík 

Mám rád svého dědečka, 
mám rád svého dědu, 
ze školky mě na kole 

Děda šlape, 
šlape -
doma si pak musí chudák 



vozí vždycky vpředu. lehnout na kanape. 

Další následné činnosti 

- „ u nás doma " - vymýšlíme si různé rodinné situace, které si zahrajeme- děti isou 
autori scenáre i rez te ^ aenjsou 

Anička : „ náš táta když chodí, hrozně dupe ". 

O tom se zpívá také v písničce Pavla Jurkoviče a Jiřího Žáčka Boty ze zpěvníku 
Zpívání za školou. Pro správný dojem klapajících bot děti rozezvučí ozvučná dřívka 
nebo skupinka dětí „ klape "jazykem. 

Dupy, dupy, klapy, klapy, 
čí jsou tyhle sloní tlapy ? 
Když ty nohy zadupou, 
klepou s celou chalupou. 
Dupy, dupy, klapy, klapy, 
Takhle chodí všichni chlapy. 
Dupy, dupy, klapy, klap, 
Z deště rovnou pod okap. 

- Jak by mohl vypadal dům podle tvých představ?- výtvarné činnosti 

- Jaký dům vymyslíme pro hračky? - konstruktivní hra 

- Jak by měl vypadat dům pro babičky a dědy? - rozhovor na dané téma 

- Honička „ na domečky " domeček je záchrana 

- Prohlížení ilustrací Josefa Lady Jak bydleli lidé dříve- porovnání s dnešními 

domy, kde bydlíme 

Když se řekne DŮM (DOMEK, DOMEČEK) 

Při spontánních hrách dětí dochází často na tyto rozhovory. 

Co tě napadne, když se řekne dům, domek, domeček? 

bydlíme v něm 

- domek na zahradě ve školce 

- domek pro zvířata (některá si nosí svůj domek stále s sebou- hlemýžď, želva ale 

také měkkýši, jejichž ulity si vozí děti ze svých prázdninových cest 

- tam co jezdíme na dovolenou (Adélka : „ my jezdíme na chatu " 



Honzík : „my zase pod stan a jednou jsme byli u moře v apartmánu") 

Další následné činnosti 

- stavba domku pro : auto (garáž) - konstruktivní hra 

letadlo (hangár) 

loď (dok) 

- stavba hradu(zámku) 

Při konstruování dochází na otázky „proč bydlí lidé v domech? " 

Poznáváme okolí svého domova a mateřské školy 

Pro tyto účely jsme založili v mateřské škole Cestovní kancelář Všetečka (dále CK 

Všetečka), která se právé vydává pod vedením dětského průvodce do okolí na 

poznávací výlet. Každé z dětí nás postupně zavede ke svému domovu Po cestě 

sledujeme zajímavé věci a pro život obce důležité domy. 

Půjdeme po cestě, kudy přijíždí do prodejny auta se zbožím. 

Půjdeme okolo domu, který má zelený plot a v něm díru. 

Půjdeme na místo, kde byl rybník, ale můj táta ho vybagroval a je z něho park 

Všímáme si staveb domů - jaké mají střechy, omítky, okna, dveře, ploty okolo domů 

zahrádky, boudu pro psa Vilíka. 

Zahrajeme si hru na „cíl" - průvodce CK Všetečka dává pokyny : 

- Zastavte u třetího listnatého stromu. 

- Utíkejte k dopravní značce Stezka pro chodce. 

- „ Sloními " kroky dojděte k prvnímu rybízovému keři. 

- „ Vrabčími "poskoky se dostaňte k zeleným vratům. 

Poznatky a zkušenosti z vycházky s CK Všetečka si ve škole upevníme tím že 

doplníme naši společnou maketu objevovaných míst z okolí o nové prvky: 

dokreslíme silnice, každé dítě nakreslí dům, ve kterém bydlí, vystřihne jej a správně 

umístí podle jeho polohy na papírový karton. Mapu doplníme o zvláštnosti, kterých 

jsme si po cestě všímali, chodníky, kapličku, obchod, školu, řeku, pole a mapu si 

pověsíme tak, abychom ji mohli kdykoliv doplnit o nové „objevy". 



Další následné činnosti : 

- řešení labyrintů a bludišť (modelem je dětmi vytvořená mapa) 

- prostorové bludiště překonávané dětmi „poslepu" pomocí instrukcí kamaráda-

opět je modelem maketa Velkého Beranova, kterou vytvořily děti 

5. cesta: C O VIDĚL V Ě T R N Ý K O H O U T 

Cíl : 

- rozvíjet smysl pro objevování „tajemna" a prožitku z něj 

- snažit se odhalovat vlastním vysvětlením záhady 

- získat povědomí o své příslušnosti k místu, kde bydlím 

- učit se vnímat prostředí místa, kde žiji a změny, které se v něm udávají 

V blízkosti školy je starý statek, na jehož střeše je odnepaměti větrný kohout Nový 

majitel jej opravil a nyní má podobu hrdého strážce objektu, který se při příhodném 

větru otáčí kolem své osy, jako by chtěl pozorovat vše, co se kolem objektu „šustne" 

Pokaždé, když jdeme okolo, zjišťujeme, odkud vane, fouká nebo duje vítr. také 

poznáváme jeho sílu - nutno poznamenat, že u nás na Vysočině se větrný kohout 

většinou má co otáčet. Téměř po celý rok je zde silně větrno. 

Přítomnost větrného kohouta, který vše vidí, v nás probouzí touhu objevovat příběhy 

které se někdy možná staly, nebo také ne, které v sobě nesou cosi tajemného, a zároveň 

nám blízkého. 

Větrný kohout vypráví 

Na místě, kde dnes stojí statek, bývala kdysi jenom hromada kamení. Lidé, kteří kolem 

chodili, často slyšeli, jak na tomto místě někdo kýchá, heká, sténá. Báli se, protože nebyl 

nikdy nikdo spatřen, kdo by vydával tak hrůzné zvuky. Lidé se proto báli na ono místo 

chodit - hlavně v noci. 

Ažjednou 

Na ona místa se po strastiplné cestě dostal utrmácený pocestný, který měl namířeno do 

nedaleké Jihlavy. Unavený spočinul na hromadě kamení a usnul. O půlnoci jej 



probudilo kýchaní a sténání. Pocestný, jak bývalo zvykem, na kýchání odpověděl : 

„Pozdrav pánbůh! ". Děsivé zvuky se záhy utišily a již nikdy více se neozvaly... 

Dodnes se lidé domnívají, že v oné hromadě kamení byla zakletá duše nešťastného 

člověka, který na tomto místě v kruté zimě umrzl. Pocestný ji svým zvoláním „Pozdrav 

pánbůh! " poslal do nebe a tím zachránil. 

Od té doby se lidé nebáli na tato místa chodit, začali zde obdělávat pole, vodili sem na 

pastvu dobytek a stavěli domy - možná takové, na kterém se otáčí náš větrný kohout. 

Tento příběh se ve Velkém Beranově traduje z pokolení na pokolení a možná pouze náš 

větrný kohout ví, jak to opravdu bylo.. 

A ještě jiný příběh z historie vypráví větrný kohout: 

V Beranově na řece Jihlavě byl kdysi Kamenný mlýn a papírna. Říkalo se, že tam straší 

čert, se kterým se spolčil vydřidušský papírník, aby rychle zbohatl. Jako ve všech 

pohádkách a někdy i pověstech dobro zvítězí nad zlem. A tak tomu bylo i tentokrát: 

Z papírny a jejího zařízení zbyly jen trosky, když mlynářský' krajánek, který byl právě na 

vandru světem, polil hříšné spojence svěcenou vodou. Čert zaprskal, až zahřmělo, 

rozmetal papírnu a vyletěl s papírníkem rovnou do pekel. Jen na vysoké skále nad 

Kamenným mlýnem zbyl otisk čertova kopyta, jak se v letu od skály odrazil. A od té doby 

čert kulhá. 
V Beranově se dějí věci - pokračuje ve vyprávění větrný kohout : 

V nedávné době (r. 1980) vyryl vepřík v nedalekém vepřínu nádobky ze šedého jílu a ze 

dvou útržků zetlelé tkaniny a z nich se vysypalo tisíc sedm set čtyřicet čtyři pražských 

vladislavských grošů, dvacet grošů ještě z dob Jiříka z Poděbrad, dva groše míšeňské a 

denár Matyáše Korvína, uherského krále. Tento poklad prý patřil lakotnému 

papírníkovi, který si jej uschoval na horší časy - už si jej nestačil ze země vyzvednout. 

Další následné činnosti 
- výtvarné zpracování příběhu o kýchající hromadě kamení 

- výtvarné zpracování pověsti o čertovu kopytu 

- výroba „pokladu " mincí z keramické hlíny 

- výroba větrného kohouta ze dřevěné dýhy 



- pokusy s proudícím vzduchem : 

- Jak vzniká průvan ? 

Jak zařídíme bezvětří ? 

- Jak rozpohybujeme vzduch v místnosti? 

- Co všechno obstará vítr ? 

- Létající ptáci a létající předměty. 

Větrného kohouta si umístíme na naší společnou maketu do míst, kam patří a odkud 
pochází vyprávěný příběh z dávných dob. 

Větrný kohout vzpomíná 

Často na našich objevných procházkách okolím sledujeme staré domy, které se jednoho 

dne začnou oblékat do jiného kabátu. To jak jim lidé vtisknou jinou podobu nebo 

ponechají tu původní a opravují oprýskané zdi, poničené dveře, okna, branky do domů 

Některé staré domy v sobě ještě dnes nesou stopy života minulých generací a my se 

snažíme představit, kdo v nich asi bydlel, za kterým z těch oken byla kuchyně 

„seknice" nebo „magacín". Porovnáváme staré domy a snažíme se určit, kde bydleli lidé 

chudí a kde bohatí, kde měli na dvoře drůbež a dobytek a kde neměli ani ten dvorek 

Jací lidé asi v nich bydleli ? Měli hodně dětí ? 

Následné činnosti 

- porovnáváme podle fotografií, které děti vypátrají a z domova přinesou, jak vypadaly 

některé staré domy dříve a nyní. Z přinesených fotografií uspořádáme výstavku ve 

škole, aby i rodiče měli možnost porovnávat a možná vzpomínat. 

- sledujeme architekturu rodinných i bytových domu, sledujeme tvar objektu, střech, 

oken, všímáme si zdobných prvku na domech, barev omítek a zpracováváme je dále 

ve výtvarných činnostech 

Zkušenosti získané vlastním pozorováním zúročíme zobrazením jednotlivých domů na 

maketě Velkého Beranova. Zjišťujeme Jak nám zůstaly jednotlivé domy v paměti. 

Označíme si místo, kde stál na řece Kamenný mlýn, čertovo kopyto vyryté do skály nad 

řekou i pravděpodobné místo nálezu zlatého pokladu. 



Když celou krajinu Vysočiny pokryje sníh a dny se zkrátí natolik, že jsou kratší než 

noci, když venku mrzne až praští, přijdou k nám Vánoce. Čekání na ně si 

zpříjemňujeme například tak, že posloucháme, co nám vypráví větrný kohout 

Větrný kohout vypráví o Vánocích na Vysočině 

Na úvod této části je nutné poznamenat, že Velký Beranov je vzdálen od Jihlavy 

pouhých 8 kilometrů. Děti dobře znají krajské město, často jej navštěvují se svými 

rodiči nebo s mateřskou školou v rámci výletů za kulturou a poznáváním. Není jim 

neznámé centrum města ani jeho blízké okolí. O této skutečnosti jsem se již několikrát 

přesvědčila. A návštěva Jihlavy, když do ní přijíždí Svatý Martin na bílém koni je pro 

nás všechny zvláště lákavá. 

Svatý Martin 

V dávných dobách, kdy ještě svatí sestupovali s nebe mezi lidi, přijel svatý Martin na 

bílém koni do Jihlavy. 

Nikým nepoznán, zastavil se se svým koněm u kovárny vedle městské brány, a požádal 

kováře, aby jeho koni okoval pravou přední nohu. Mistr tak učinil a za své dílo 

požadoval tři groše. Svatý Martin však měl u sebe pouze dva, protože cestou všechny 

ostatní groše rozdal chudým lidem. Kovář však nechtěl ze svého požadavku nic slevit. 

Svatý Martin proto požádal svého bělouše, aby jednu podkovu kováři vrátil zpět. Koník 

poslušně poslechl, zvedl nohu a na zem spadla jedna podkova. Kovář se zastyděl, 

uvědomil si, co požadoval a žádal Martina o odpuštění. Odměnou jej pozval k sobě na 

večeři a paní kovářová pohostila pocestného chutnými koláčky plněnými mákem ve 

tvaru podkovy. Od té doby se v Jihlavě každoročně pekou na svatého Martina martinské 

rohlíčky s mákem. 

Recept na tradiční martinské rohlíčky : 

'2 kg hladké mouky 

1 Hera 

' < l smetany 



Z těsta vyválíme šest placek. Každou z nich se rozdělíme na 8 dílů ve tvaru 

trojúhelníku.Každý trojúhelník naplníme makovou nádivkou a zamotáme do tvaru 

rohlíčku. Po upečení ještě pocukrujeme moučkovým cukrem. 

Dobrou chuť ! - také my si ji dopřejeme a martinské rohlíčky si ve Škole upečeme. 

Každý rok se v krajském městě koná svatomartinský průvod. Martin přijíždí městskými 

branami do města, aby rozdával dětem i dospělým zlaté groše - v dnešních dobách 

přijdou vhod čokoládové mince, které atmosféru obdarování vhodně simulují. 

Svatomartinského průvodu se s dětmi a jejich rodiči účastníme společně a ještě dlouho 

poté v nás doznívají intenzivní zážitky provoněné martinskými rohlíčky s tajuplností 

historie. 

Tradiční staročeské Vánoce na Vysočině, to bývávalo kdysi především stavění betlémú, 

tajemné věštění budoucnosti, rozkrajování jablíček, vrkoč na stole, koleda na Štěpána či 

chození s proutkem na Nový rok. A pak (byť byly Vánoce na Vysočině chudší než 

v bohatých nížinách) také dopřávám si hojnosti jídla a obdarovávání blízkých. 

Vtom se tradice držíme, ale pojďme nahlédnout do Vánoc vzdálených 150 i více let. 

Zdobit vánoční stromeček je tradicí vcelku nedávnou - dříve se na Českomoravské 

vrchovině vždy před Vánocemi stavěly jesličky dnes jim říkáme betlémy. Stromek 

původně to bývala jedlička- se nestavěl do stojanu, jak jsme zvyklí dnes, ale zavěšoval 

se na trám ke stropu. Také ozdůbky byly velmi prosté - vlastně „ co dům dal " - jablíčka, 

perníky, doma vyráběné papírové hvězdičky, řetězy ze sušeného ovoce a křížal nebo 

slámy. Ani svíčky se zprvu na stromku neobjevovaly. Byly příliš drahé. 

Den před příchodem Ježíška se dodržoval jeden praktický zvyk: pod polštář si lidé 

dávali vlašský ořech. Ráno po probuzení ořech rozlouskh a snědli. Podle pověry tím 

byli lidé po celý příští rok chráněni od blech, švábu a štěnic. 

Štědrý den byl pro svou tajemnost jako stvořený pro různá čarování : kdo najde ve svém 

krajíčku vánočky jediný hrášek, který tam hospodyně zapekla, bude mít velké štěstí. Kdo 

si schová šupinu z kapra, toho se budou držet peníze. Kdo bude mít v jablíčku po 

rozkrojení hvězdičku, bude příští rok zdráv - křížek ale nevěstí nic dobrého. 

Děvčata, která se chtěla vdávat, mohla spatřit tvář svého nastávajícího na hladině vody. 

Za jak dlouho bude svatba, to určoval počet cinknutí prstýnku, který děvče přivázalo na 



vytržený vlas a ponořilo jej do prázdné sklenky. Přitom se počítalo do tolika, kolik bylo 

dívce let. 

I ty, které se nemohly vdát, měly na Štědrý den šanci : stačilo nashromáždit devět patek 

od různých vánoček. Podařilo-li se to, byla zaručeně do roka svatba. 

Slavnostní večeře na Štědrý den se leckde na Vysočině nemohla obejít bez toho, aby 

hospodář svázal nohy stolu řetězem. To aby rodina držela pohromadě. 

Tradiční Vánoce na Vysočině, jak o nich dále vypráví větrný kohout 

Štědrovečerní menu : bramborová polévka, černý kuba z hub a krup, prosná kaše, 

jablkový závin. Po večeři jablka, ořechy a med. 

26. prosince Koleda, koleda Štěpáne ! 

Zatímco na první svátek vánoční se má člověk držet doma, na Štěpána vypuklo veselí. 

Chlapi zašli do hospody, poděkovali hostinskému, že se o ně celý rok staral, a pozdravili 

se se sousedy. Ne nadarmo se říkalo, že na Štěpána není pána. Na koledu obcházely děti 

a chasa vesnici s přáním štěstí a zdraví a byly obdarovány od hospodářů. Jako výslužku 

za koledu dostávaly vánočku, oříšky, křížaly, jablíčka, jen výjimečně peníze. Koleda ale 

na Vysočině brzy zanikla, protože se začalo říkat, že jde vlastně o žebrot u. 

Chození s proutkem - tak se říkalo novoroční dětské koledě. Děti nosily sousedům 

větvičku trnky ozdobenou barevnými ústřižky látek, nabobtnaným hrachem a 

křížalami, na vrcholku větvičky bylo jablíčko nebo papírová kytka. Sousedé proutek po 

vyslechnutí říkačky od dětí koupil a zjara jej dal do lnu, aby vyrostl stejně dobře, jako 

rostl tento proutek. 

Následné činnosti 
- výroba betléma a příběh „putováníza betlémskou hvězdou" 

- dopisy Ježíškovi 
- Vánoce zvířátkům - zdobení lesního stromečku 

vánoční rozjímání - společné setkání s rodiči (koledy, tradiční vánoční zvyky) 

- výroba vánočních svíček 
- do školy zavítal Ježíšek - radost z obdarování 



6. cesta: PERMONICKOU STEZKOU 

Cíl: 

- získat elementární povědomí o historii okolí (rozlišovat „co bylo a co je") 

- získat povědomí o dolování stříbra na Jihlavsku 

- poznat stříbrný kov a znát jeho užití 

- rozvíjet fantazii a tvořivost 

- umět se orientovat v prostoru bez užití zraku 

Historie : 

Jihlava, dnes významné průmyslové krajské město Českomoravské vrchoviny, je 

odpradávna důležitý dopravní uzel a v minulosti proslula zejména dobýváním stříbra a 

právní organizací hornictví. A právě dolování stříbra bylo jednou z nejvýznamnějších 

etap v dějinách Jihlavska, neboť jemu vděčí za to, že se z malé nevýznamné osady, 

ležící na křižovatce Haberské a Jihlavské stezky, vyvinula v bohaté královské horní 

město, které bylo ve 13. století hned po Praze druhým nej větším městem 

přemyslovského státu. Nebýt hornictví, Jihlava by se těžko stala předním městem 

království. 
Mocná stříbrná žíla, která byla v této lokalitě, byla vyhledávána podle různých úkazů : 

například tam, „kde vlhká tráva neztuhne mrazem, je žíla, nebo na místě, kde v dlouhé 

řadě stromy shazují listy v nepravý čas nebo černají, tam je žíla." 

Hlavně ale byly žíly vyhledávány proutkem - virgulí. Byla to lísková vidlice, kterou 

horník uchopil za oba konce rozvětvení tak, aby měl prsty k obloze. Potom šel krajinou 

a kde se volný konec proutku otočil, byla žíla. K vyhledávání stříbra se používal 

proutek lískový, k vyhledávání mědi jasanový, olova a cínu borový a na zlato drát 

železný. 

Nalezené žíly dostávaly název podle svých nálezců, podle těžařů, podle událostí, které 

byly s žílou spojeny, podle jmen zvířat, křestních jmen, jmény panovníků a členů jeho 

rodiny, nejvíce však čerpaly z náboženské věrouky. 

Stříbrnou rudu těžili námezdní dělníci. Pracovali ve třech směnách. Směna trvala osm 

hodin, z tohoto času patřila jedna hodina na přestávku.. Ranní směna začínala ve čtyři 

hodiny ráno, polední ve dvanáct a noční ve dvacet hodin. V neděli a ve svátcích se 

netěžilo. 



Horníci se podle profesí dělili na kopáče, rumpálníky, rozrážeče, vozače, třídiče 

úpravníky a hutníky. Kromě těchto přímých profesí pracovali při těžbě ještě kováři 

řemenáři, provazníci, ševci a další. 

Dolování stříbra na Jihlavsku probíhalo po celá staletí. Poslední pokus o jeho obnovu a 

pokračování je zaznamenán v roce 1712. Od roku 1951 je celé historické centrum 

městskou památkovou rezervací. 

Také v blízkosti Velkého Beranova se těžilo v minulosti stříbro . Tato skutečnost je 

důležitým prvkem našeho okolí. Nemůžeme ji proto při objevování zajímavostí regionu 

pominout. 

Permonickou stezkou 

Pověst o založení Jihlavy, ale také o počátku těžby stříbra 

V místech nynějších Starých Hor (okrajová část Jihlavy) býval kdysi v dávných dobách 

hustý pohraniční hvozd, který protínala prastará obchodní stezka, vedoucí z Moravy do 

Čech. V tomto hvozdě stála poblíž řeky Jihlavy osamělá chaloupka, v níž přebýval starý 

hrnčíř. Na kruhu kroužil hliněné hrnce a prodával je na trhu. 

Jednoho večera zaklepal na dveře chaloupky jezdec jedoucí za obchodem do Prahy. 

Zabloudil v hustém lese a hledal u hrnčíře přístřeší. Starý hrnčíř jej vlídně přijal. 

Nabídl mu nocleh, postaral se o kupcova koně, kterého ustájil do chléva ke své kravce a 

nabídl mu večeři. A jak tak spolu při chutném jídle seděli, rozprávěl hrnčíř o svých 

starostech. Posteskl si, že se mu poslední dobou dílo nedaří. Hrnce mu v peci pukají a 

ukázal mu několik střepů z rozbitých nádob. 

Cizinec poznal, že příčinou praskání hrnců je stříbro, které je v hlíně obsaženo. Vyžádal 

si od hrnčíře několik střepů, které příštího jitra vzal s sebou do Prahy. Vrátil se brzy se 

svým bratrem zpět. Odkoupili od hrnčíře chýši i s pecí a když j i rozbořili, nalezli v ní 

kus stříbra jak paže silný, které při vypalování hlíny stékalo roštem dolů. 

Založili na tom místě dul a na pahorku u řeky Jihlavy zbudovali kostelík sv. jana 

křtitele. Pod ním a poblíž něho se usídlili a tak vznikla Jihlava. 

Podle kroniky Václava Hájka z Libočan se to stalo za panování krále Karla Velikého 

l. p. 799. 



Vypravíme se po permomické stezce, která vede blízko naší školy, tedy Malým 

Beranovem. Celou výpravu podnikáme pěšky se staršími dětmi. 

Cesta vede okolo řeky Jihlavy a je z velké části lemovaná skalami, v nichž jsou ještě 

dnes pozůstatky dávných hlubinných stříbrných dolů. Pozorně si prohlížíme otvory ve 

skalách a představujeme si, jak se lidé do hlubin pod povrchem země dostávali a jak 

těžce pracovali, přičemž si svítili loučemi. Často je v podzemí zaplavila voda - spodní 

prameny v těchto místech jsou opravdu mocné. 

Představujeme si podle dnešní velikosti otvorů do šachet, že lidé pracující v podzemí 

museli být malého vzrůstu - nazýváme je proto permoníky. 

V blízkém lese si na permoníky zahrajeme - hloubíme otvory pomocí klacíků do měkké 

lesní půdy třeba narazíme na stříbrný poklad !? - nenalézáme, proto díry zahrneme a 

upravíme povrch tak, aby nikdo nepoznal, že jsme se o to pokoušeli. 

Každý rok na jaře v lese odemykáme studánku. Čistíme ji od spadaného listí, větví a 

někdy také odpadků, které sem člověk odhodil. Připravujeme ji pro skřítky-permoníky i 

zvířátka, která chodí ke studánce pít. Odemykáme ji na první jarní den a při každé další 

návštěvě sledujeme, jaké změny se v jejím okolí staly. Někdy se nám zdá, že okolí 

studánky je poseto malými stopami - zkoumáme pod lupou, komu patří, jindy je poseto 

bílými sasankami a měkoučkým mechem. 

Petrklíč 
Jiří F alt us 

Odemyky zamyky 
odemyká trávníky 
zelenají, rostou, kvetou, 
zimě se už nohy pletou. 

Permonickou stezkou s rodiči 
Historie dolování stříbra v našem okolí a přítomnost opuštěných dolů je pro nás natolik 

lákavá, že se s dalšími zážitky musíme podělit s někým dalším - určitě s rodiči! 

Společně s nimi si připravíme lampióny a lucerničky (už víme, že ti, kdo dolovali pod 

zemí stříbro, používali kahany a louče) a společně s rodiči na večerní pochod. Projdeme 

Velkým Beranovým a zamíříme do nedaleké vesnice Nové Domky. Cestou si svítíme 



lucernami a povídáme si tajemné příběhy o permonících a stříbrných pokladech, které 

ještě nikdo neobjevil... 

Další následné činnosti 

- vyznačení Stříbrné stezky na mapě, označení praporkem, kde j sme ji prozkoumali 

- hry na permoníky orientace v prostoru a překonávání překážek se zavázanýma 

očima za pomoci slovních instrukcí kamaráda 

- vyhledávání kovových (stříbrných) „ pokladu " podle graficky znázorněného plánku 

- návštěva jihlavského podzemí - katakomb 

- charakteristika kovových předmětu jejich vyhledávání, zkoumání pod lupou + 

odlévání olova do vody, sledování koroze kovů, leštění stříbrných šperku 

- pokusy s kovovými předměty : 
0 jejich zahřívání, ochlazování 
0 pokoušíme se kovový hranol upevněný do soustruhu přeřezal pilkou na kov -

jde 

to těžko a střídá se nás u této činnosti několik, než se nám to podaří 
0 shromáždění kovových mincí pozorování rytin na jejich povrchu pod lupou 
0 výroba vlastních mincí z keramické hlíny 
0 poznávání a porovnávání í zvuku „ způsobených " kovovými předměty a 

kovovými rytmickými nástroji metalofon, triangl 
0 výtvarně pracovní činnosti - představa o dolování stříbra v dolech ztvárněná 

zpracováním kovových materiálu alobal, drátky, šroubky, nýty, kovové 

podložky 

Ohři a skřítci (permoníci) 

Cílem této části projektu je uvědomit si kontrast velikostí - zvětšení a zmenšení 

(například jako výtvarný princip). Děti znají z vyprávění i z pohádek svět obrů i skřítků. 

Viděly fotografie z Belgie, kde se každoročně na mnoha místech konají tradiční 

průvody, karnevaly a slavnosti, na kterých nesmějí obři - figuríny nebývalých rozměrů 

v žádném případě chybět. Slavnosti mají svůj původ - pověst o obru Druonu 

Antigonovi, který byl krutým vládcem belgického pobřeží. Střežil jej a kdo se mu 

znelíbil, tomu usekl ruce. Vzepřel se mu však římský voják, který naopak obrovi usekl 



obě ruce. Tím skončila jeho krutovláda nad pobřežím a přijíždějícími loděmi 

(antverpská kašna připomíná tuto legendu - zachycuje hrdinu, jak odhazuje obrovu 

ruku). 

Vyprávíme si o obrech a skřítcích a to nás evokuje k tomu, abychom si nakreslili Obra 

Obrovského do prostoru před školou - křídou na zem. Děti porovnávají velikosti a 

zkouší, kolik se jich do těla obra vejde. V tuto chvíli si připadáme všichni jako skřítci 

Další následné činnosti 

výroba obřích lízátek 

- pohybová hra velcí a malí 

- výroba domečků pro skřítky z nasbíraných přírodnin 

Obr, skřítek a já 

Kdysi mi k svátku táta 
přivezl víc než dar, 
čím pro mě byl, nechápal, 
v krabici skřítek, co spal. 

Můj táta byl moc prima, 
se skřítkem rád si hrál, 
bráškové z Fantazína, 
obr, skřítek a já. 

Tajemství svá i přání 
skřítku jsem šeptával 
a táta obr mě chránil, 
Takhle jsem vyrůstal. 

Kdysi mi k svátku táta 
přivezl víc než dar, 
čím pro mě byl, nechápal, 
Obr a skřítek a já, 
Obr a skřítek a já. 



Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjišťování, jakým způsobem jsou dětem v mateřských 

školách na Jihlavsku přibližovány regionální zvláštnosti. 

Na základě poznatků, které jsou analyzovány ve výzkumné části této práce, se 

nepotvrdila moje úvodní hypotéza, že „regionální zvláštnosti jsou dětem v mateřských 

školách Jihlavska zprostředkovávány pouze sporadicky a metoda projektového učení je 

zařazována v menší míře". Většina zkoumaných mateřských škol zařazuje do svého 

vzdělávacího programu téma přibližování místa a okolí, kde děti vyrůstají a většina škol 

také využívá možností tématických celků a projektů pro přiblížení tohoto záměru. 

Plánovanost cílů i obsahové nabídky v jednotlivých vzdělávacích programech svědčí o 

tom, že učitelky o vzdělávání svěřených dětí přemýšlí a nepracují pouze nahodde. 

V nabídce aktivit směřujícím k cíli v zadané problematice se ve většině školních a 

třídních vzdělávacích programů zjišťovaných mateřských škol objevují činnosti, 

související s poznáváním budovy a nejbližšího okolí mateřské školy, a to různými 

způsoby. Většina jihlavských mateřských škol také využívá možností výletů do okolí 

s různou vzdělávací nebo sportovní náplní. V ojedinělých případech jsou zařazovány 

originální náměty s tématem, který byl předmětem mého výzkumu. 

Jsem přesvědčena o tom, že vždy však záleží na osobnosti učitelky, ke které oblasti 

sama inklinuje, který způsob zprostředkovávané informace dětem sdělí a jakým 

způsobem. A v tom se jednotlivé projekty liší a v tom jsou také přitažlivé a zajímavé. 

Schopnost reakce na výzvy, schopnost průběžného pozorování a odpovědného 

rozhodování a schopnost hledání nových možností, to je podle mého názoru hlavní 

přednost metody projektu ve vzdělávání a výchově dětí. Znamená to oprostit se od 

ubíjející monotónnosti a pokusit se o promyšlenou, plánovanou změnu s jasně 

vytyčeným cílem, kam se chceme dostat a jakou cestou. Některé vzdělávací programy, 

které jsem měla možnost pročítat, již byly příslibem správného pochopení daného 

problému. 

Zjištěné skutečnosti mě však naplňují přesvědčením, že je třeba, aby se pedagogové 

mateřských škol (sebe nevyjímaje) při svém hodnocení reality a plánování cílů 

vzdělávání, které většina z nás prezentuje v souladu s RVP, hlouběji zamýšlela nad 

naplňováním cíle „ založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o 



vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními 

problémy celosvětového dosahu - a vytvořit elementární základy pro otevřený a 

odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí" (RVPPV, 2004, s. 29), kladla sobě i 

dětem otázky, na které je nutné hledat společné odpovědi a hledat problémy, se kterými 

je třeba se vyrovnávat. Ono „vyrovnávání" se neobejde bez řady poznávacích aktivit, 

které podle povahy problému nabývají různých forem. Domnívám se, že téma 

poznávání regionálních zvláštností je jakýmsi „polem neoraným" nebo „částečně 

zoraným" a my pedagogové mu dlužíme a také našim svěřencům mnohé. A to je 

poznatek, který mě při zpracovávání tohoto tématu neustále provázel. 

Jistým příslibem zlepšení v této problematice by měla být současná aktivita 

Pedagogického centra v Jihlavě, které si prostřednictvím svých zaměstnanců dalo za 

úkol zlepšit tento stav „nevědomí" nebo „částečného vědomí" o problematice regionu a 

jeho zvláštnostech a možnostech. Vybízí proto učitele, aby se této problematice začali 

věnovat a samo Pedagogické centrum aktivizuje některá setkání a semináře na toto 

téma. 

Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčena o prospěšnosti celé akce, nabízím aktivní 

spolupráci s Pedagogickým centrem v Jihlavě, s využitím výsledků této práce. 
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Les - těšíme se do lesa 

- v lese je stále co objevovat 

Krajina s řekou v písku 

Zkoumáme přírodní poklady 



Malíř Vysočiny Jan Odvárka 

Jan Odvárka Poprašek 



JIHLAVA 
Havířský průvod 



Co viděl větrný kohout 

V blízkosti školy je starý statek, na jehož střeše je odnepaměti větrný kohout. 
Jeho přítomnost v nás probouzí touhu objevovat příběhy, které se někdy možná staly, nebo 
také ne, které v sobě nesou něco tajemného a zároveň nám blízkého... 



D vně nám tentokrát posloužily pro výrobu lucerniček . Vyznačili jsme si s nimi večerní 
cestu pro pochod permoníků. Tatínkové byli přitom velmi aktivní. 



Večerní průvod permoníků 



Těšíme se, do lesa. Jaké překvapení nám asi lesní skřítci tentokrát nachystali? 



V lese je stále co objevovat, r o š t u j e .,«... — - r - - , - -



Krajinu s řekou si vytvoříme i na pískovišti. 



Prinesené přírodní „poklady" dále zkoumáme. Nejlépe to jde s lupou. 

Ústřední knih.Pedf UK 

2592083108 


