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Abstrakt 

 

Název:  Aplikace programu aktivit v přírodě ve školních družinách na Sedlčansku 

 

Cíle:  Cílem práce je aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho odezvu v prostředí 

školních družin. 

Metody:  Výzkumný soubor tvořilo 121 dětí a 13 vychovatelek, které se zúčastnily navrženého 

programu her v přírodě. Program byl aplikován v devíti školních družinách 

Sedlčanska. Atraktivita a využitelnost programu byla zjišťována pomocí námi 

vytvořených dotazníků, které byly zadávány po skončení programu zvlášť dětem a 

zvlášť vychovatelkám. Data získaná z dotazníků byla dále zpracována pomocí 

kontingenčních tabulek a četností. Výsledky byly prezentovány pomocí grafů.  

Výsledky:  Byl vytvořen pohybový program pro školní družinu v délce 1,5 hodiny ve verzích 

pro přírodní prostředí a pro prostředí tělocvičny. Všechny hry uvedené v přírodním 

prostředí obdržely na škále odpovídající školní klasifikaci průměrné hodnocení 1,38 

oproti hodnocení 1,23 v prostředí tělocvičny. Průměr hodnocení obtížnosti všech her 

je dle vychovatelek 1,78, což se blíží stupni 2 – přiměřená obtížnost. 33,03 % žáků 

zvolilo nejlepší hru obsahující lanovou překážku.  

Závěr:  Neprokázala se vyšší atraktivita programu v přírodě oproti programu v tělocvičně. 

Byla prokázána závislost obliby jednotlivých částí programu na věku účastníků, 

nejvyšší obliby dosáhly aktivity u věkové skupiny 8 – 9 let. Můžeme tedy říci, že 

program byl správně cílen na střed věkové skupiny mladšího školního věku. 

Prokázala se i vysoká atraktivita nízkých lanových překážek, v současné době 

nerealizovaných z důvodu potřeby zaškolení vychovatelek. 

 

Klíčová slova:  Mladší školní věk, hry v přírodě, výchova prožitkem, pohybové hry, uvádění her 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

Title:  Application of Outdoor  Activities Program in After-school Childcare Programs in 

the Region of Sedlcansko 

 

Goals:  The goal of this thesis is to apply a program of games in nature and verify its 

popularity in the afterschool programs environment. 

Methods:  The research sample consisted of 121 children and 13 teachers, who participated in 

the designed program. The program was applied in nine afterschool programs of the 

Sedlcansko region. We designed questionnaires that were used to determine 

attractivity and usability of the program. The questionnaires were filled in by the 

children and the teachers separately. The data obtained from the questionnaires was 

processed using contingency tables and frequencies. The results were displayed using 

graphs. 

Results:  We created two versions of a 1.5 hour-long program: for natural and gym 

environments. Games introduced in the natural environment received an average 

rating of 1.38 compared to the rating of 1.23 for the gym environment measured on a 

scale 1 -5, with one being the. The average difficulty rating of all games given by the 

teachers is 1.78, which is close to level 2 –moerate difficulty. 33.03 % students chose 

as a best game a game that included the ropes course. 

Conclusion:  A higher attractivity of the program in nature compared to the gym was not proved. 

The popularity of the applied games depends on the age of the participants. The 

highest popularity was achieved by age group 8 – 9 years. We can therefore conclude 

that the program was correctly targeted towards the middle age of our research 

sample. We also showed a high attractivity of low troupes courses, which are 

currently not used because the teachers are not trained in this field. 

 

Keywords:  primary school children, games in nature, experiental education, leading of games 
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1 Úvod 

V rámci studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) 

mi byla nabídnuta spolupráce s organizací Místní akční skupiny Sedlčansko, o.p.s. 

zastoupenou Mgr. Radmilou Veselou, PhD. Organizace se podílí na rozvoji kvalitního a 

inkluzivního vzdělání dětí a žáků do 15 let. V rámci projektu vznikaly i jiné programy 

zaměřené na hudební výchovu, logické myšlení, kreativní tvorbu atd. V mém případě se 

jednalo se o vytvoření pohybového programu pro děti do školních družin především pro 

venkovní využití. Sestavení programu se pro mě stalo výzvou. Program byl vytvořen dle 

vzoru aktivit v přírodě, který je učen na fakultě. Program má prvky zážitkové a 

dobrodružné výchovy a je zaměřen na kooperaci celé skupiny. 

Práce s dětmi mi není úplně neznámá, již několik let pracuji jako oddílová vedoucí 

na dětských táborech. Samotná realizace programu, která probíhala v různých a mě zcela 

neznámých školách, mi přinesla mnoho zkušeností z oboru praxe a improvizace.  

Děti mladšího školního věku tráví ve školní družině nemalou část svého volného 

času. V rámci tohoto času dělají domácí úkoly, chodí na zájmové kroužky nabízené školou, 

hrají hry, kreativně tvoří, aj. Školní družina by měla jako organizátor volného času nabízet 

širokou škálu aktivit.    

Práce obsahuje dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V první části jsou 

zařazená teoretická východiska, která jsou nutná k pochopení problematiky dětí mladšího 

školního věku, školních družin, her a aktivit v přírodě a tvorbě samotného programu. 

V praktické části zjišťujeme atraktivity a využitelnost našeho programu z pohledu dětí a 

vychovatelek.  



 

 

 

9 

 

2 Teoretická východiska 

2.1 Mladší školní věk 

Období mladšího školního věku, někdy také jen školní věk, datuje literatura od 6 - 

7 let do zhruba 11 - 12 let (Langmeier, 1983). Jiní autoři toto období ještě rozdělují na raný 

školní věk od 6 do 9 let a na období středního školního věku, které je od 9 do 11 – 12 let 

(Vágnerová, 2012). Oba autoři se shodují, že období začíná dostatečnou zralostí a 

připraveností nástupu do základní školy a končí začátkem tělesného a psychického 

dospívání. Existuje mnoho kritérií, podle kterých se dítě shledává připraveným, aby 

zvládlo školní docházku. 

Když porovnáme tuto etapu života například s pubescencí, bude se nám zdát, že 

v této etapě se nic převratného neděje. Nejedná se o tak vývojově bouřlivé období, dochází 

však k rozvoji motoriky, sluchu, zraku, myšlení a dalšího. Langmeier (1983) označil 

období mladšího školního věku jako věk střízlivého realismu. Děti chtějí objevovat a 

pochopit okolní svět.  

 

2.1.1 Motorický vývoj 

V období mladšího školního věku děti rostou hodně do výšky. Zvláště můžeme 

zaznamenat prodlužování dolních končetin. Pokračuje osifikace kostí a srůstání kostí 

pletence pánevního a ramenního a kostí lebky. Pokud dítě v tomto věku nadměrně 

zatížíme, může dojít k vadnému držení těla, a to z důvodu mnoha chrupavčitých tkání. 

Postupně se zvyšuje objem svalů a vnitřních orgánů. Děti v tomto věku potřebují a 

vyžadují hodně pohybu. Pohybová koordinace se postupně zlepšuje díky zdokonalování 

smyslových orgánů, svalstva a vývojem kostry. Teprve od osmého roku dítěte můžeme 

pozorovat zaměření na výkon. V mladším věku má spíše potřebu spontánního pohybu.  

Mladší školní věk je charakterizován vysokou a spontánní pohybovou aktivitou. 

Zpočátku vidíme špatnou koordinaci těla. Období 10 - 12 let se nazývá „zlatým věkem 

motoriky“ tzn. období je nejpříznivější pro motorický vývoj, dochází k rychlému učení 

pohybů. Na závěr období jsou děti schopny zvládnout i těžší koordinační cvičení. 

(Čelikovský, 1990) 
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2.1.2 Kognitivní vývoj 

V etapě mladšího školního věku se soustavně vyvíjí i smyslové vnímání. Dítě je 

pozornější, soustředěnější, což jsou vlastnosti potřebné, aby dítě ve škole vydrželo a něco 

se naučilo (Langmeier, 1983). Rozvíjí se například zrakové a sluchové vnímání. U dětí se 

zlepšuje vidění na blízko, které jim pomáhá při rozlišování malých detailů, a to jim 

zjednodušuje výuku čtení a psaní. Děti v tomto věku zvládají koordinaci očních pohybů, 

tudíž dokážou vnímat objekt co nejpřesněji. Důležitým faktorem, zejména pro výuku psaní, 

je úroveň senzomotorické koordinace, tedy koordinace vidění a pohybové aktivity. 

Z hlediska vývoje fonologické percepce se rozvíjí fonologická senzitivita neboli 

pochopení, že věty se skládají ze slov, slova ze slabik, slabiky z písmen (Vágnerová, 

2012).  

Na počátku mladšího školního věku dochází k proměně myšlení a dětského 

uvažovaní. Děti se odpoutávají od egocentrizmu a fantazie, typické pro předškolní období. 

Rozvíjí se logické myšlení, prozatím funguje jen ve známých situacích. Podle Piageta je 

dítě schopno skutečných logických operací až v sedmi letech. Aby dítě mohlo vyřešit 

nějaký problém, musí mít dostatek zkušeností, musí mít s jevem alespoň minulou 

zkušenost. Děti chtějí objevovat a pochopit okolní skutečný svět. Myšlení školáka je 

vázáno na realitu. V úvahách děti vycházejí z vlastní zkušenosti a dávají konkrétní příklady 

(in Langmeier, 1983). 

 

2.1.3 Sociální vývoj 

Na počátku mladšího školního věku dochází k velké proměně sociálního života 

dítěte. Dítě už není pouze součástí rodiny, ale stává se žákem. Dostává se do nového 

okruhu vlivu, tím jsou spolužáci a významné osobnosti – učitelé, trenéři. Spolu s nástupem 

do školy přibývají i volnočasové aktivity, kde se setkává s dalšími svými vrstevníky. I ti ho 

ovlivňují. Začíná se rozvíjet osobnost dítěte, dítě získává nové sociální role. Vágnerová 

(2012) uvádí tři důležité oblasti pro rozvoj dětské osobnosti: rodina, škola a vrstevnická 

skupina (Jedlička 2017; Langmeier 1983; Vágnerová, 2012). 

Dítě se začíná učit sociálním reakcím jako je například pomoc slabším, spolupráce, 

soutěživost a soupeřivost (Langmeier, 1983). V sociálních kruzích dětí můžeme pozorovat 

různou sílu sebeprosazení. Děti chtějí být přijaté vrstevnickou skupinou a získat 

uspokojující pozici ve skupině. Vrstevnické skupiny mají velký socializační význam a 
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získané zkušenosti ovlivňují následná přátelství v pozdějším věku. „Identifikace 

s vrstevnickou skupinou je důležitým vývojovým mezníkem“ Vágnerová (2012, str. 339). 

Tato identifikace je především projevem rozvoje osobnosti dítěte a jeho pomalé nezávislost 

na rodině. Dítě, kterému se nepovede zařadit do vrstevnické skupiny, to může do budoucna 

nepříznivě ovlivnit z hlediska osobnostního vývoje, pozdějšího těžšího navazování 

kontaktů. Vztahy mezi vrstevníky mladšího školního věku jsou krátkodobější. Volba 

kamarádů se s věkem školního dítěte mění, především se mění priority dítěte. U 

vrstevnických skupin můžeme pozorovat především diferenciaci na chlapce a dívky 

(Vágnerová, 2012). Vrstevnické skupiny dívek jsou do počtu menší než chlapecké. 

Chlapecké skupiny se formují především na základě společné záliby (daný sport, odpolední 

kroužky, filmy, hry aj.) a jsou otevřené – kdokoliv se může přidat. Dívky se sdružují spíše 

v menších skupinkách po dvou až po třech.  

Z hlediska hry ve skupinách můžeme pozorovat, že dítě nechce za každou cenu 

vyhrát. Sklony ke švindlování jsou menší. Dítě se bojí především vyloučení ze skupiny. 

Piaget pozoroval děti při hře kuličky. Zjistil, že děti se podporují a bedlivě se soustředí na 

pravidla hry, aby nikdo nepodváděl (in Jedlička, 2017). Jedlička (2017) uvádí, že děti ve 

starším školním věku pravidla hry mění, jen pokud je prodiskutují a jsou schválená 

většinou. Tento projev nazývá jako akceptaci společenských norem a jejich zvnitřnění 

(Jedlička, 2017). 

V období mladšího školního věku nastává vývoj sociálních kontrol a hodnotové 

orientace. Předškolní dítě by mělo vědět, co smí a nesmí, co je dobré a zlé. Tyto vjemy 

jsou však velice nestálé. Hodnoty se stabilizují postupně, až když dítě začíná chápat logiku 

a časoprostor. Jedinec přestává dělat „špatné“ věci kvůli trestu, ale uvědomuje si své 

svědomí (Langmeier, 1983). Piaget stanovil tři základní etapy vývoje morálky: 

Heteronomní – tj. určována druhými, „dobré je to, co je dovoleno od autorit 

(rodiče, později učitelé), „špatné“ je to, co je zakázané nebo trestané. Děti jsou 

v rozhodování plně závislé na autoritách – hlavně předškolní věk. 

Autonomní – tj. dítě samo rozeznává určitá jednání, zda jsou správná či nesprávná. 

Zásady jsou za všech okolností stejné pro všechny – mladší školní věk. 

Motivy jednání – dítě už užívá vnitřního pocitu při rozhodování. Každá situace má 

specifické řešení – pubescence. 

(in Langmeier, 1983) 
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2.1.4 Hra v mladším školním věku 

Do 8 let můžeme pozorovat pohybovou nepřesnost dětí, která se zlepšuje 

postupným vývojem kostry a svalů. Oblíbenost her s velkou možností pohybu se objevuje 

okolo 8 roku. Oblíbenost se zvyšuje i venkovním prostředím a jednoduchostí pravidel. 

Mezi 6. – 8. rokem se snažíme o zdokonalování základních pohybových výkonů. Dle 

Rovného (1979) bychom měli ve věku 8 - 11 let zařazovat hry na zdokonalení motorických 

pohybů, zaměřené na jedince, krátkodobou zátěží a časem na odpočinek. Vhodné jsou 

například štafety. Na konci období převažují bojové hry skupin a družstev, kde je nutné 

prokázat určité technické a taktické dovednosti. 
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2.2 Školní družiny 

Školní družina je po škole nejvýznamnější výchovnou institucí. Děti mladšího 

školního věku zde tráví podstatnou část svého volného času. Pro správné pochopení pojmu 

se nejprve budeme věnovat samotnému pojmu „volný čas“, poté instituci školní družiny. 

 

2.2.1 Volný čas 

V této kapitole se zaměříme především na pedagogické ovlivňování volného času 

dětí. Slepičková (2005, str. 14) definuje volný čas jako: „ dobu, časový prostor, v němž 

jedinec nemá žádné povinnosti vůči sobě ani druhým lidem a v němž se pouze na základě 

svého vlastního svobodného rozhodnutí věnuje vybraným činnostem. Tyto činnosti ho 

baví, přinášejí mu radost a uspokojení a nejsou zdrojem trvalých obav či pocitů úzkosti.“ 

Součástí volného času u dětí nejsou činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka, 

vyučování a činnosti s ním související ani povinnosti spojené s provozem rodiny.  

Hájek (2008) definuje volný čas jako čas činností, které si člověk určuje sám. Je to 

doba na odpočinek a zábavu, rozvoj zájmové sféry, zlepšení kvalifikace a účast ve 

veřejném životě.  

Děti potřebují nenásilné vedení ve svém volném čase. Nejsou natolik zkušené a 

zralé, aby si svou činnost vybraly úplně samy. Vše závisí na jejich vyspělosti. Děti mají 

poměrně hodně volného času. Volný čas dětí má z pedagogického hlediska dva hlavní 

úkoly: 1. Výchova ve volném čase (smysluplné využití volného času) a 2. Výchova 

k volnému času (množství zájmových činností). Děti by ve volném čase neměly být bez 

dozoru. Děti nedokážou smysluplně využít svůj čas, a proto se často stává, že tráví příliš 

času u televize, počítače nebo mohou začít experimentovat s drogami atd. (Pávková, 2002). 

Výchova ve volném čase probíhá dětí mladšího školního věku většinou v rámci 

určité instituce. Nejčastějšími zařízením jsou školní družiny a kluby, střediska pro volný 

čas dětí a mládeže, domovy mládeže, dětské domovy aj. 

 

2.2.2  Školní družiny  

 Školní družiny a kluby nabízejí žákům školy aktivity po vyučování. „Tato 

výchovná zařízení jsou základní formou výchovy mimo vyučování a péče o děti 

zaměstnaných rodičů v průběhu školního roku a podle potřeby i o prázdninách“ (Pávková, 



 

 

 

14 

 

2002, str. 112). Pro žáky 1. - 5. ročníku jsou určeny školní družiny a žákům 6. - 9. ročníku 

jsou určeny školní kluby. Do těchto zařízení docházejí žáci ve většině případů každý den, 

tudíž vychovatelé mohou mít velký pedagogický vliv na tyto děti. Výhodou je, že 

vychovatelé mají možnost pravidelného kontaktu s rodiči. Vychovatelé jsou kvalifikovaní 

a jsou členy pedagogické rady (spolupracují s ostatními pedagogy).  Školní družiny a kluby 

jsou umisťovány převážně v budovách školy, tudíž žáci se stále nachází ve známém 

prostředí. Mezi školní družinou a školním klubem najdeme rozdíly hlavně ve funkci, a to z 

důvodu věkové odlišnosti žáků (Pávková, 2002).  

Do školních družin docházejí děti mladšího školního věku a ty potřebují stálou péči 

a dozor (Pávková, 2002).  Děti dělí do oddělení ředitel. Maximální počet žáků na jednoho 

vychovatele je 25 - 30. Do školní družiny docházejí žáci obvykle pravidelně. Některé 

družiny nabízejí i ranní docházku. Příklady aktivit v družinách:  

- Příležitostné aktivity – akce, které mají společné více oddělení (např.: karneval, 

besídky aj.) 

- Spontánní aktivity – můžou jimi být neorganizované hry, které vznikají při 

volné činnosti žáků 

- Odpočinkové aktivity – psychohygiena, nejčastěji pro žáky ranní družiny nebo 

po obědě – různé klidové hry, odpočinek, poslech atd. 

- Příprava žáků na vyučování (Hájek, 2008) 

Školní družiny mají v naší republice dlouholetou tradici. Jsou součástí školního 

vzdělávacího systému. Zajišťují žákům náplň volného času před a po vyučování. Program 

ve školních družinách není zákonem daný, a proto vychovatelka může přizpůsobovat 

aktivity dětem dle jejich libosti. U moderních družin mají děti možnost se podílet na 

programu svého oddělení (Hájek, 2003). Je to důležitý výchovný prvek k demokracii. 

Z historie můžeme pozorovat, že družiny mají spíše funkci sociální než výchovně – 

vzdělávací. Dříve školy neuznávaly výchovu mimo vyučování. Najdeme i názor, že školy 

chtěly veškeré volnočasové aktivity přesunout do škol. Nyní je situace klidnější a školy 

s družinami a kluby spolupracují (Hofbauer, 2004).  

 Školní družiny jsou zřizovány dle školního zákona č.76/1978 SB., o předškolních 

zařízeních a školských zařízení. Řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 87/1992 sb., o školních 

družinách a školních klubech (Hájek, 2003, str. 12).  
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2.3 Základní pojmy související s programem her v přírodě 

2.3.1 Aktivity v přírodě 

Pro tvorbu programu do družin jsem využila hlavně oblast aktivit v přírodě. 

Neuman (2000, str. 25) charakterizuje aktivity v přírodě takto: „Jde o bohatě 

strukturovanou oblast, která svými vazbami zasahuje do školní tělesné výchovy, 

mimoškolní činnosti, do oblasti turistiky, sportu pro všechny, rekreace, aktivit pro volný 

čas i do programů výchovných institucí.“. Jsou to činnosti různorodé zahrnující turistiku, 

sporty v přírodě, hry, překonávání přírodních překážek aj.  

 

2.3.2 Výchova prožitkem 

Výchova prožitkem nám umožňuje působit výchovně na osoby neobvyklým 

způsobem. Prožitky nás ovlivňují hlavně vnitřně. Důležitým faktorem při výchově 

prožitkem je reflexe – zhodnocení. Z hlediska efektivity najdeme spousty názorů. J. Dewey 

tvrdí, že výchova bez prožitků je nesmyslná.  

Aktivita by nás měla plně pohlcovat, abychom dosáhli správného efektu. Aby byla 

daná činnost považována za výchovu prožitkem, musí na konci nastat tzv. „zvnitřnění“ 

Základy výchovy prožitkem můžeme nalézt u J. A. Komenského. Dalším 

významným zástupcem je J. J. Rousseau, který považoval city za základ výchovy. 

Významnou skupinou podporující výchovu prožitkem byli filantropisté. 

Ve 20. století se objevují moderní školy, které zavádějí prožitek jako metodu 

výuky, příkladem může být také škola Salem, kterou založil Kurt Hahn. Tento směr 

můžeme nalézt i u volnočasových organizací jako je Woodcraft Indians.  Neubertová však 

upozorňuje, že vše se nedá naučit jen prožitkem (in Neuman, 1999). 

Obrovským hnutím, využívající prožitku k výchově, je organizace Outward Bound 

založená K. Hahnem (1941). Hnutí nebylo vytvořeno jen pro školní výchovu, ale aby 

„uzdravilo“ společnost. Mělo připravit společnost na kritické životní situace (Neuman, 

1999). 
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2.3.3 Dobrodružná výchova 

Jednotlivé osoby vnímají dobrodružství jinak. Pro někoho je to dovolená v nějaké 

daleké zemi pro jiného to může být obyčejné cestování vlakem, avšak dobrodružství se 

vytváří v naší mysli jako pocit. Je to jakýsi druh napětí, které vzniká hlavně tehdy, pokud 

se setkáme s něčím neznámým. Při činnostech vyvolávajících pocit dobrodružství, vznikají 

velmi silné prožitky. Jak moc silný prožitek vznikne, to závisí jen na nás. Je to určitý druh 

strachu, kterým vnímáme stupeň nebezpečí.  

Dobrodružnou výchovu můžeme popsat jako výchovu prožitkem, ale v jiných 

podmínkách. Nalézá se zde určitá míra zdánlivého někdy však i reálného rizika. Jedinec se 

potýká s různými výzvami jako jednotlivec, tak při v kooperaci ve skupině.  

V historii se objevují podporovatelé využívání dobrodružství a rizika jako 

výchovného prostředku - mezi ně patří např. J. A. Komenský, J. Lock, J. J. Rousseau, J. 

Dewey. Odvodit ji lze hlavně od filantropistů a přirozené metody G. Héberta.  
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2.4 Hry  

Autoři jako - Zapletal, Rovný, Neuman, Mazal, Petillon, se shodují, že definovat 

pojem hra je složitá záležitost. Pod pojmem hra si můžeme představit velké množství 

aktivit (Rovný, 1979). Nakonec zjistíme, že hra nemá hranice, a tudíž se zatím nenašel 

nikdo, kdo by popsal hru slovy, tak aby obsáhl všechny její složky (Zapletal, 1985). Hra je 

důležitá pro rozvoj osobnosti jedince a je i prostředkem výchovy (Neuman, 2000).  

Mezi podstatné rysy hry patří, že člověk hraje hru dobrovolně a v plném nasazení. 

Ve většině případů hra napodobuje reálný život, ale hráč se nachází v bezpečném prostředí, 

kde je chráněn před důsledky svého jednání na rozdíl od reálného života. Hra nám přináší 

zážitky, zkušenosti, potěšení. Hra nám napomáhá překonávat se a měnit se, získáváme 

větší sebevědomí, učíme se novým věcem (Neuman, 2000). 

 

2.4.1 Dělení her 

Abychom se v problematice her snadněji orientovali, pokoušeli se různí autoři o 

různá dělení her. Hry můžeme třídit podle mnoha hledisek. R. Caillos (in Zlatý fond her I, 

str. 15) třídil hry podle charakteru prožitků na: 

- Agon – zápas 

- Alea – náhoda 

- Illinx – opojení, vzrušení 

- Mimikry – napodobování  

Když se zamyslíme nad tímto dělení her, uvědomíme si, že není možné nějakou hru 

zařadit pouze do jedné kategorie. Hry se kategoriemi prolínají. Proto můžeme určit kritéria 

dělení podle toho, jakou hru právě potřebujeme.  

Zapletal (1985) dělí hry podle prostředí na: 

- Hry v přírodě 

- Hry v klubovně 

- Hry na hřišti a v tělocvičně 

- Hry ve městě a na vsi   

Lipnický zlatý fond her (Čálek, 1990, str. 7) dělí hry do 4 kategorií: 

- Hry pohybové, při nichž se uplatní rychlost, síla, obratnost a vytrvalost. 
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- Hry zaměřené na intelektové dovednosti – cvičící paměť, pozornost, smysly, 

důvtip, a vynalézavost, ověřující a rozšiřující vědomosti. 

- Psychologické hry, sloužící především sebepoznání 

- Hry kombinované, při kterých se uplatní celá osobnost – jak svaly, tak intelekt, 

vůle a cit.  

Lipnický zlatý fond her II (Hrkal, 2002, str. 31) dělí hry podle výchovných cílů 

rozvíjející celou nebo část osobnosti na: 

- Hry na rozvoj intelektu. (Rozvíjejí paměť, smyslové vnímaní, pozornost, 

důvtip, logické myšlení, taktiku, strategii, kombinační schopnost apod.) 

- Hry na rozvoj tvořivosti. (Rozvíjejí představivost, fantazii, originální a 

netradiční postupy apod.) 

- Hry na rozvoj sociálních dovedností. (Rozvíjejí komunikaci, zaujímání rolí, 

improvizaci, kooperaci, týmovou spolupráci, zodpovědnost aj.) 

- Hry na rozvoj motoriky a pohybových dovedností. (Rozvíjejí rychlost, sílu, 

vytrvalost, obratnost) 

- Hry na rozvoj vůle. (Rozvíjejí trpělivost, sebeovládání, psychickou vytrvalost, 

odvahu) 

- Hry na rozvoj sebepojetí. (Rozvíjejí poznání sebe sama, překonávání sebe sama, 

sebedůvěru, samostatnost, bourají předsudky a psychické bariéry) 

- Hry kombinované. (Při těchto hrách se uplatňuje a prověřuje celá osobnost) 

- Speciální hry. (U těchto her nejde o rozvoj výše uvedených složek osobnosti, 

ale používají se k jiným účelům. Jsou to například hry určené na rozehřátí, 

navození atmosféry, pobavení, uvolnění)  

Na kurzech FTVS (Neuman, 2000, str. 147) se vytvořily okruhy her v přírodě, 

rozdělené podle cílů a návaznosti v programu: 

- Seznamovací hry 

- Zahřívací a kontaktní hry 

- Hrátky a zábavné soutěžení 

- Hry na důvěru 

- Ekohry 

- Iniciativní a týmové hry 

- Hry na rozvoj komunikace a spolupráce 
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2.4.2 Typy her a aktivit v přírodě využitých v navrženém programu 

 

Pohybové hry 

Mazal (2000, str. 13) definuje pohybovou hru jako „záměrnou, uvědoměle 

organizovanou pohybovou aktivitu dvou a více lidí v prostoru a čase, s předem dobrovolně 

dohodnutými a bezpodmínečně dodržovanými pravidly. Hra má účelný souvislý uzavřený 

děj. Je charakterizována napětím, radostí, veselím, vysokou motivací k činnosti, 

uplatněním známých dovedností, pohodou a často soutěživostí.“.  

Argaj (1995) charakterizuje pohybové hry jako „pravidly upravenou soutěživou 

činnost soupeřících stran uskutečňovanou výrazným pohybem hráčů“ (in Mazal, 2000, str. 

11). 

 

Hry iniciativní, kooperační a problémově orientované 

Cílem hry je vyřešení zadaného problému pomocí celé skupiny. Jsou stavěné tak, 

aby byla nutná spolupráce všech účastníků. V tomto typu her vítězí všichni, protože 

skupina soupeří sama se sebou. Skupina, která vzájemně spolupracuje a komunikuje, má 

větší šance na překonání problému.  Úspěšnost i neúspěšnost hry vede k získání cenných 

zkušení, které lze uplatnit v dalších hrách, někdy i v reálném životě. Důležitou součástí 

tohoto typu her je reflexe, o které budeme hovořit dále v kapitole 2.4.6 Reflexe (Neuman 

2000; Sýkora 2006). 

 

Zahřívací hry 

 Zahřívací hry a aktivity zařazujeme na začátek programu nebo v jeho 

průběhu. Jejich cílem je uvolnit a naladit skupinu, navodit pohodu, veselou náladu a chuť 

pro další činnost. Jsou to hry s jednoduchými pravidly, dějem a ve většině případů jsou 

krátkého trvání. (Neuman, 1998; Neuman, 2001; Sýkora, 2006;). Hry na zahřátí „jsou 

fyziologicky potřebné, neboť připravují organismus na zvýšenou námahu.“ (Neuman, 

2001, str. 53).  

 

Ekohry 

 Cílem ekoher je povzbudit zájem o poznávání přírody.  Ekohry se snaží 

prohloubit vztah člověka k přírodě, mohou mít i naučnou roli (Neuman, 2000). „I 
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jednoduché činnosti v přírodním prostředí vytvářejí atmosféru bližšího porozumění 

přírodě“ (Neuman, 1998, str. 276). Ekohry jsou zařazovány do dobrodružných programů, 

které se odehrávají v přírodním prostředí (Neuman, 1998). 

 

Nízké lanové překážky 

Nízké lanové překážky jsou výzvou. „Překážky jsou konstruované z různých typů 

lan, sloupů a klád, provazových žebříků a sítí“ (Neuman, 1999, str. 79). Nejčastěji se 

lanové překážky umisťují do přírody nebo do speciálních areálů, najdeme je však i na 

hřištích. Využití lanových překážek v programu závisí na zaměření programu a na 

vyspělosti jedinců. „Nízké lanové překážky se budují 0,3 - 1,5m nad zemí a jejich cílem je 

hlavně nácvik pohybové obratnosti, spolupráce ve skupině a pocitu zodpovědnosti“ 

(Hanuš, 1999, str. 20). Z hlediska bezpečnosti však nesmíme zapomenout na znalosti 

záchrany a dopomoci (Hanuš, 1999; Neuman, 1999). 

 Velmi známou a jednoduchou překážkou, využitou i v našem programu, jsou 

Manévry 

„Mezi dvěma stromy jsou v různé výšce napnuta dvě lana (závisí na výšce 

účastníků). Úkolem účastníka je překonat vzdálenost mezi oběma stromy pomocí lan. Po 

nižším laně se přechází a vyšší slouží jako opora pro ruce. Technika přecházení je 

libovolná. V praxi se osvědčil přechod úkroky stranou, kdy jsou chodidla téměř stále 

v kontaktu s nosným lanem“ (Neuman, 1999, str. 140). 

 

Obrázek 1: Manévry; Zdroj Hanuš, 1999, str. 45 
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2.4.3 Principy tvorby a realizace programu v přírodě 

Dramaturgie 

Dramaturgie je pojem přejatý z dramatické kultury. Různé označení – dramaturgie, 

režie. Dramaturg divadelní hry má za úkol zinscenovat hru tak, aby byla pro diváky 

maximálně zajímavá. Podobně je to i při plánovaní programu her.  Dramaturgie obsahuje 

stanovení cílů, zvolení tématu a příběhu, výběr her. S cíli akce úzce souvisí cílová skupina. 

Abychom hry vhodně poskládali a propojili je, je k tomu nutné téma nebo příběh. Čím 

mladší a méně zkušení účastníci, tím konkrétnější a jasnější příběh vyžadují (Pelánek, 

2008, str. 67).  

Po stanovení cílů, témat a příběhu můžeme začít s výběrem a řazením jednotlivých 

her. Je velice důležité nejen jaké hry vybereme, ale i na jaké místo je zařadíme do 

programu. Při výběru her musíme brát v úvahu věk účastníků, velikost skupiny, časový 

rozvrh, cíl hry, prostředí, pomůcky (Neuman, 2000; Zlatý fond her I, 2002). Pro skladbu 

programu se doporučuje dodržování tzv. dramaturgické vlny, složené z několika druhů vln 

– fyzické, sociální, kreativní, reflektivní/emoční.  

 

Obrázek 2: Dramaturgická vlna Zdroj: Franc, 2007,str. 36 

 

Vzájemné proplétání vln zaručuje rovnováhu intenzity a rytmus programu. Zároveň 

by měl program postupně gradovat (Franc, 2007; Haková, 2016; Pelánek, 2008).  

„Výsledkem dramaturgického snažení je scénář neboli detailní plán programu“ 

(Pelánek, 2008, str. 73). Ve scénáři by se měly objevit hlavní informace o hrách (Pelánek, 
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2008). Při jeho tvorbě nesmíme zapomenout na čas věnovaný přípravě a následnému 

úklidu popřípadě nějaké časové rezervy pro samotnou hru. 

Režie (uvedení) je proces praktického provedení dramaturgického plánu. (Sobková 

Zounková, 2013). Mezi dramaturgií a režií je plynulý přechod (Pelánek, 2008, str. 80). 

 

2.4.4 Uvádění her 

Po vhodném umístění hry do scénáře, po promyšlení pravidel a ujasnění cílů, 

následuje vlastní praktická realizace neboli uvedení hry. Uvádění hry řídí vždy jedna osoba 

(Franc, 2007; Pelánek, 2008). Jedna hra se většinou skládá z dílčích částí: 

Příprava hry  

Samotná příprava hry je v některých případech velice časově náročná. Je velmi 

vhodné veškeré možné přípravy provést před započetím samotného programu ve vlastním 

zázemí. Příprava na místě se týká především herního území, pomůcek a rozdělení rolí 

dalším instruktorům (Hanuš, 2016; Pelánek, 2008;).  

Rozdělení hráčů 

Některé hry můžou vyžadovat rozdělení účastníků do skupin. Rozmyslíme si, jaké 

rozdělení hráčů daná hra vyžaduje. I tento krok můžeme udělat zábavně – pomocí her, 

abychom zachovali atmosféru (Neuman, 2000). Dalšími možnostmi rozdělení jsou 

například: náhodné rozdělení, kapitáni, volba týmů, aj (Pelánek, 2008, str. 94 – 96).  

Motivace 

„Dalším důležitým krokem je přesun do světa hry – motivace“ (Pelánek, 2008, str. 

96). Motivace her neboli samotné uvedení hry může ovlivnit úspěch celé hry. Motivace 

může změnit obyčejné prostředí na cizokrajné a dobrodružné (Neuman, 2000; Pelánek, 

2008; Zapletal, 1973). Z hráčů se stávají válečníci, objevitelé nebo indiáni, aj. K motivaci 

přispívá i prostředí, výzdoba, kostýmy, doprovodná hudba i místo. Formy motivace jsou: 

navození atmosféry (sehrání scénky, přečtení příběhu, promítnutí filmu, atd.), odměna 

(hlavně u dětí), výzva, zkušenost (atraktivita činnosit, př. lanové překážky), vhození do hry 

(výjimečný), aktivita účastníků (výroba pomůcek, kostýmů, atd.), čisté nadšení (momentální 

nálada) (Neuman 1999; Pelánek, 2008, str. 96 – 97). Motivace je tvořivý proces a záleží 

jen na nás, jestli přeneseme účastníky v čase nebo prostoru. (Neuman, 2000; Zapletal, 

1985; Zlatý fond her I, 2008;). Cílem je navodit stav, aby účastníky vtáhla hra do děje 

(Hrkal, 2002). 
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Pravidla 

Po motivaci nastává podrobnější popis hry a vysvětlení pravidel (Franc, 2007; 

Neuman, 2000; Pelánek, 2008). U her s komplikovanějšími pravidly je někdy vhodné 

pravidla hry napsat na tabuli nebo vytisknout a rozdat do skupinek (Neuman, 2000). 

Pravidla je důležité vysvětlit jasně, srozumitelně a jednoznačně. Postupujeme od 

obecnějších pravidel k detailům. Během objasňování pravidel bychom měli zdůraznit cíl 

hry, upřesnit herní území a časový limit. Nesmíme zapomenout na prostor pro případné 

dotazy, které se vztahují k pravidlům hry, pokud však hráči mají dotazy na strategii a 

taktiku hry, pak nesmíme odpovídat, abychom hru neovlivnili. Je nutné, aby hráči pravidla 

chápali. Při strategických hrách necháváme ještě nějaký čas na týmovou poradu, kde se 

družstva dohodnou na postupu a strategii (Franc, 2007; Neuman, 2000; Pelánek, 2008; 

Zapletal, 1985; Zlatý fond her I, 2008). Při vysvětlování jakýchkoliv pravidel bychom měli 

zdůraznit otázku fair – play, zodpovědnost a čest účastníků samotných (Zlatý fond her I, 

2008). 

Průběh hry 

I v průběhu hry bychom se měli držet motivace. Pokud je nutná změna pravidel, 

oznámíme ji všem účastníkům co nejdůrazněji. Těmto situacím se budeme chtít vyhýbat. 

V průběhu hry je důležité, aby vedoucí měl neustálý přehled nad situací. Aby nedošlo 

k ovlivnění výsledků, neměl by vedoucí hrát a měl by být nestranný. Vedoucí musí obratně 

reagovat na herní situace, musí být rázný a sebevědomý a měl by mít poslední slovo 

(Franc, 2007; Hrkal, 2002; Neuman, 2000; Pelánek, 2008; Zlatý fond her I, 2008). 

 

2.4.5   Bezpečnost 

Z hlediska bezpečnosti se budeme zabývat především hrami v přírodě tedy 

v neupraveném terénu. „Při uvádění her je nutné vždy důsledně dbát na pravidla 

bezpečnosti, aby nedošlo k fyzickému a psychickému poškození.“ (Hrkal, 2002, str. 28). 

Dbáme na vhodný výběr místa a volbu pomůcek. Jako instruktoři bychom měli prostředí 

dobře znát, promyslet všechny nebezpečné nástrahy a upozornit na ně hráče, popřípadě je 

odstranit. Herní území by mělo být jasně vyznačené. V území můžeme vyznačit 

nebezpečná místa (např.: lehce přehlédnutelný kůl v zemi, skála, sráz,…). Je vhodné 

samotnou aktivitu vyzkoušet, jedná-li se hlavně o lanové překážky – zda jsou funkční a 

bezpečné. Měli bychom dbát na kvalitu používaného materiálu např.: pomůcky k jištění 
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(Čálek, 1990; Neuman, 2000). Hráče bychom měli zkontrolovat, zda je jejich oblečení a 

obuv vyhovující následné akci.  

Z hlediska bezpečnosti se můžeme bavit o tzv. subjektivní a objektivní míře rizika. 

S pocitem nebezpečí se dá dobře pracovat. Ve hrách můžeme spatřit dva typy rizika - 

objektivní a subjektivní. Objektivní riziko je reálné, může účastníkům skutečně hrozit, ale 

můžeme ho minimalizovat svým přístupem. Subjektivní riziko je vnímané účastníky, je 

individuální a s ním se dá pracovat. Příkladem jsou lanové překážky (Sýkora, 2006, str. 

14). 

Vždy s sebou nosíme lékárničku pro případ náhlých zranění (Neuman, 2000; 

Zapletal 1985). Instruktor by měl být připravený řešit možné komplikace a předvídat je 

(Zlatý fond her I, 2008). Neměli bychom zapomínat na ochranu přírody (Neuman, 2000). 

 

2.4.6   Reflexe 

Reflexe pochází z latinského slova reflecto, které znamená ohýbat, obracet na zpět, 

odrážet. V literatuře můžeme najít i jiné termíny pro námi užívaný pojem reflexe např.: 

„review“, „zpětná vazba“, „service“, „facilitace“, aj. 

 Reflexe se využívá především u her s výchovným charakterem (Kirchner, 2009). 

Reflexe slouží jako rekapitulace průběhu aktivit, sdílení zkušeností (Sýkora, 2006). 

„Reflexe je řízený proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá zpětnovazebních 

informací k hledání širších souvislostí a významů.“ (Neuman, 1998, str. 39). Cíl reflexe 

souvisí s předchozí aktivitou.  „Obecně platí, že nejprve provázíme účastníka fází 

ohlédnutí se za aktivitou a poté fází rekapitulace a pojmenování přesahů do reálného 

života“ (Haková, 2016, str. 165) 

 Reflexe je příležitostí výměny názorů s lidmi, vlastních zkušeností a prožitků 

(Neuman, 1998). 

3 základní směry zaměření reflexe (Pelánek, 2008, str. 102): 

- Zaměření na skupinu – dění ve skupině, vztahy ve skupině, komunikace, 

rozdělení rolí (týmové hry na spolupráci a komunikaci) 

- Zaměření na jednotlivce – pocity, zážitky, k poznání sebe samých (pocitové 

hry, psychicky a fyzicky náročné hry) 

- Zaměření na téma – rozbor tématu, názory a postoje účastníků, souvislosti mezi 

hrou a realitou (simulační a malostrukturované hry, hry s konkrétním tématem) 
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Diskusní reflexe je nejčastější používanou formou. Zde jsou uvedena základní 

pravidla pro vedení reflexe: 

- Délka trvání se řídí věkem hráčů 

- Reflexi řídí předem určená osoba 

- Vybíráme vhodné, příjemné, pohodlné místo, nejlépe tak, aby na sebe všichni 

viděli 

- Připravíme si účelný okruh otázek, cíl diskuse 

- Podporujeme, stimulujeme, povzbuzujeme, respektujeme,  

- Vyvarujeme se otázkám s uzavřenými odpověďmi (př.:„ano“, „ne“) (Haková, 

2016; Neuman, 1998; Pelánek, 2008;) 

Dle Sýkory (2006, str. 39) by měla být zpětná vazba stejně dlouhá jako doba 

aktivity. Zpětná vazba se může dělit podle toho, komu slouží (hráčům vs. instruktorům).  

5 zásad komunikace při reflexi (Haková, 2016, str. 172): 

1. Držet se věci, problému cíle 

2. Držet se přítomnosti – tady a teď 

3. Přibírat ke spoluúčasti 

4. Komunikovat pozitivně 

5. Uvědomovat si emoce a potřeby a komunikovat o nich 

 

Reflexe nemusí být pouze verbální. Známe i jiné techniky reflexe např.: Výtvarné, 

grafické, předmětné, prostorové, aj. (Haková, 2016; Pelánek, 2008).  

Provádění reflexe ze strany vedoucího je jednou z nejobtížnějších dovedností 

(Haková, 2016; Neuman, 1998; Pelánek, 2008).  
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2.5 Sedlčansko 

 

2.5.1 Stručná charakteristika regionu 

Sedlčansko se nachází na rozhraní středních a jižních Čech. Hlavním centrem 

regionu je město Sedlčany, ležící v okrese Příbram ve Středočeském kraji. Přírodní hranicí 

Sedlčanska a Příbramska je řeka Vltava. Nejpřesněji lze Sedlčansko vymezit 

administrativní hranicí ORP Sedlčany (obrázek). Celkový počet obyvatel SO ORP
1
 je 

22 015. (Český statistický úřad, ke dni 1. 1. 2017). V tabulce můžeme vidět počet obyvatel 

obcí, které se účastnily projektu. (Sedlčansko, Wikipedie [online]) 

 

Obec Počet obyvatel 

Sedlčany 7227 

Petrovice 1329 

Kamýk nad Vltavou 908 

Vysoký Chlumec 838 

Nechvalice  646 

Nalžovice – Chlum 600 

Počepice 542 

Jesenice 531 

Solenice 405 

Tabulka 1:Počet obyvatel v obcích Zdroj: Český statistický úřad, platné k 1. 1. 

2017 

 

                                                 

1
 Správní obvod obce s rozšířenou působností 
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Obrázek 3: SO ORP Sedlčany; Zdroj: Český statistický úřad 

Procento nezaměstnanosti v roce 2016 činilo 4, 52%. Významným průmyslovým 

oborem je potravinářství. Nejproslulejší jsou Povltavské mlékárny Sedlčany známé 

výrobou Sedlčanského hermelínu. 

Nachází se zde téměř nedotčená příroda plná lesů, nevšedních balvanů, rybníků, 

potůčků a tůní. Jako snad každá oblast má spoustu pověstí a bájí. Krajina je lehce zvlněná, 

propletená cyklostezkami a pěšími stezkami. (Sedlčansko, Wikipedie [online]; Sedlčany, 

Kudy z nudy [online]; Sedlčansko, Sdružení obcí Sedlčansko [online]) 

Významnou historickou osobností Sedlčanska byl Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 

(1535 – 1604), který je zároveň jednou z nejznámějších osob českého rybníkářství. Za 

svého života sloužil rodu Rožmberků, vypracoval se na regenta rožmberského panství. 

Navázal na výstavbu rybníků v jižních Čechách, založil rybník Svět, vybudoval rybník 

Rožmberk a významně upravil Zlatou stoku. Za své služby byl odměněn vesnicemi 

Sedlčany a Křepenice. V tomto kraji vybudoval pivovar, panský mlýn, sádky na ryby a 

tvrz Nový hrádek Krčínov. Přesné datum Krčínova úmrtí není známé. Jeho záhadné 

zmizení zřejmě inspirovalo k vytvoření známé pověsti o Jakubovi Krčínovi, který údajně 

doplatil na své spolky s ďáblem. (Jakuby Krčín, Wikipedia [online]) 
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2.5.2 Projekt MAP - Místní akční plán 

„MAP je Místní akční plán vzdělání, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 

a inkluzivního vzdělání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče , předškolního a 

základního vzdělání, zájmového a neformálního vzdělání. Tomuto zaměření odpovídá 

území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zamření sběru dat. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že 

bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělání, to znamená 

společné informování, vzdělání a plánovaní partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb.“ (projekt MAP, Sdružení obcí Sedlčansko [online ]; citace 

z: http://www.sedlcansko.cz/projekt-map/). 

V rámci projektu MAP vznikla spolupráce MAS - Místní akční skupina 

Sedlčansko, o. p. s., a FTVS UK, jehož součástí je i námi vytvořený a realizovaný 

program. 

 

 

http://www.sedlcansko.cz/projekt-map/
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3 Cíle a úkoly práce 

Cíl práce 

Cílem práce je aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho odezvu v prostředí 

školních družin. 

 

Úkoly práce   

1. Návrh programu her a aktivit v přírodě pro děti ze školních družin na 

Sedlčansku 

2. Vytvoření dotazníků ověřujících jednotlivé prvky a využitelnost programu  

3. Realizace programu v devíti školních družinách na Sedlčansku 

4. Sběr dat 

5. Vyhodnocení dotazníků a zpracování výsledků 

 

Výzkumné otázky: 

1. Je přírodní prostředí u žáků oblíbenější než prostředí tělocvičny? 

2. Jaký vliv má věk dítěte na hodnocení různých typů her? 
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4 Metodika práce 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořili žáci a pedagogičtí pracovníci devíti základních škol na 

Sedlčansku. Věk žáků se pohyboval mezi 6- ti až 12- ti lety, průměrný věk byl 8,42 let. Ve 

výzkumném souboru byli zahrnuti pouze ti žáci, kteří se účastnili celého programu, a kteří 

kompletně vyplnili dotazník. Celkový počet žáků byl 121, z toho 70 dívek a 51 chlapců. 

Druhou skupinu výzkumného souboru tvořili pedagogičtí pracovníci ve školních 

družinách. Celkem se výzkumu zúčastnilo 13 žen. 

V rámci celé realizace proběhly 3 programy v tělocvičně a 6 v přírodním prostředí. 

Obec Počet žáků 
Počet 

vychovatelek 
Prostředí 

Jesenice 16 2 tělocvična 

Kamýk 16 2 přírodní 

Nalžovice – Chlum 11 2 přírodní 

Nechvalice 17 1 přírodní 

Petrovice 8 1 přírodní 

Počepice 15 1 tělocvična 

Sedlčany 17 1 přírodní 

Solenice 10 2 přírodní 

Vysoký Chlumec 11 1 tělocvična 

Tabulka 2:Počty žáků a vychovatelek a verze programu v obcích 

4.2 Sběr dat 

Po uskutečnění programu byl oběma skupinám, žákům i vychovatelkám, zadán 

dotazník. U první skupiny – žáků - byl sběr dat využitý jako náhrada slovní závěrečné 

reflexe. Sběr dat probíhal druhý den po uvedení programu v rámci družiny, tedy ve 

školním prostředí. Probandům bylo vše vysvětleno prostřednictvím vychovatelky. Mladším 

probandům bylo nutno pomoci ze strany vychovatelek, které dbaly přísné nestrannosti. 

Probandi byli požádáni o upřímné zodpovězení otázek a měli neomezený čas na vyplnění 

dotazníků.  U druhé skupiny – vychovatelek - probíhal sběr dat buď v den realizace 

programu, nebo den poté.  
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4.3 Použité metody 

Dotazník vytvořený pro žáky obsahuje otevřené i uzavřené otázky a je anonymní. 

Dotazník má 8 položek. Dotazník zjišťuje data ohledně pohlaví, věku a ročníku.   Další 

položky dotazníku zjišťují hodnocení jednotlivých her z programu pomocí škály 

ekvivalentní s klasifikací ve škole.  Tři otázky byly směřovány na realizovaný program a 

dvě otázky se týkaly školní družiny. 

Dotazník pro druhou skupinu výzkumného souboru – vychovatelky – obsahuje 

otevřené i uzavřené otázky a je anonymní. Dotazník má 7 položek. Položky z dotazníku se 

týkají vyjádření k obtížnosti her a jejich využitelnosti v podmínkách konkrétní školní 

družiny.  

Ze všech dotazníků byly vyloučeny nekompletně vyplněné dotazníky.  

Pro přehledné vyjádření výsledků plynoucích z nasbíraných dat jsme použili 

kontingenční tabulky, jejich grafické vyjádření v podobě sloupcových a liniových grafů. 

Pro znázornění typických odpovědí na otevřené otázky jsme využili četností znázorněných 

na koláčových grafech a v tabulkách. 

Byly využity dvě verze sestrojeného dotazníku pro vychovatelky a pro žáky. U 

otevřených otázek jsme použili četnost prvků. U uzavřených otázek jsme využili průměru 

hodnot. Pro vyjádření nasbíraných dat jsme použili kontingenční tabulky a jejich grafy. 
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4.4 Program her v přírodě 

Práce byla realizována v rámci projektu Místní akční plán (dále jen MAP) rozvoje 

vzdělávání regionu Sedlčanska v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání 

(dále jen OPVVV). Součástí projektu byly následující požadavky na program: 

- pohybově zaměřený  

- venkovní s případnou nouzovou vnitřní variantou 

- časově omezený na 1,5 hodiny 

- zvládnutelný s jedním (popř. dvěma) vedoucím programu  

- určený pro děti neškolní družiny věkové kategorie 6 -12 let 

Hlavní inspirací námětu programu pro Sedlčanské družiny byla sbírka čtyř knih 

Pověsti ze Sedlčanska (Bazal, 2006). Na základě odborné literatury (Hermochová, 2003; 

Hermochová, 2004; Neuman, 2000), vlastních zkušeností a konzultací byl sestaven 

program her v přírodě pro děti školních družin na Sedlčansku s námětem pohádkových, 

bájných postav. Program se uskutečnil v dubnu a květnu 2017. Záměrem bylo uvést co 

nejvíce bloků v přírodním prostředí, pro případ špatného počasí byla vytvořena téměř 

totožná verze programu využitelná v tělocvičně.   

Program byl vytvořen tak, aby mohl být uváděn právě jedním instruktorem. Ve 

všech devíti realizacích jsem v roli vedoucího programu vystupovala osobně. 

Byly striktně dodrženy požadavky na program stanovené projektem. Program je 

zaměřen jednak na pohybové hry a jednak na rozvoj kooperace žáků, která dostává 

přednost před soutěžními prvky. Podrobné popisy jednotlivých her jsou uvedeny Příloha 4. 

Stručný popis programu: 

 Vedoucí hry vystupuje v roli staré babičky, která žádá žáky o pomoc. Žákům je za 

pomoc přislíbena odměna. Program je tvořen pěti hrami: 

1. H1 - Dostaň se přes řeku (Hra na úvodu) - lehká problémová, 

kooperativní, zahřívací hra 

2. H2 - Otevírací bylinka - hra rozvíjející fyzickou kondici 

3. H3 - Bílá paní – lanová překážka, hra zaměřená na kooperaci a řešení 

problémů, vzdělávací hra, prvky ekoher 

4. H4 - Vodníkovy pentličky – Hra rozvíjející obratnost, s prvky strategie 

5. H5 - Bludný kořen – hra rozvíjející smyslové vnímání 

Program v tělocvičně v případě nepřízně počasí se liší prostředím a H3 – Bílá paní, která 

již nevyužívá lanovou překážku, nýbrž nářadí tělocvičny.  
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5 Výsledky 

Zpracováním dotazníků jsme získali data, která jsme následně vyhodnotili pomocí 

grafů kontingenčních tabulek vizualizujících vztah porovnávaných položek. Pro 

identifikaci programu z hlediska prostředí jsme zvolili názvy přírodní prostředí a prostředí 

tělocvičny. 

Jednotlivé hry budou značeny: 

Označení Hra 

H1 Dostaň se přes řeku 

H2 Otevírací bylinka 

H3 Bílá paní 

H4 Vodníkovy pentličky 

H5 Bludný kořen 

Tabulka 3: Označení her 

Výsledky získané z dotazníků žáků 

Dotazník sledoval zejména oblíbenost jednotlivých her u dětí. 

Graf 1 porovnává průměrné hodnocení oblíbenosti jednotlivých her v závislosti na 

prostředí, ve kterém byl program realizován. Využita byla škála ekvivalentní s klasifikací 

ve škole. 

 

Graf 1: Závislost hodnocení her na prostředí (jednotlivé hry) 

Z grafu je zřejmé, že venkovní aktivity byly hůře hodnoceny než aktivity 

v tělocvičně kromě hry H2. Téměř totožných výsledků dosáhla hra H3. Jako nejoblíbenější 

se jeví bez ohledu na prostředí hry H3 a H4. 

Graf 2 porovnává tytéž hodnoty kumulovaně pro všechny hry – můžeme vidět, že 

hry uvedené v přírodním prostředí obdržely průměrné hodnocení 1,38 oproti hodnocení 

1,23 v prostředí tělocvičny. 

H1 H2 H3 H4 H5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

 Prostředí 

tělocvičny

 Přírodní 

prostředí

Hry

P
rů

m
ě

ry
 h

o
d

n
o
ce

n
í 
h
e

r



 

 

 

34 

 

 

Graf 2: Závislost hodnocení her na prostředí (hry celkově) 

 

Graf 3 porovnává průměry hodnocení her v závislosti na pohlaví žáků. 

 

Graf 3: Závislost hodnocení her na pohlaví 

 Celkově se dívkám se líbil program více než chlapcům kromě hry H4. 

V obou případech byla nejoblíbenější hra H4 s prvky strategie. 

 Další otázkou je, jaký vliv má věk dítěte (u nás stanovený příslušným 

ročníkem) na hodnocení her v programu. Graf 3 ukazuje závislost oblíbenosti jednotlivých 

her v příslušných ročnících. 
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Graf 4: Závislost hodnocení her na ročníku (sloupcový) 

 

Nejmenší rozdíl průměru hodnocení získala hra H4. V první polovině program 

výrazně méně zaujal žáky 5. ročníku. Nejméně oblíbené jsou hry H1 a H2, u her H3 a H4 

je patrný nárůst obliby, u poslední hry H5 obliba opět poklesla, kromě 5. ročníku. 

Trendy hodnocení byly podobné u všech ročníků, proto zobrazíme tutéž situaci na 

liniovém grafu (graf 4). 

 

Graf 5: Závislost hodnocení her na ročníku (liniový) 

Graf naznačuje, že po slabším hodnocení první poloviny programu následuje 

dramatické zlepšení, zejména u vyšších ročníků, a v závěru programu následuje menší 

zhoršení obliby. 
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Výsledky další otevřené otázky dotazníku:  „Která hra se ti líbila nejvíce?“ 

korespondují s výsledky uvedenými na škále hodnocení jednotlivých her. Z výsledků je 

patrná velmi vysoká atraktivita her H3 a H4. 

 

Graf 6: Četnosti nejvyšší obliby jednotlivých her 

 

 

Další položka dotazníku zjišťovala, co se dětem nejvíce líbilo na celém odpoledni. 

 

Graf 7: Četnosti nejoblíbenějšího zážitku 
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Tabulka 4: Četnosti 

nejvyšší obliby her vyjádřené v 

procentech 

 



 

 

 

37 

 

Odpověď Četnost Procento 

Hry konkrétně jmenované 38 31,93 

Převleky a rekvizity 17 14,29 

Všechno 17 14,29 

Hry obecně 16 13,45 

Ostatní 11 9,24 

Babička 10 8,40 

Lezení 10 8,40 

Tabulka 5: Četnosti nejoblíbenějšího zážitku vyjádřený v procentech 

Z grafu a tabulky je patrné, že nejoblíbenější aktivitou byly jednotlivé hry.  

 Hry konkrétně jmenované – ve výčtu se objevily přesné názvy her 

 Převleky a rekvizity – odpovědi klíče, převlek vodníka, převlek babičky, převlek  

   Denisy 

 Hry obecně - odpověď zněla: „Hry“ 

 Ostatní - odpovědi s malou četností např.: příběh o prabábě, kostky a kytky,  

 osmičkový uzel 

 Lezení – pod tímto pojmem je zahrnuto lezení po lanech i po žebřinách. 

 

 Analýzou otevřených otázek položených dětem jsme získali stručný přehled o 

oblíbenosti aktivit školních družin. Mezi nejoblíbenější činnosti dětí ve školní družině patří 

malovat, vyrábět, číst, hry, lego. Dále jsme zjistili, že ne všechny děti rády chodí ven. Dále 

děti rády hrají hry především fotbal a vybíjenou, běhají venku, chodí na svá oblíbená místa 

s družinou (hřiště, park, les, cukrárna). 

 

Výsledky získané z dotazníků vychovatelek: 

  První otázka se týkala využitelnosti her v budoucnu. Byla využita škála: 1- 

využiji, 2- spíše využiji, 3- nevím, 4- spíše nevyužiji, 5- nevyužiji. 
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Graf 8: Závislost využitelnosti her na prostředí 

Ve většině případů považují vychovatelky verzi v tělocvičně za použitelnější, 

nejmarkantnější je tento výsledek u hry H3, používající v přírodním prostředí lanové 

překážky.   

Další otázka se týkala obtížnosti jednotlivých her z hlediska vychovatelek. Byla 

použita hodnotící škála: 1 – lehké, 2 – přiměřené, 3 – těžké. 

 

Graf 9: Závislost obtížnosti her na prostředí 

Zde můžeme vidět, že výsledky jsou velice vyrovnané. Výjimkou je hra 1, která se 

zdá z pohledu vychovatelek v prostředí tělocvičny těžší než venku. Výsledek může být 

ovlivněn malým počtem dotazovaných vychovatelek. Průměr hodnocení obtížnosti všech 

her je dle vychovatelek 1,78, což se blíží stupni 2 – Přiměřená obtížnost. 

Analýzou otevřených otázek položených vychovatelkám jsme získali stručný 

přehled o aktivitách školních družin. Průměr vycházek do přírodního prostředí se odvíjí od 

momentálního počasí. Vychovatelky chodí průměrně 3x týdně s dětmi ven. Mezi 

nejoblíběnější aktivity dětí z pohledu vychovatelek patří pohybové  a míčové hry. 

Vychovatelky využívají námi uváděné motivační prvky ve vyjímečných případech. Jako 

druh motivace využívají nejčastěji příběh a odměnu (diplomy). 
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6 Diskuze 

Cílem práce bylo aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho odezvu v prostředí 

školních družin, na základě čehož jsme si stanovili dvě výzkumné otázky.  

Na základě studia literatury a vlastních zkušeností jsme se domnívali, že přírodní 

prostředí bude u žáků oblíbenější než prostředí tělocvičny. Dle Rovného (1979) by se 

oblíbenost her měla zvyšovat venkovním prostředím. Žáci u čtyř her z pěti lépe hodnotili 

variantu v tělocvičně. Z dotazníků jsme se však také dozvěděli, že děti rády s družinou 

chodí ven až na 7 výjimek. Tento rozpor lze vysvětlit mnoha faktory, například únavou 

dětí po školní docházce, méně příznivým počasím, nezvykem dětí podřizovat se venku 

organizaci volného času. 

Při realizaci projektu byl vznesen požadavek na program, aby byl vytvořený pro 

děti mladšího školního věku tj. 6-12 let. Proto jsme se při přípravě zaměřili na střed daného 

intervalu, tj. 8-9 let, tedy 2. a 3. ročník. V získaných výsledcích můžeme sledovat nejvyšší 

oblíbenost her právě u této věkové kategorie. Naopak u nejvyšší věkové kategorie je už 

patrná zpočátku neochota podřídit se hře vytvořené pro mladší děti. 

Dále se ukázalo,  

že dívky hodnotily většinu her lépe než chlapci. Minimální rozdíly v názorech obou 

pohlaví pozorujeme u hry H3. To si můžeme vysvětlit komplexností hry. 

Největší atraktivitu jsme předpokládali u hry H3 – Bílá paní, z důvodu zařazení 

neobvyklého prvku – lanové překážky. Očekávání se potvrdilo. Podobných výsledků 

dosáhla i hra H4. Její atraktivitu si můžeme vysvětlit přímým zapojením vychovatelek do 

programu a jejich vynikajících hereckých výkonů a vžitím se do role. Úspěšností hry H4 – 

Vodníkovy pentličky se ztotožňujeme s názorem Neumana (2001), že dobrodružství je 

pocit, jakýsi druh napětí, které vzniká hlavně tehdy, pokud se setkáme s něčím neznámým. 

Zde se děti setkaly s neznámou rolí vychovatelky, která byla v roli vodníka.  

Zjistili jsme, že děti kladně hodnotí položky „převleky a rekvizity“. „Převleky a 

rekvizity“ nejsou běžně využívané v normálních programech školní družiny. Pelánek 

(2008) poukazuje na význam rolí a rekvizit a dalších motivací, které přispívají k vtáhnutí 

do děje hry. Odpovědi na otevřené otázky jasně potvrdily, že atraktivitu her pozitivně 

ovlivňuje převlek (vodníka, babičky), scénka (úvodní vyprávění), rekvizity (klíče).  

Analyzovali jsme i předpokládanou využitelnost jednotlivých her v prostředí 

přírodním a prostředí tělocvičny. Předpokládali jsme, že u hry H3 bude velký rozdíl ve 
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využitelnosti z důvodu jiných verzí programu. Ve verzi pro přírodní prostředí je obsažena 

nízká lanová překážka, kterou může postavit, jak udává Hanuš (1999), pouze člověk 

kvalifikovaný. V druhé verzi je využito běžné nářadí v tělocvičně, se kterým jsou 

vychovatelky zvyklé zacházet. Zajímavé je, že atraktivita hry H3 u žáků byla v obou 

verzích stejná. Velký rozdíl v průměru hodnocení využití je ve hře H2 i přes totožnou 

verzi. Tato hra je velice kontaktní s přírodním terénem, se zemí. Za nepříznivých 

podmínek je tato hra venku hůř využitelná. Vysvětlením může být, že učitelky nepreferují 

činnosti, u kterých by se děti mohly umazat. 

Ověřili jsme, že obtížnost jednotlivých her není závislá na prostředí. Pro výjimku u 

hry H1 nemáme uspokojivé vysvětlení. Průměr hodnocení obtížnosti všech her je dle 

vychovatelek 1,78, což se blíží stupni 2 – Přiměřená obtížnost. Tím jsme si ověřili, že 

program byl z hlediska obtížnosti vytvořen vhodně.  

Zabývali jsme se i morálními hodnotami a otázkou fair-play. Dle literatury – Zlatý 

fond her I (2008) – jsme účastníkům hry řádně zdůraznili význam fair-play, zodpovědnost 

a čest jich samotných. Strom, ze kterého si v závěru programu mohly děti vzít právě jeden 

plod (odměnu), se stal neobvyklým výchovným prostředkem. Podle našeho pozorování 

několik dětí porušilo pravidlo, většina však dokázala dohodnutou normu dodržet. Podobně 

u hry H5 měly děti šátkem zavázané oči, ale šátek někdy spadl a pak bylo jen na vůli dětí, 

jestli nechají oči zavřené. V tomto případě docházelo i přes zdůraznění pravidel fair-play 

k častým porušením pravidla. Na základě tohoto pozorování doporučujeme zařadit do 

reflexe (verbální či dotazníkové) otevřené otázky na dodržení fair-play v konkrétních 

případech a na zdůvodnění případného porušení pravidel. U hry H3 se často stávalo, že 

byla porušována pravidla o vymezené hrací ploše.  Toto pozorování jasně potvrzuje tvrzení 

Čálka (1990), France (2007), Neumana (2000), Pelánka (2008), že herní území je třeba 

jasně a opakovaně zdůrazňovat během vysvětlování pravidel. Abychom mohli určit, zda se 

jednalo o nepochopení pravidel či otázku fair play, potřebovali bychom bližší pozorování. 

Langameier (1983) tvrdí, že dítě v mladším školním věku se začíná učit sociálním 

reakcím jako je například pomoc slabším, spolupráce, soutěživost a soupeřivost. Naše 

pozorování jednoznačně podporují tvrzení, že schopnost pomáhat slabším a spolupracovat 

s věkem roste. Žáci vyšších ročníků pomáhali mladším spolužákům, pomáhali je 

organizovat a v rámci příběhu aktivněji spolupracovali. Naopak nárůst soutěživosti a 

soupeřivosti s věkem jsme nezaznamenali. 
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Argaj (1995, in Mazal 2000) charakterizuje hry jako: „pravidly upravenou 

soutěživou činnost soupeřících stran uskutečňovanou výrazným pohybem hráčů“. Zde 

bychom chtěli poukázat na to, že strany nemusí být reálné (např. dvě družstva). V mém 

programu byli jediným družstvem žáci, jejich soupeřem byla buď bytost nadpřirozená, 

nebo zcela imaginární. 

Hra H1 byla charakterizována jako problémová kooperační hra. Dle Neumana 

(2000) a Sýkory (2006) jsou tyto hry stavěny tak, aby byla nutná spolupráce všech 

účastníků. V tomto typu her vítězí všichni. V několika družinách nastala situace, že pouze 

jedinec či malá skupina překonali území a cítili se být vítězi. Bylo velice složité jim 

vysvětlit, že vítězi nejsou. Toto pozorování znovu potvrzuje tvrzení Čálka (1990), France 

(2007), Neumana (2000), Pelánka (2008), že cíl hry je třeba jasně a opakovaně 

zdůrazňovat během vysvětlování pravidel. 

Z pozorování se také ukázalo, že nízké lanové překážky přispívají ke spolupráci ve 

skupině a pocitu zodpovědnosti. Tento názor se shoduje s Hanušem (1999). Pokud některý 

z účastníků projevil subjektivní strach z aktivity, ostatní členové družstva spontánně 

nabízeli pomoc a povzbuzovali. 

Názornou ukázkou práce s objektivním a subjektivním rizikem byla hra H3, která 

pro účastníky představovala především subjektivní riziko. Dle Sýkory (2006) můžeme 

tvrdit, že subjektivní riziko je vnímané účastníky a je individuální. Podle pozorování 

pokrylo subjektivní riziko plný rozsah od minimálního, kdy účastník bez potíží překonal 

překážku, až po maximální, kdy účastník odmítl vstoupit na překážku.   

V dalším hodnocení si můžeme povšimnout, že v názoru na nejzábavnější aktivity v 

družině se vychovatelky naprosto shodují s dětmi. 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho odezvu v prostředí 

školních družin. Program byl aplikován v devíti základních školách na Sedlčansku v plném 

rozsahu. Odezva programu byla zjišťována prostřednictvím dvou verzí dotazníků pro žáky 

a pro vychovatelky. Výsledky zpracovaných dat byly prezentovány v přehledných grafech. 

Práce odpověděla na obě zvolené výzkumné otázky. Na otázku, zda je přírodní 

prostředí u žáků oblíbenější než prostředí tělocvičny, výzkum odpověděl v rozporu s teorií 

záporně, i když se nejednalo o velký rozdíl v hodnocení.  

Dále se ukázalo, že děti ve středu věkového pásma (8 – 9 let), pro které byl 

program vytvořen, ohodnotily hry mnohem lépe, než děti mladší a starší. Děti ze staršího 

věkového pásma hodnotily hry výrazně hůře. 

Výzkum prokázal vysoký význam v družinách podceňované motivace při uvádění 

hry. Přínos práce spatřujeme v inspiraci vychovatelek k tvorbě odpoledních programů ve 

školních družinách, na čemž se shodly samy respondentky. 

V dalším zkoumání doporučujeme navrhnout atributy popisující základní vlastnosti 

her, jako jsou kooperace, kondice, koordinace aj. na jejich základě dále sledovat oblibu 

jednotlivých typů her. Poté bude možné se zabývat obecnějšími tvrzeními souvisejícími 

s aplikací her ve školním prostředí. 
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9 Přílohy 

PŘÍLOHA 1:  Dotazník vychovatelky 

Ohodnoťte známkami od 1 do 5 hry podle toho, kterou v budoucnu využijete. ( 1- využiju, 

2- spíše využiju, 3- nevím, 4- spíše nevyužiju, 5- nevyužiju) 

Hra na úvodu (překonání území)   1 2 3 4 5 

Otevírací bylinka (sbírání částí rostlin)   1 2 3 4 5 

Bílá paní (lezení po lanech, plnění úkolů)  1 2 3 4 5 

Vodníkovy pentličky (hra s čísly na čele)  1 2 3 4 5 

Bludný kořen (chůze po slepu)   1 2 3 4 5 

Bylo pro Vás odpoledne inspirativní? 

 

Zařazujete do programu pohybové hry? Kolikrát týdně? 

 

Jak často chodíte ven s dětmi? 

1x za měsíc 1x za 14 dní  1x do týdne 2x do týdne 3x do týdne  každý den  

Využíváte nějaký druh motivace při uvádění her? (scénka, příběh, aj.) Pokud ano, jaké? 

 

Který typ aktivit baví děti nejvíce? 

 

Ohodnoťte hry podle úrovně obtížnosti pro děti (1 – lehké, 2 – přiměřené, 3 – těžké) 

Hra na úvodu (překonání území)   1 2 3  

Otevírací bylinka (sbírání částí rostlin)   1 2 3  

Bílá paní (lezené po lanech, plnění úkolů)  1 2 3 

Vodníkovy pentličky (hra s čísly na čele)  1 2 3   

Bludný kořen (chůze po slepu)   1 2 3  

 

 



 

 

 

50 

 

 

PŘÍLOHA 2: Dotazník pro žáky 

Pohlaví:  kluk   holka 

Věk:________________ 

Třída:_______________ 

Ohodnoť jednotlivé hry známkami od 1 do 5 jako ve škole, podle toho, jak se ti líbily. 

Hra na úvodu (překonání území)   1 2 3 4 5 

Otevírací bylinka (sbírání částí rostlin)   1 2 3 4 5 

Bílá paní (lezení po lanech, plnění úkolů)  1 2 3 4 5 

Vodníkovy pentličky (hra s čísly na čele)  1 2 3 4 5 

Bludný kořen (chůze po slepu)   1 2 3 4 5 

Která hra se ti líbila nejvíce? 

 

 

Co se ti na odpoledni nejvíce líbilo? 

 

 

 

Co tě baví dělat v družině? 

 

 

 

Chodíš rád ven s družinou? Proč? 
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PŘÍLOHA 3: Libreto a popis her 

Program uvádí stará babička (převlek), která dětem poví příběh o své prabábě. 

Příběh projednává o kouzelném stromu se zázračnými plody. Kdo sní pouze jeden plod, 

bude navždy šťastný. Plody kouzelného stromu jsou však zrádné a svádí k požití více 

plodů, to má však zcela opačný účinek. Stará babička pak žádá děti o pomoc, jak najít 

cestu ke kouzelnému stromu podle rad, které jí kdysi prabába dala. 

 První hru babička uvede jako zkoušku pro děti, jestli zvládnou 

spolupracovat a tudíž jestli ji pomůžou.  

Dostaňte se přes řeku: 

 Každé dítě dostane karton, na který se postaví do řady za sebou. Dostanou 

jeden karton navíc. Děti se musí z místa A přemístit do místa B (cca 8 m, záleží na počtu 

dětí). Na každém kartonu může stát pouze jeden člověk. 

 

 Po splnění prvního úkolu odtajní babička starý pergamen a vyzve jedno 

z dětí, aby přečetlo, co je napsáno. 

Pergamen: 

 K nalezení kouzelného stromu musíte získat: 

 Otevírací bylinku, která roste na zdejších loukách 

 Klíč, který mívala Bílá paní 

 Truhličku s mapou, kterou střeží vodník z nedalekého rybníka 

 

První položkou bylo získat otevírací bylinku na zdejších loukách. Babička vypráví 

příběh o kouzelné bylině a součastně popisuje, jak květina má vypadat. 

Otevírací bylinka: 

 Na louce jsou rozházené kousky papírů, které po složení dají obraz květin. 

Děti jsou rozděleny do skupin, ale jen z organizačních důvodů, aby nebyly všichni v hracím 

poli. Děti jsou připraveny u hracích kostek s instrukcemi.  Jejich úkolem je donést papírek 

– část květiny a následně ji společnými silami, nehledě na družstva, složit a poznat dle 

popisu, která z bylinek je ta kouzelná. Vždy než se děti vydají do hracího pole, musí hodit 

kostkou a číslo vržené určí jejich handicap:  1- běh po čtyřech, 2- skákání po jedné noze, 

3- pozadu, 4- raci (vzpor vzadu), 5 – trakař ve dvojici 6- spojení nohy jednoho a druhého 

šátkem.  
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Děti získaly kouzelnou bylinku a nyní jdou za Bílou paní požádat o klíč. Babička 

vypráví o Bílé paní, jaká je chytrá a jak se vždycky po nocích prochází po hradbách. 

Bílá paní: 

Vždy jedno dítě se snaží přejít nízkou lanovou překážku zvanou manévry. Na konci 

si vyloví každé dítě z vaku klíč. Ostatní děti mají za úkol uvázat a naučit se osmičkový uzel 

dle obrázku, přiřadit správné listy stromům a obrázky zvířatům. Cílem hry je úspěšný 

přechod každého dítěte přes překážku, zvládnutí osmičkového uzlu a správné vyplnění 

názvů stromů a zvířat. 

Po získání klíče musí děti získat truhličku od vodníka z nedalekého rybníka. 

Babička povídá o vodníkovi, jak má rád pentličky ale i dušičky. 

 

Vodníkovy pentličky: 

Určíme hrací pole cca 25x 10 m. Každé dítě má napsáno na čele/ na tváři číslo. 

Jeho úkolem je z jedné strany dostat pentličku na druhou stranu, aniž by vodník řekl jeho 

číslo. Dítě si nesmí číslo zakrývat žádnou částí svého těla ani někoho druhého. Nesmí si 

zakrývat číslo oblečením ani přírodninou. Vodník se může volně pohybovat v prostoru 

hřiště. Pokud vodník řekne číslo, které má dítě napsané na čele, musí se dítě vrátit ke staré 

babičce, udělat 10 dřepů a poté mu babička číslo přepíše a dítě může pokračovat ve hře. 

Cílem hry je dostat všechny pentličky na druhou stranu hracího pole. Jako vodníka 

využijeme vychovatelku vylepšenou o vodnický klobouk. 

 

Děti získaly truhličku a musí najít správný klíč k odemčení. V truhličce je „mapa“ 

vedoucí ke kouzelnému stromu. Babička vyzve děti, aby ji diktovaly, kam má jít a aby šly  

za ní. Babička však zakopne o bludný kořen. Nyní se děti nemůžou spoléhat na zrak a musí 

využít jiný smysl.  

Bludný kořen: 

 Dětem se zavážou oči a je jim řečeno, aby se pohybovaly pouze za zvukem 

dřívek/trianglu. Pro zvýšení bezpečnosti jdou děti v hadu (drží se za ruce). Nutné je, aby 

děti nemluvily. Pokud děti mluví, zvuk dřívek utichne. Děti vedeme až ke kouzelnému 

stromu. 

U kouzelného stromu vybídne babička děti, aby si rozvázaly oči. Je jim znovu 

zdůrazněno, že smí sníst pouze jeden plod, aby byly navždy šťastné. 
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Kouzelný strom: 

 Jakákoliv věc ověšená bonbony nebo čímkoliv jiným. 

Tento program je využitelný za dobrého počasí pro venkovní prostředí. Při nepřízni 

počasí se s dětmi přemístíme do tělocvičny a téměř celý program zůstává stejný. Třetí hra 

Bílá paní má specifické požadavky na realizaci hry, proto ji nemůžeme využít při nepřízni 

počasí v tělocvičně a proto ji trochu pozměníme. 

Bílá paní –mokrá verze: 

 V tělocvičně využijeme žebřiny a lavičku. Děti vylezou po lavičce opřené o 

žebřiny, následně ručkují na druhý konec, kde si vytáhnou klíč a slezou dolů. Další část 

zůstává stejná.  
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PŘÍLOHA 4: Sborník her 

Dostaň se přes řeku 

Hra na úvod – překonání území 

  

Charakteristika hry: lehká problémová, kooperativní hra, zahřívací hra 

Prostředí: louka, tělocvična, hřiště 

Doba trvání: 10 minut 

Pomůcky: 

- Kusy 30x 30 cm Kartony/lino /koberec,  

- něco na označení místa A a místa B např. lana 

Motivace: Děti musí prokázat, že spolu dokážou spolupracovat, že zvládnout spolu 

vyřešit tenhle problém. A jsou připraveni se vydat na cestu. 

Popis: Každé dítě dostane karton, na který se postaví do řady za sebou. Dostanou 

jeden karton navíc. Děti se musí z místa A přemístit do místa B (cca 8 m, záleží na počtu 

dětí). Na každém kartonu může stát pouze jeden člověk a s kartonem se nesmí pohybovat, 

pokud na něm někdo stojí. 

Bezpečnost: 

Příprava: 2 minuty – vyznačení území 
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Otevírací bylinka 

 

Charakteristika: hra rozvíjející fyzickou kondici 

Trvání: 15 minut 

Prostředí: louka, tělocvična 

Pomůcky: obrázky květin, kostky, instrukce, šátky 

Motivace: Otevírací bylinka je kouzelná květina, která otevře cokoli. 

Popis: Na louce jsou rozházené kousky papírů, které po složení dají obraz květin. 

Děti jsou rozděleny do skupin, ale jen z organizačních důvodů, aby nebyly všichni 

v hracím poli. Děti jsou připraveny u hracích kostek s instrukcemi.  Jejich úkolem je 

donést papírek – část květiny a následně ji společnými silami, nehledě na družstva, složit a 

následně poznat dle popisu, která z bylinek je ta kouzelná. Vždy než se děti vydají do 

hracího pole, musí hodit kostkou a číslo vržené určí jejich handicap:   

1- běh po čtyřech  

2- skákání po jedné noze 

3- chůze/běh pozadu,  

4- raci (pohyb ve vzporu vzadu),  

5- trakař ve dvojici 

6- spojení nohy jednoho a druhého šátkem. 

Bezpečnost: Dávat pozor, aby se děti nesrazily, popřípadě někdo nešlápl někomu 

na ruku. 

Příprava: 10 minut- rozmístit kusy obrázků po prostoru, připravit kostky 

s instrukcemi a šátky dostatečně od sebe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

56 

 

Bílá paní – verze v přírodě 

 

Charakteristika: lanová překážky, hra zaměřená na kooperaci a řešení problémů, 

vzdělávací hra, prvky ekoher 

Trvání: 20 minut (závislé na počtu účastníků) 

Prostředí: stromořadí, les 

Pomůcky: slackline a lano/lana (manévry), uzlovačky, látkový pytlík, pracovní 

listy, propisky, obrázky osmičkového uzle, klíče, tvrdé desky 

 

Motivace: Bílá paní strašívala na hradech. Uměla velice dobře chodit po úzkých 

hradbách. Abyste získaly další indicii, musíte prokázat stejnou dovednost. Bílá paní byla 

velice chytrá, a proto vám zde nechala i další úkoly. 

Popis: Vždy jedno dítě se snaží přejít nízkou lanovou překážku zvanou manévry. 

Na konci si vyloví každé dítě z vaku klíč. Ostatní děti mají za úkol uvázat a naučit se 

osmičkový uzel dle obrázku, přiřadit správné listy stromům a obrázky zvířatům. Cílem hry 

je úspěšný přechod každého dítěte přes překážku, zvládnutí osmičkového uzlu a správné 

vyplnění názvů stromů a zvířat. 

Bezpečnost: Dbát na správnou dopomoc u lanové překážky. 

Příprava: 20 minut – vytvoření lanové překážky, příprava pracovních listů, 

uzlovaček 
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Bílá paní – verze v tělocvičně 

 

Charakteristika: hra zaměřená na kooperaci a řešení problémů, vzdělávací hra, 

Trvání: 20 minut 

Prostředí: Tělocvična vybavená žebřinami, lavičkou, popřípadě švédská bedna, 

žíněnky 

Pomůcky: žebřiny, lavička, žíněnka, švédská bedna, pracovní listy, uzlovačka, 

obrázky osmičkového uzle, propisky, látkový pytlík, klíče  

Motivace: Bílá paní strašívala na hradech. Uměla velice dobře chodit po úzkých 

hradbách. Abyste získaly další indicii, musíte prokázat stejnou dovednost. Bílá paní byla 

velice chytrá, a proto vám zde nechala i další úkoly. 

Popis: V tělocvičně využijeme žebřiny a lavičku. Děti vylezou po lavičce opřené o 

žebřiny, následně ručkují na druhý konec, kde si vytáhnou klíč a slezou dolů. Ostatní děti 

mají za úkol uvázat a naučit se osmičkový uzel dle obrázku, přiřadit správné listy stromům 

a obrázky zvířatům. Cílem hry je úspěšný přechod každého dítěte přes překážku, zvládnutí 

osmičkového uzlu a správné vyplnění názvů stromů a zvířat. 

Bezpečnost: zabezpečení lavičky, vhodné rozmístění žíněnek, dopomoc 

Příprava: 20 minut 
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Vodníkovy pentličky 

 

Charakteristika: Hra rozvíjející obratnost, problémová hra 

Trvání: 10 minut 

Prostředí: louka, tělocvična 

Pomůcky: pentličky, barvy na obličej, odličovací ubrousky, sponky, vodnický 

klobouk, lana na vyznačení hracího území 

Motivace: Příběh o vodnících, kteří žili v rybnících. Jak moc měli rádi barevné 

pentličky a udělali by úplně cokoliv, aby jich měli, co nejvíce. 

Popis: Určíme hrací pole cca 25x 10 m. Každé dítě má napsáno na čele/ na tváři 

číslo. Jeho úkolem je z jedné strany dostat pentličku na druhou stranu, aniž by vodník řekl 

jeho číslo. Dítě si nesmí číslo zakrývat žádnou částí svého těla ani někoho druhého. Nesmí 

si zakrývat číslo oblečením ani přírodninou. Vodník se může volně pohybovat v prostoru 

hřiště. Pokud vodník řekne číslo, které má dítě napsané na čele, musí se dítě vrátit ke staré 

babičce, udělat 10 dřepů a poté mu babička číslo přepíše a dítě může pokračovat ve hře. 

Cílem hry je dostat všechny pentličky na druhou stranu hracího pole. Jako vodníka 

využijeme vychovatelku vylepšenou o vodnický klobouk. 

Bezpečnost: Dbát, aby se děti nesrazily. 

Příprava: 5 minut 
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Bludný kořen 

 

Charakteristika: Smyslová hra 

Trvání: 15 minut 

Prostředí: louka, tělocvična 

Pomůcky: šátky, dřívka 

Motivace: Bludný kořen nás zmátl a tak se musíme spoléhat na jiné smysly, než je 

zrak. 

Popis: Dětem se zavážou oči a je jim řečeno, aby se pohybovaly pouze za zvukem 

dřívek/trianglu. Pro zvýšení bezpečnosti jdou děti v hadu (drží se za ruce). Nutné je, aby 

děti nemluvily. Pokud děti mluví, zvuk dřívek utichne. Děti vedeme až ke kouzelnému 

stromu. 

Bezpečnost: Snažíme se udržet skupinku pohromadě a odstranit všechny překážky 

na cestě a na začátek a na konec dáme nejšikovnější. 

Příprava: 5 minut 
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PŘÍLOHA 5: Materiál pro hru H3 - Bílá paní 

Osmičkový uzel 

1.   2.  

3.   4.  

5.  
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Bílá paní úkoly 

Napiš správné názvy stromů: 
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Napiš správné názvy zvířat: 

 

 

 

 

 

 

 

 


