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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

BUDKA – budování kapacit a spolupráce neformálního
a formálního vzdělávání, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008247

Název programu

Pobytové programy Barevný podzim pro první stupeň ZŠ – Včelí
údolí

Název vzdělávací instituce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Lipka – pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6,
637 00 Brno-Jundrov
http://www.lipka.cz/rozmarynek

Kontaktní osoba

Mgr. Petra Nejezchlebová

Datum vzniku finální verze
programu

28. 4. 2020

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy
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Forma programu

Pobytový program

Cílová skupina

Žáci prvního stupně ZŠ, 1.–2. třída

Délka programu

26 vyuč. hodin

Zaměření programu
(temat. oblast, obor apod.)

Konkrétní výchovně-vzdělávací aktivity, které umožní dětem
a mládeži přímý kontakt s živou i neživou přírodou v jejím
přirozeném prostředí, vytváření a realizace aktivit prohlubujících
vztah k místu a zapojení mládeže do života komunity a do řešení
environmentálních problémů v regionu.

Tvůrci programu
Odborný garant programu

Mgr. Lucie Vladová, Mgr. Petra Nejezchlebová
Ing. Iva Křenovská
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Odborní posuzovatelé

ne

Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

ne

1.2 Anotace programu
Program žáky seznamuje se životem včel, přeměnou na včely mají žáci možnost praktickými
simulačními aktivitami poznat svět jejich očima. V úvodní motivaci je pedagog – smutný včelař žádá,
aby vyšetřili, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci postupně zjišťují, že se včely bojí povodně, která
nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena nevhodnými zásahy člověka do krajiny.
Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru formování údolí a toku říčky v okolí
základny žáci postupně zjistí, že se vliv člověka neodrazil v krajině natolik, že by se včely měly obávat.
Závěrem dají žáci doporučení lidem, co mají dělat či změnit, aby zmírnili rizika sucha nebo povodní.

1.3 Cíl programu
Žáci si přirozenými praktickými činnostmi vytváří a rozvíjí senzitivitu a vztah k přírodě. Cílem je
pobytem v přírodě za každého počasí vnímat přírodu všemi smysly, rozvíjet jemnou i hrubou motoriku
prací s přírodními materiály. Žáci řeší environmentální problém – ovlivňování krajiny člověkem často
se závažnými následky. Během pobytu si vytvoří lapbook, do kterého si zakládají a zaznamenávají své
výstupy z aktivit o životě a důležitosti včel, významu přirozeného toku a koloběhu vody v krajině. Díky
nim jsou na závěr pobytu schopni obhájit, zda je údolí pro včely bezpečné.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché aktivity
s menším daným počtem kroků při situačních hrách (Včelí život, Sosání, Jak vidí včela), rozdělí
si s ostatními žáky části úkolu a role a každý žák přijme zodpovědnost za plnění úkolu (Jak zadržet
vodu), v případě potřeby nabízí svou pomoc, ze zpětné vazby si bere ponaučení, hodnotí nejprve
pozitivně, neposmívá se, kritiku řeší návrhem jiného možného řešení, chová se tak, aby důsledky jeho
chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí
Kulturní povědomí a vyjádření – žáci vytvoří výstavu ze svých prací, hodnotí a posuzují jejich myšlenku,
tvůrčím způsobem se realizují při tvorbě landartu, naučí se a na společném vystoupení zazpívají písně
s rytmickými prvky na téma včel
Kompetence k učení – žák získává pozitivní vztah k učení díky pestrosti metod výuky s důrazem na co
nejvyšší možný přímý kontakt s přírodou, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu ve Včelí herně,
samostatně pozoruje a experimentuje v aktivitách o životě včel a na výletě při práci s mapou, získané
výsledky zapisuje a porovnává
Kompetence k řešení problémů – žák užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické
postupy, např. prostřednictvím práce s mapou na výletě, s váhou, s tabulkami při měření nasákavosti
(Jak zadržet vodu), vyhledá informace relevantní pro řešení problému, nachází jejich shodné, podobné
a odlišné znaky (Dobrá a zlá voda)
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Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, např.
prostřednictvím práce s knihami, mapou, lapbookem, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí
jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze při zpětné vazbě
Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje a vybavení
a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale i z hlediska ochrany
svého zdraví i zdraví druhých, např. v aktivitě Landart, Lesní koncert.

1.5 Forma
skupinová (kooperativní), samostatná, hromadná, badatelsky orientovaná

1.6 Hodinová dotace
Tento pobytový program Včelí údolí je součástí cyklu pobytových programů Barevný podzim,
organizovaných pracovištěm Rozmarýnek. Celkový časový rozsah pobytového programu je 26 hodin.

1.7 Předpokládaný počet účastníků a upřesnění cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou žáci prvního stupně ZŠ, konkrétně 1. a 2. třídy ZŠ. Program je nastaven pro
max. 50 účastníků, pilotně byl ověřen na 38 žácích 1. a 2. třídy.

1.8 Metody a způsoby realizace
V programu jsou využity tyto metody:
Metody slovní:
Monologické:
vysvětlování – vysvětlování významu jednotlivých aktivit, Přeměna na včely
výklad – aktivity o včelách
Dialogické:
rozhovor a diskuze – reflexe po aktivitách i jednotlivých dnech programu
Metody práce s textem:
práce s knihou
Metody názorně-demonstrační:
předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností) – zkoumání života včely, Přeměna na včely, Sosání
pozorování – zkoumání života včely, výlet
promítání – promítání fotografií
dramatické metody – zkoumání života včely
demonstrace obrazů – Jak vidí včela, Sosání včely a čmeláka, Otázky na pravidla, Příběh včelího úlu
instruktáž – Včelí dráha
Didaktické hry: smyslové a poznávací – Jak to vidí včela, Včelí dráha, Sosání
Metody výtvarné: výroba včelky z přírodních a zbytkových materiálů
Metody praktické:
vytváření dovedností – práce s přírodním materiálem, výlet, Lesní koncert
napodobování činnosti – Přeměna na včely, Včelí dráha
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manipulování – Včelí dráha, Jak vidí včela
produkční metody – landart
badatelské metody – Jak zadržet vodu
metoda problémového výkladu
aktivizující metoda – řešení problému
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1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok č. 1 (Jak žije včela) – 6 vyuč. hodin
Jedná se o úvodní část, která uvede žáky do pravidel pobytu a seznámí je s tématem. Žáci se po besedě
s pedagogem v roli včelaře na celou dobu pobytu přemění na včely. V tomto bloku se seznamují s jejich
vývojem, členěním úlu, stavbou těla s jejich specifiky, významem a s užitkem, který ze včel máme.
Téma č. 1 (Pravidla pobytu) – 75 min
Žáci se jednoduchou pohybovou hrou seznámí s prostředím ubytovny a místními pravidly,
kterými se budou v průběhu pobytu řídit.
Téma č. 2 (Přeměna na včely) – 15 min
V úvodní motivační aktivitě se žáci setkají s pedagogem-včelařem, který je v motivačním
úvodním dopise pozval, aby mu pomohli přijít na to, proč jsou jeho včely neklidné, čeho se
obávají. Žáci prožijí simulovanou proměnu z vajíčka do dospělé včely. Žáci prožijí simulovanou
proměnu z vajíčka do dospělé včely. A rozdělí se do skupin.
Téma č. 3 (Včelí život I.) – 60 min
Aktivita praktickým způsobem seznámí žáky s životem včel, organizací úlu, vývojovými stádii
včel a stavbou jejich těla. Žáci pomocí simulačních a praktických aktivit vyzkouší jednotlivé fáze
vývoje včel a úlohu různých typů včel v úlu.
Téma č. 4 (Včelí život II.) – 60 min
Žáci pomocí pohybové simulační aktivity vyzkouší, jak včely vidí, jak se živí, jak sbírají pyl a čím
jsou nám užitečné. Vyvodí, jaký je rozdíl v sosáku včely a čmeláka, a jaká jsou tedy kritéria při
výběru vhodného květu.
Téma č. 5 (Kdyby včely nebyly) – 30 min
V této brainstormingové aktivitě, spojené s pohybem, žáci přemýšlí, jaký užitek mají včely a co
by se stalo, kdyby z naší krajiny zmizely.
Téma č. 6 (Založení lapbooku a review) – 30 min
V hodnoticím kruhu po společném zopakování aktivit žáci vyhodnocují, jak se jim během dne
dařilo, co se jim nejvíce líbilo a jak se u aktivit cítili. Založí si lapbook na vkládání vypracovaných
materiálů.
Tematický blok č. 2 (Voda je život) – 5 vyuč. hodin
Tematický blok má za úkol seznámit žáky s podobami vody v krajině, jakým způsobem její podobu může
ovlivnit člověk a jaké to může mít důsledky. Praktickými aktivitami v terénu si vyvodí koloběh vody
v přírodě a to, jak její podobu může změnit člověk.
Téma č. 1 (Koloběh vody v přírodě) – 60 min
Pohybová aktivita se stanovišti v terénu, simulující cestu kapky vody v koloběhu vody v přírodě.
Žáci sami podle návodu na stanovištích přechází k dalším zastávkám a ze získaných podkladů
vyvozují, kudy může voda v přírodě putovat.
Téma č. 2 (Modelování toku říčky) – 60 min
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Praktická simulační aktivita zaměřená na modelování různých typů koryta říčky (meandrující,
rovné) v mírném svahu, žáci prakticky zkouší a vyhodnocují, které koryto říčky nejlépe zpomalí
vodu při povodních.
Téma č. 3 (Jak zadržet vodu) – 60 min
Praktická badatelsky zaměřená aktivita, ve které žáci odhadují nasákavost uvedených
materiálů, následně prakticky ověřují a vyhodnocují své výsledky a zjišťují, proč nasákne
některý les více vody a některý méně a jaké důsledky to pro les má – vyvodí vliv nasákavosti na
zadržování vody v krajině.
Téma č. 4 (Review a práce s lapbookem) – 45 min
V komunitním kruhu po společném zopakování aktivit pedagog provede reflexi bloku. Potom
žáci získají od pedagoga potřebný materiál k vytvoření lapbooku, který bude zachycovat jejich
výstupy a jednoduchými hravými prvky připomínat, co se během pobytu dozvěděli.
Tematický blok č. 3 (Výlet za vodou) – 5 vyuč. hodin
Výlet je koncipován jako půldenní, jeho trasa je záměrně vedena kolem jednoho nebo více toků nebo
jiných zdrojů vody. Žáci si během trasy ve skupinkách zaznamenávají charakter toku i krajiny a
vyhodnocují, jestli je krajina ohrožena povodněmi, suchem apod.
Téma č. 1 (Tok potoka v krajině) – 30 min
Pohybová aktivita – stezka důvěry, žáci vymodelují tvar koryta potoka pomocí spojených rukou.
Vybraní žáci postupně poslepu uličkou prochází a ostatní tvar koryta mění, aby si procházející
uvědomil, jak se voda v meandrujícím korytě zpomaluje a v rovném může odtékat rychle.
Téma č. 2 (Pozorování krajiny) – celkově 60 min
Pozorování říčky, žáci hledají odpovědi na otázky týkající se nasákavosti lesa a jeho možného
ohrožení suchem.
Svá pozorování si žáci na stanovištích průběžně zaznamenávají do mapy výletu, po návratu
si mapu společně dotvoří a vlepí do lapbooku.
Téma č. 3 (Kniha lesních rekordů) – 30 min
Aktivita na vyhledávání jedinečností v lese – pomocí určovacího klíče žáci určují stromy podle
listů, v lese pak vyhledávají list nebo jehličku, které nejvíce splňují zadané kritérium velikosti
nebo kvality.
Téma č. 4 (Smyslové hry) – 45 min
Žáci jsou rozděleni na skupiny. Střídají se na aktivitách: Co se změnilo (pedagog nechá žáky
prohlédnout si vymezenou část lesa a poté, co něco změní, žáci určují, co je se změnilo), Co to
tu voní (žáci vytváří do kelímku koktejl lesních vůní) a Lesní koncert (žáci si vytváří pomocí
přírodnin a provázků vlastní hudební nástroje a na závěr mohou zkusit společný koncert).
Zbývající čas bloku (60 minut) vyplňuje pochod.
Tematický blok č. 4 (Včelí tvořivé odpoledne) – 4 vyuč. hodiny
Na odpolední část po společném výletu jsou zařazeny tvořivé a odpočinkové aktivity, které jsou
zaměřeny na práci s přírodními materiály, včelími produkty a na zábavné opakování nabytých znalostí.
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Nedílnou součástí odpoledního programu je i další práce s lapbookem a zpětná vazba na konci
programu.
Téma č. 1 (Medové pečení) – 45 min
První ze tří dílniček odpoledního programu se zabývá vztahem k regionu, regionálními
produkty a pečením jednoduchých sušenek s přidáním medu od místního včelaře.
Téma č. 2 (Rukodělka včelka) – 45 min
V této rukodělné dílničce, která rozvíjí tvořivost a jemnou motoriku, si žáci ověří své znalosti o
anatomii včely, z přírodních materiálů a zbytků drátků si vyrobí včelku.
Téma č. 3 (Včelí herna) – 45 min
V třetí dílničce jsou žákům nabídnuta stanoviště s aktivitami se specifickými pomůckami
(kukátka, brýle, prvky ze Včelího života), které si vyzkoušeli v prvním dnu, další stanoviště tvoří
opravdové předměty ze života včel (plástve, včela a její vývoj zalitý v jantaru apod.) a
odpočinkové stanoviště s knihami se včelí tematikou.
Téma č. 4 (Suchá a mokrá místa v lese) – 30 min
Poslední aktivita před závěrečným hodnocením dne uvádí aktivitu pro další den. Žáci mají za
úkol prozkoumat blízkou část lesa a ukrýt své zvířátko do bezpečného úkrytu před vlhkem,
odhadnout, které místo v přírodě má i za méně příznivých podmínek šanci zůstat suché, a
zaznačit je do mapy. Další den aktivita pokračuje nalezením zvířátek a vyvozením správnosti
zvoleného stanoviště.
Téma č. 5 (Review) – 15 min
V diskuzním kruhu žáci opět po zopakování aktivit vyhodnocují, jak se jim během dne dařilo,
co se jim nejvíce líbilo a jak se u aktivit cítili. Do svých lapbooků vlepí a vloží materiály, které se
vztahují k tomuto dni.
Tematický blok č. 5 (Přirozená krajina) – 4 vyuč. hodiny
Na odpolední část po společném výletu jsou zařazeny tvořivé a odpočinkové aktivity, které jsou
zaměřeny na práci s přírodními materiály, včelími produkty a na zábavné opakovací aktivity. Nedílnou
součástí odpoledního programu je i další práce s lapbookem a zpětná vazba na konci celodenního
programu.
Téma č. 1 (Suchá a mokrá místa – dokončení) – 60 min
Tento den začíná uzavřením aktivity z předchozího dne, žáci najdou svá ukrytá zvířátka a vyvodí
správnost zvoleného stanoviště. Závěrečná krátká pohybová aktivita ověří poznatky z výletu,
kde žáci do mapy mimo jiné značili i místa pro úkryt zvěře, a vyzkouší, jak se zvířata v lese
ukrývají a co potřebují ke svému životu.
Téma č. 2 (Dobrá a zlá voda) – 30 min
Tato brainstormingová aktivita shrnuje poznatky žáků o různé podobě vody, jejím koloběhu.
Žáci na základě získaných zkušeností výtvarně vyjádří, jak nám voda pomáhá a jak nám může
škodit. Z výtvorů se na poslední večer vytvoří výstava a poté si je žáci založí do lapbooků.
Téma č. 3 (Landart) – 75 min
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V závěrečné tvořivé aktivitě mají žáci možnost aplikovat pravidla a znalosti, které se dozvěděli
během celého pobytu, a vytvoří ve skupinkách model přirozené krajiny.
Téma č. 4 (Review) – 15 min
V komunitním skupinovém kruhu žáci opět po zopakování aktivit vyhodnocují, jak se jim
během dne dařilo, co se jim nejvíce líbilo a jak se u aktivit cítili. Do svých lapbooků vlepí a vloží
materiály, které se vztahují k tomuto dni.
Tematický blok č. 6 (Obhajoba údolí) – 2 vyuč. hodiny
Na závěr pobytového programu musí žáci využít své získané znalosti a předvést svou dosavadní práci,
aby obhájili bezpečnost Včelího údolí před dělníky, kteří mají nařízení ho uzavřít a vyklidit kvůli
nebezpečí velké vody a sucha. V závěrečném promítání všichni znovu zavzpomínají, co se během
pobytu dělo a co se vše naučili.
Téma č. 1 (Přeměna zpět na žáky) – 30 min
Žáci v závěrečně zpětné vazbě sdílejí své pocity i vše, co se naučili, včelaři předají svá poselství
od včel. Poté přejdou proměnou zpět na žáky.
Téma č. 2 (Obhajoba před dělníky) – 15 min
Žáci si zopakují své získané vědomosti dotvořením lapbooku, prezentují své výsledky a obhajují
své stanovisko před dělníky, kteří mají za úkol zkontrolovat území, případně jej uzavřít kvůli
hrozbě sucha či povodní.
Téma č. 3 (Závěrečné promítání a ukončení programu) – 45 min
V poslední aktivitě jsou žákům promítnuty všechny fotografie z pobytu, rozdány jejich výtvory
a pedagogové se s nimi rozloučí.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Materiální:
 stoly, židle
 podsedáky
 kolíčky
 nástěnky nebo sítě na vyvěšení výtvorů
 papíry měkké A4
 papíry tvrdé A4 a A3
 lepidla, nůžky
 podložky na psaní
 tužky, pastelky
 nálepky na jmenovky pro žáky i na výrobky
Technické:
 počítač
 dataprojektor
 přehrávač hudby

11

1.11 Místo konání
Pobytový program byl realizován na základně Lesní penzion Podmitrov na Vysočině u Strážku. Penzion
leží přímo v údolí říčky Bobrůvky a je obklopen lesy, což maximálně vyhovuje realizaci programu.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Program je koncipován jako pětidenní pobyt na základně v těsné blízkosti lesa s vodním, pokud možno
přírodním tokem. Většina hlavního programu probíhá ve venkovním prostředí, proto je vhodné jej
realizovat v teplejších obdobích roku, protože přenesením do vnitřního prostředí by program ztratil
hlavní nosný motiv samostatného bádání a ověřování získaných dat.

1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů: 3
Položka
Celkové náklady na realizátory

Předpokládané
náklady
42 720 Kč

260 Kč / hod/ 1
hodinová odměna pro 1 realizátora včetně
pedagog (8 hod / den /
odvodů
5,5 dne)
z toho

ubytování realizátorů

3 200 Kč / 5 nocí
/ 3 pedagogové

stravování a doprava realizátorů

5 200 Kč / 4 plné penze
/ 3 pedagogové +
doprava 220 km

Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků

90 000 Kč

doprava účastníků

10 000 Kč / 220 km
á 45 Kč/km

stravování a ubytování účastníků

80 000 Kč / 4 dny
pro 50 žáků

příprava apod.

0 Kč

rozmnožení textů – počet stran:

500 Kč

stravné a doprava organizátorů

0 Kč

z toho

Náklady na učební texty
z toho
Režijní náklady
z toho
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ubytování organizátorů

0 Kč

poštovné, telefony

500 Kč

doprava a pronájem techniky

500 Kč

propagace

2 000 Kč

ostatní náklady

2 600 Kč (mzdové a
účetní oddělení,
ředitelství)

odměna organizátorům

1 180 Kč
(administrativní
zaměstnanec)

Náklady celkem

140 000 Kč

Poplatek za 1 účastníka

2 800 Kč

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
S koordinátorkou z portálu Rvp (https://rvp.cz/) je Lipka domluvena, že po schválení programu a
metodiky bude veškeré výstupy prezentovat přes model EMA, tedy odkazem na stránky Lipky –
https://www.lipka.cz/, kde budou materiály taktéž ke stažení.

Tato práce podléhá licenci na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0
Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi
souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace,
licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je Příjemce povinen
v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného
odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým
způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo
dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Pokud je držitelem autorských práv či práv s nimi
souvisejících k dílu nebo jinému předmětu ochrany, které vznikly na základě zakázky s použitím
prostředků této dotace, třetí osoba odlišná od Příjemce, je Příjemce povinen smluvně zajistit, aby tato
osoba připojila k dílu nebo jinému předmětu ochrany licenci Creative Commons za stejných podmínek
jako Příjemce.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
Jak žije včela

Aktivita č. 1 – Pravidla pobytu
1. část – Pohyb po budově
Milé děti, setkáváme se v tomto krásném
prostředí, které je pro vás zcela nové. Proto
je na začátku každého takového pobytu
nutné seznámit se s tím, jak to v budově
vypadá, kam smíte chodit a kam ne, kde
jsou vaše pokoje a toalety apod.



Napadá vás některá místnost, kam
žáci jako vy nemají přístup?
(kuchyň)
Do kterých místností můžete jen se
svolením dospělého? (kancelář
a pokoje pedagogů, pokoj
zdravotníka…)

Obrázky pravidel pobytu jsou rozmístěné po
celé budově. V následující aktivitě se budete
pohybovat po celé budově, můžete však
vstoupit pouze do otevřených dveří. Cílem
je, abyste se zorientovali v budově
a umístění
důležitých
místností
si zapamatovali. Místnosti mají své názvy
na obdélníkových cedulkách, nesundáváme
je, jsou důležité pro celý pobyt.

Názvy místností (viz Příloha 4.1.1.1 Názvy místností),
autor: Barbora Popelková.

Kromě těchto cedulek se ještě v budově setkáte s obrázky v šestiúhelnících. Jsou to naše pravidla
bezpečného chování během pobytu. Mají různé barvy. Každá skupinka dostane za úkol při svém pátrání
sbírat tyto obrázky své barvy, jsou od každé barvy vždy tři. Jakmile si projdete celou budovu, tyto
obrázky přinesete do místa, ze kterého jste vyšli.
Pozor! Skupinky se neustále drží pohromadě, neběháme, a především po schodech chodíme bezpečně!
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Pravidla pobytu (viz Příloha 4.1.1.2 Pravidla), autor: Barbora Popelková.
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2. část – Otázky na pravidla
Teď najděte v místnosti pro svou
skupinku místo, kde si společně
karty ještě jednou prohlédnete
a přečtete, a pokud některým
nerozumíte, můžete požádat
pedagoga o vysvětlení.
Ke každému obrázku se pokuste
vytvořit otázku tak, aby
odpovědí ostatních na tuto
otázku byla věta na vaší kartě,
ve společném kruhu si pak vaše
otázky zodpovíme a vysvětlíme.
Např. na pravidlo „Nevykláníme
se z otevřeného okna“ by byla
vhodná otázka: „Co není
bezpečné dělat, když je Vázání pravidel k sobě, foto: archiv autorů.
otevřené okno?“
Nakonec svážeme karty pomocí provázků do útvaru k sobě navzájem a pak si je vyvěsíme, abyste je
měli stále na očích.
-

Kdo z vás už umí uvázat uzlík?
Kdo by to mohl předvést přede všemi?

Na závěr si zopakujeme, jestli si dobře pamatujete umístění důležitých místností v budově:
-

Místnost, kterou myslím, je o patro níž od vchodu vlevo. ……………………………………….

-

Místnost, kterou myslím, je vedle naší místnosti vpravo. ……………………………………….

-

Místnost, kterou myslím, je první v ubytovací části vpravo. …………………………………..

Aktivita č. 2 – Přeměna na včely
Setkání s panem Včelařem:
Jmenuji se pan Včelař a jsem rád, že jste na základě mého dopisu dorazili sem, do Včelího údolí. Jsem
znepokojen, protože mé včely v úlech jsou neklidné, a já nevím proč. Potřeboval bych vědět, co se stalo
a jestli jim můžeme nějak pomoci. Toto jsou mé úly (viz obr. 3) a já jsem si vždycky přál stát se včelou,
abych věděl, co se včelám honí hlavou, co si myslí a jak se domlouvají. Slyšel jsem ale, že síla dětské
myšlenky může být tak silná, že se může přání splnit.
Posaďte se, zavřete oči a já vám předříkám jednoduchou říkanku, která dokáže změnit lidská mláďata
na včelky:
Já jsem malé vajíčko,
budu larva, potom kukla,
to je fuška, matičko!
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Teď už ji umíte, tak ji říkejte třikrát pěkně sami a pak otevřete oči!

Včelí úly na jmenovky (viz Příloha 4.1.2.1 Úly), autor: Petra Nejezchlebová.

Setkání s včelí Matkou:
Ale to je nadělení, já jsem včelí Matka tak dlouho, ale tolik mladých včeliček jsem tu snad ještě neviděla,
tak to je budu muset trochu roztřídit, aby se mi nepletly.
Jakmile víte, ke kterému úlu patříte, sedněte si ke stolu a vybarvěte si svou jmenovku, kterou poté
vyvěsíme pomocí kolíčků na úly, aby bylo jasné, ke kterému úlu patříte.
Pokud ti zbyl čas, nakresli na volný papír svou představu o tom, co nás tu během školy v přírodě asi
čeká.

Přeměna na včely, foto: archiv autorů.
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Aktivita č. 3 – Včelí život I.
1. část – Příběh včelího úlu
Na začátek vytvoříme skupinky podle barviček tykadel. Každá skupinka dostane několik obrázků.
Budeme si je postupně ukazovat a hádat, co je na nich vyobrazené.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 12

Obr. 1–14: Příběh včelího úlu (viz Příloha 4.1.3.1 Příběh včelího úlu). Zdroje viz Přílohy.

18

Teď si poslechněte příběh o životě ve včelím úlu. Kdykoliv si budete myslet, že do příběhu patří váš
obrázek, zvedněte jej nad hlavu.
Pozor! Nemusí existovat vždy jen jedno správné řešení, pokud si svůj obrázek dokážete dostatečně
přesvědčivě obhájit.

2. část – Včelí dráha
Stali jste se včelkami, tak je potřebné, abyste se dozvěděli, jak včelky rostou a jaké důležité práce a
činnosti zastávají naše včeličky v úlu.
Nad každým stanovištěm visí nápis s obrázkem činnosti, který vám napoví, pokud si nebudete
pamatovat, co zde máte plnit.
Začněte společně na prvním stanovišti. Budete probíhat trasou podle čísel stanovišť od 1 do 9 a na
každém stanovišti splníte nějaký pohybový nebo zručnostní úkol. Není důležité je absolvovat
na rychlost, ale procházet si je vlastním tempem. Pokud dojdete ke stanovišti č. 9, můžete celý okruh
absolvovat znovu, abyste si činnosti v úle a vývoj včel zopakovali a zapamatovali. Konec aktivity bude
oznámen písknutím.
1. stanoviště – vajíčko: Poskládej rozstříhaný
obrázek vajíčka, potom dílky vrať zpět do obálky.
2. stanoviště – larvička: Navlékni se do pytle bez dna
a dřepni si, potom vylez z pytle a vrať jej zpět
na místo.
3. stanoviště – kukla: Zazpívej bzučivě jednu sloku
nějaké písničky.
4. stanoviště – čistička: Na nohy a ruce navlékni
připravené rýžové kartáče, projdi vyznačenou trasu
po čtyřech a potom kartáče vrať do bedny.
5. stanoviště – krmička: Projdi část trasy s kuličkou
na lžičce, pokud ti spadne, vrať se na místo, kde ti
spadla, a pokračuj dál, nakonec vše vrať na tác.

Kojička, foto: archiv autorů.

6. stanoviště – kojička: Hoď do otvoru včelí hlavy
papírovou kouli, máš tři pokusy, koule přines zpět.
7. stanoviště – stavitelka: Postav 3 špalíky na sebe,
aby zůstaly stát 5 vteřin. Potom špalíky shoď a můžeš
pokračovat dál.
8. stanoviště – strážkyně česna: Přejdi po lavičce
nebo obrubníku vyznačenou trasu. Pokud spadneš,
vrať se na začátek této trasy a zkus to znovu.
9. stanoviště – létavka: Oběhni obrázky kytek, které
jsou rozložené na zemi nebo připevněné
na stromech, jako včelka sbírající pyl.

Vajíčko, foto: archiv autorů.
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Co jsme se z naší simulační aktivity dozvěděli?
-

Které stanoviště vám přišlo jako nejzajímavější? …………………………………………………………………….

-

Bavilo vás spíše střídat stanoviště, nebo jste zůstávali u svých oblíbených?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-

Připadá vám včelí svět zajímavý? Čím?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Pamatujete si říkanku, kterou jste si opakovali při přeměně? Jak jdou za sebou vývojová
stádia včely?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aktivita č. 4 – Včelí život II.
1. část – Jak to vidí včela
Rozdělíme se do dvojic a vyzkoušíme si, jaký
zrak má včela.
Ví někdo z vás, jaké oko má včela? A jak vidí?
Porovnejte svoji představu s obrázkem1 vpravo:
Na boku hlavy má včela dvě složené oči a na
vrcholu temene hlavy ještě tři jednoduché oči.
Víte, jak takové složené oči fungují?
A teď si společně vyzkoušíme, jak asi taková včela vidí. Použijeme na to taková speciální kukátka. Jste
ve dvojicích, kdy jeden představuje včelu, druhý průvodce. Průvodce provede svého kamaráda
s kukátkem po vyznačeném území. Prohlédnete si, kde všude se květy nacházejí. Pak si roli vyměníte.
Že to není tak jednoduché?
Cestou jste nacházeli obrázky květů tří barev, ověříme si teď, jestli jste si území dobře prozkoumali.
Samostatně procházejte územím a vyberte si vždy květy jedné barvy, které budete počítat. Vraťte se
zapsat jejich počet a pokračujte v další barvě. Až budete mít všechny spočítané, počkejte na místě, ze
kterého jste vycházeli, a společně si vyhodnotíme, jak pozornými včelkami jste byli.
Počet květů:
Červených ……………………….

Žlutých…………………………….

Modrých……………………………

1

Oko včely (viz Příloha 4.1.4.2 Jak to vidí včela – složené oči), Flickr.com [online]. USGS Bee Inventory and Monitoring Lab
2016 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/usgsbiml/26265795446
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2. část – Sbírání pylu
Jako včelky jste si obhlédli okolí a teď bude vaším
úkolem si nanosit zásoby pylových zrnek z květů,
které jste našli. Na kotník si připevněte
nátepníčky se suchým zipem a na každou nohu
bez pomoci rukou zachyťte jedno pylové zrnko.
Poté se vraťte ke mně do úlu a odevzdejte, co jste
nasbírali. Létat můžete tak dlouho, dokud jsou na
louce květy s pylovými zrnky.
Pozor! Včelky se při svém létání nikdy nesrazí,
pokuste se také být ohleduplní a pozorní
k ostatním kamarádům.

Výrobky, které máme díky včelám, foto:
archiv autorů.

3. část – Sosání
A jak je to u včel se sosáním sladkého nektaru z květů? A myslíte si, že existují i květy, které nejsou pro
včely vhodné? Vyzkoušejme si to!
Na louce plné krásných květů (lahviček s kuličkami) přidělenou slámkou-sosáčkem sbírej kuličky
(kapičky nektaru) do svého košíčku. Jakmile máš nasbíráno pět kuliček, běž je vysypat do ošatky
označené stejnou barvou, jako je tvůj sosáček.
Podívejme se do vašich ošatek. Jak si vysvětlíme, že se někteří z vás svým sosáčkem nedostali
do některých květů, když vám povím, že polovina z vás byla včelami a druhá polovina čmeláky?

Sosání, foto 2x: archiv autorů.

4. část – Kdyby včely nebyly
Na chvíli se zamyslete, co všechno má člověk díky včelám.
Za zvuku štěrchátka se budeme pohybovat v kruhu, jakmile zvuk ustane, vykřikněte, co bychom bez včel
neměli. Naše nápady si zapíšeme na společný papír. Potom si popovídáme, jestli byly všechny naše
nápady správné a jestli nás nenapadlo ještě něco jiného.
-

Jsou tedy včely v přírodě užitečné?
Dokážete si představit život bez nich?
Jaký by asi byl?
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5. část – Založení lapbooku
Na závěr tohoto bloku si zkuste vzpomenout na všechny aktivity tohoto včelího bádání a zapište si
nebo nakreslete dvě důležité informace:

Co mě překvapilo?
Co jsem nevěděl/a?

Co bych se ještě o včelách
chtěl/a dozvědět?

Všechny své výtvory, obrázky a pracovní listy si budeme zakládat do lapbooku.
Co je to LAPBOOK?
Lapbook je „kniha“, v našem případě složka, ve které si žáci shromažďují interaktivní materiály
a informace, které spojuje společné téma. Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK = kniha.
Tedy kniha, kterou si rozložím na klíně a můžu si z ní opakovat pomocí zajímavých obrázků,
skládaček, křížovek…
Dnes si na něj vytvoříme titulní stránku a vyrobíme si skládačku, která nám pomůže zopakovat stádia
vývoje včely. Troufneš si i na obrázkový kvíz nebo spojovačku s druhy včel?

Ukázka z materiálů pro lapbook (viz Přílohy 4.1.6.1 Tvorba lapbooku), zdroj: archiv autorů.

Voda je život

Aktivita č. 1 – Koloběh vody v přírodě
Setkání s včelou Matkou
Milí pomocníci, právě mi včela Staralka přinesla nové zprávy ze sousedního údolí. Tak už i to bylo
zaplaveno velkou vodou, a tak tak, že to pro úly v tomto údolí nedopadlo zle. A to není tento rok první
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taková zpráva! Jsme z toho úplně vystrašené. Co když přijde velká voda i do našeho údolí? Je to možné?
A jak to my, včelky, vlastně poznáme, když nám to tu lidé pořád mění? Pomůžete nám?

1. část – Koloběžení
Hrozí našemu údolí velká voda? Jak to s tou vodou vlastně je? Kde se v těch mracích pořád bere a jak
to, že oceány nepřetečou? To nám ukáže tato aktivita.
Rozhlédněte se kolem. Jsou tu rozmístěna stanoviště s cedulemi na stromech. Vy teď vyzkoušíte cestičky
kapky vody po našich stanovištích (moře, mrak, déšť, řeka, jezero, podzemní voda, studánka…), na
každém stanovišti si otisknete razítko do plánku a hodíte kostkou, abyste se dozvěděli, kam jít dál.
Razítko je pro každé stanoviště jiné, takže bude z plánku na závěr možné poznat, kudy vaše kapička
putovala.

Ukázka cedule na stanovišti (viz
Příloha 4.2.1.3 Koloběžení – karty
stanovišť), zdroj: archiv autorů.

Razítka (viz Příloha 4.2.1.1 Koloběžení – obrázky
razítek), zdroj: archiv autorů.

Vyhodnocení:
- Proč se z některých stanovišť mohlo jít pouze na některá další a některá ne?
- Dodrželi jste směr, kam vás kostka vedla?
- Bylo by poznat, kdybyste směr nedodrželi?

Praktický úkol:
Nalij na trávu a na asfalt nebo beton ve stejnou dobu stejné množství vody. Co můžeš pozorovat?
Jak by v tomto případě kapičky putovaly?
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2. část – Vliv člověka na koloběh vody
Vraťme se ještě jednou ke stanovištím koloběhové hry a představme si, jak tam kapičky putují.
- Mají lidé moc nebo možnost nějak změnit cestu některé kapičky? Stoupněte mezi stanoviště
na místě, kde je to možné.
- Jak by tu člověk mohl zasáhnout?

Aktivita č. 2 – Modelování toku říčky
Teď už víme o putování kapek vody obecně, ale jak je na tom tedy naše říčka?
Nakresli podle mapy okolí modrou pastelkou tvar jejího toku:

Rozhodni a zakroužkuj:
Je spíše ROVNÝ,
-

nebo KLIKATÍCÍ SE?

Víte, jak se těm klikatým zákrutům řeky říká?
Teče voda rychleji v rovném korytě, nebo v tom meandrujícím?

Vyzkoušíme si to:
Pozorně si prohlédni tyto dvě průhledné hadice, obě začínají i končí společně, kratší vede rovně, delší
tvoří zákruty – meandry. Do obou budeme zároveň pouštět z PET lahví vodu, pozorovat, jak protéká
hadicí, a stopovat a zapisovat na papír, za jak dlouho vyteče koncem hadice ven.
Tip na další práci s hadicemi:
Do zakroucené hadice ještě můžeme vložit valounky, které tok dále brzdí, a opět měříme čas.
Na konci hadic mohou být postaveny domečky z kostek cukru, aby šlo sledovat, jakou sílu má voda
vytékající z rovné a zakroucené hadice, jak valounky brzdí proud vody.

-

Co nám pokus ukázal?
Proč je v přírodě přirozené, a hlavně velmi důležité, aby říčka tvořila meandry?
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Aktivita č. 3 – Jak zadržet vodu
V předchozích aktivitách jsme si ověřili, proč je důležité, aby se voda měla kam vylévat a vsakovat.
V posledním pokusu tohoto bloku si ověříme, kolik který materiál je schopen nasáknout vody.
Pečlivě si přečtěte instrukce:
 Všechny materiály musí být suché.
 Odměříme vždy stejné množství (200 g) a
vložíme do plastové nádobky.
 Nádobku s materiálem naplníme vodou,
přetáhneme
silonkou
a
zabezpečíme
gumičkou.
 Vodu necháme v každé nádobce chvíli
vsáknout a pak ji přes silonku opatrně
vyléváme.
 Sledujeme i čistotu odtékající vody (hlína při
Měření nasákavosti, foto: archiv autorů.
záplavách zaplaví silnice a domky ve vesnici).
 Znovu zvážíme nádobky a údaje zapisujeme
do tabulky.
 Hmotnost suché směsi odečteme od hmotnosti nasáklé směsi a výsledek zapíšeme do třetího
sloupce.
 Podle výsledků určíme pořadí, který z materiálů zadržel nejvíce a který zadržel nejméně vody.

Ukázka z pracovního listu (viz Příloha 4.2.3.1 Jak zadržet vodu), zdroj: archiv
autorů.

Aktivita č. 4 – Práce s lapbookem
Do lapbooku si vlož Průvodní list z Koloběžení a vlep list s měřením nasákavosti. Novým příspěvkem
dnes bude Křížovka plná vody, můžeš použít i materiály, které jsi minule nedokončil.
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Křížovka plná vody (viz Příloha 4.2.4.1 Křížovka)

Co tvoří sníh? Sněhové …
Sněhová
Malá říčka.
Voda, která padá z výšky.
Z kohoutku ukápla …

Vodní nádrž přirozená nebo umělá.
Zmrzlá voda je …

Po dešti na chodníku zůstala …
Opak slova špinavá …
Potrubí s pitnou vodou.
Ráno je na trávě …
Vrtaná nebo kopaná jímka na
podzemní vodu …

Výlet za vodou
Setkání s včelou Matkou
Milé děti, už jste se dozvěděli spoustu věcí o nás, včelách, prakticky jste si vyzkoušeli, jak putuje a jak se
chová voda, a teď je na vás, abyste se jako malé včelky rozlétly po toku naší říčky a vyzkoumaly, jak na
tom ta naše říčka je a jestli nám hrozí nebezpečí velké vody.

Aktivita č. 1 – Tok potoka v krajině
Pamatujete si, proč je meandrující koryto důležité?
Pojďme si to vyzkoušet sami na sobě.
Úkol: Postavte se ve dvou řadách čelem proti sobě. Se svými sousedy se chyťte za ruce – tvoříte břeh
říčky. Krajní dvojice si vždy nasadí záslepky na oči a prochází postupně za sebou uličkou – korytem
potoka. Ostatní nám budou tvořit nejprve rovné koryto a při cestě zpět to meandrující.
Otázka: Kdy jste byli schopni jít rychleji? Proč?
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Aktivita č. 2 – Pozorování krajiny
Rozdělte se do trojic tak, aby měl každý jinou barvu pastelky.
Sledujeme cestu v mapě2, a kdykoliv dojdeme k zakreslenému číslu, zastavíme se a do mapy barevně
vyznačíme místa podle návodu:
Modrá: Vybarvi, kudy teče potok, a místa, kam se voda nejsnáze rozleje při povodni.
Žlutá: Vybarvi skály a místa, kde se nejhůře udrží voda a která nejsnadněji vyschnou.
Červená: Označ křížkem místa, kde žijí lidé, a vybarvi místa, kde jsou dobré úkryty pro zvěř.

Aktivita č. 3 – Kniha lesních rekordů
Pomocí Klíče k určování stromů s kamarádem spočítejte, kolik na tomto úseku až k následujícímu
zastavení dokážete najít a určit různých druhů stromů. Zkuste odhadnout, kolik jich bude. U dalšího
zastavení si porovnáme vaše výzkumy a odhady.

Lesní rekordy
Najděte:
 nejmenší list
 největší list
2

Mapa okolí, podklad dostupný z portálu Mapy.cz: https://mapy.cz
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nejbarevnější list
nejokousanější list
nejtmavší a nejsvětlejší list
nejdelší jehličku
nejkratší jehličku
nejkřivější jehličku

Své nálezy založ do folií.
Můžeš vymyslet i svou vlastní kategorii.

Aktivita č. 4 – Smyslové hry
Zvířátka jsou na svých smyslech naprosto závislá, na jejich zraku, sluch a čichu závisí množství potravy,
kterou seženou, a často i jejich život. Například přírodní pohromy vnímají díky svým bystrým smyslům
mnohem dříve než člověk. Tato aktivita vyzkouší, na kolik se můžeme spolehnout na své smysly:
Co se změnilo?
Záslepkou si zakryjte oči. Mezitím vybraní spolužáci z lesa před vámi odstraní nebo změní nějaké
přírodniny. Na pokyn odkryjte oči. Co vše dokážete odhalit?
Co to tu voní?
Rozejděte se po určené části lesa, zkuste do kelímku nasbírat přírodninu s typickou vůní (smůla, hlína,
kůra, listí, bláto…), na signál se vraťte zpět a ve dvojici vyzkoušejte se záslepkou na očích hádat, co cítíte
z kelímku svého kamaráda. Pak se můžete vystřídat s jinými dvojicemi.
Jak to zní?
Ve vymezené části lesa si vyzkoušejte, jak zní různé přírodní materiály. Pak si vyhledáte předměty, které
mohou zajímavě znít – přírodní hudební nástroje. Na zapískání je přineste na společné místo. Tam
s pomocí provázků dotvoříme vaše materiály v jednoduchý hudební nástroj. Na závěr si zahrajeme
společně na lesním koncertu.
-

Kterým smyslem se vám nejvíce dařilo vnímat?
O který smysl by bylo nejtěžší přijít?
Co by se stalo, kdyby zvířata přišla např. o zrak, čich, sluch, hmat…?

Tvořivé včelí odpoledne

Aktivita č. 1 – Medové pečení
-

-

Víte, co jsou to regionální produkty?
Proč může být důležité kupovat místní produkty?
Jaké výrobky bychom mohli využít od regionálních chovatelů a pěstitelů např. na výrobu
svačiny?
Jaký produkt se může vztahovat k našim včelám?
Který z produktů, které získáváme od včel, můžeme využít k pečení?
VOSK PYL
MED JED
PROPOLIS
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Tak do toho, zkusíme si něco připravit:







Stoupni si s tvou včelí skupinkou ke stolečku.
Prohlédni si připravené nářadí, nádobí a pomůcky. Víš, k čemu
slouží? Pokud si nejsi jistý, neváhej se zeptat.
Přečtěte společně pracovní postup.
Dál pokračujte podle postupu.
Před pečením si své výrobky označte tužkou na pečicí papír.
Nezapomeňte na konci aktivity po sobě vše pečlivě uklidit!

Setkání s panem Včelařem:
Pečení bude chvíli trvat, mezitím si popovídáme o tom, co jsme dosud Medové sušenky, foto:
archiv autorů.
zjistili.
- Dokážete mi teď už povědět, proč jsou mé včelky tak neklidné?
- A copak jste z mého medu upekli? Jakpak se vám to povedlo? V čem si myslíte, že by to příště
ještě šlo vylepšit?

Aktivita č. 2 – Rukodělka včelka
Co už víme o tom, jak včela vypadá:
-

Kolik má nohou?

____________________

-

Jak vypadá trup?

________________________________________

-

Kolik má křídel?

____________________

-

Co můžeme pozorovat na její hlavě?

________________________________________

Teď si vyrobíme vlastní včelku z drátků, vlny a včelího vosku. Pomáhat vám bude fotonávod, na kterém
je postupně ukázáno, jak ji budeme vyrábět.
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1. Nachystej si materiál – jeden drátek dlouhý 15 cm a tři drátky
dlouhé 10 cm, potom kousek včelího vosku a dva proužky ovčí
vlny, jeden světlý a druhý hnědý, dlouhé asi 20 cm. Na křídla
použij kousek voskového papíru na pečení.

2. Delší drátek ohni napůl a pomocí kulatých kleštiček ohni
konce, aby nebyly ostré. Zahni i konce kratších drátků.

3. Uchop oba proužky vlny společně za konec a vlož je
do přeloženého delšího drátku, co nejvíce dolů. Pevně je drž.

4. Proplétej postupně vlnu střídavě kolem pravého a levého
drátku tak, aby pohyb vytvářel ležatou osmičku.

5. Až domotáš vlnu do konce, zatoč drátky dvakrát kolem sebe, aby
se vytvořila tykadla.

6. Přilož krátké drátky k tělíčku včely
a omotej je pevně kolem něj všechny
v jednom místě. Tím se ti oddělí hruď
a zadeček včely.
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7. Ze včelího vosku odděl dva
malé kousíčky, kterými obalíš
tykadla včelky na konci. Je třeba
vosk na chvíli nahřát u topení
nebo mnout mezi prsty tak, aby
trošku změknul.

8. Z voskového papíru vystřihni dvě
kapkovitá křídla a ze zbylého vosku
vytvaruj váleček, kterým omotáš drátek
v místě, kde začínají tykadla – to bude
hlava.

9. Včelka je hotová! Na závěr žáci na jednu nožičku připevni
nálepku se svým jménem a umísti svůj výrobek na
společnou výstavu.

Včelka, 12x foto: archiv autorů.
-

Dařila se vám práce? Se kterým materiálem se pracovalo nejobtížněji?
S jakým materiálem se pracovalo nejlépe?
Znáš i jiný přírodní materiál, se kterým by se dalo pracovat?

Aktivita č. 3 – Včelí herna
Odměnou nám bude Včelí herna, kde si na připravených stanovištích můžete samostatně nebo
v libovolně vytvořených skupinkách znovu vyzkoušet aktivity prvního dne o včelím životě, navíc zkusit i
další zajímavé pozorovací aktivity, které vám přiblíží život včel.
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Seznam stanovišť:
1. stanoviště – Na stolech můžeš skládat vícevrstvá puzzle Vývoj včely.
2. stanoviště – Upevni si na nohy rýžáky a projdi trasu kolem připravené židle (jako včela čistička).
3. stanoviště – Nakrm Matku včelu hodem na cíl do otvoru. Kolikrát ses trefil?
4. stanoviště – Postav špalíky na sebe (jako včela stavitelka). Kolik se jich na sobě udrží a nespadnou
po dobu, než napočítáš do deseti?
5. stanoviště – Odpočiň si u knížek se včelí tematikou.
6. stanoviště – Pozoruj včelu v jantaru, včelí pyl a plástve (pod dohledem dospělého).
7. stanoviště – Překresli si barevná místa do mapy dopoledního výletu a vlož si ji do lapbooku, vlep si i
recept na medové pečení.
Není nutné absolvovat všechna stanoviště. Abychom se netlačili u jedné aktivity, vždy se dobře podívej,
kde je volné místo.
Pozor: Na konci herny pomozte uklidit stanoviště do původního stavu.
-

Jak jste se před aktivitami cítili?
Které ze stanovišť vám vyhovovalo nejvíce a proč?

Aktivita č. 4 – Suchá a mokrá místa
Po tvořivých a hravých aktivitách se vrátíme k aktivitám z našeho výletu, kdy jsme do mapy zakreslovali
nejen suchá a mokrá místa, ale také místa vhodná pro úkryt ostatních zvířátek před vodou a vlhkem.
Co ke svému životu zvířata potřebují a kam by se nejspíš ukryla před vlhkem?
Úkol: Do dvojice dostanete jedno zvířátko z vlny a jedno bavlněné. Vaším úkolem bude je v okolí
základny na noc ukrýt tak, aby zvířátka zůstala v suchu, i kdyby se zhoršilo počasí a začalo pršet.
Schováme je tak, abychom nemuseli přemisťovat nic z lesa, nebudeme vytvářet přístřešky ani jiné umělé
úkryty. Nebudeme při tom manipulovat se zvířátky ostatních dětí. Zítra ráno půjdeme vaše zvířátka
najít a zkontrolovat, jak přečkali noc.

Přirozená krajina

Aktivita č. 1 – Suchá a mokrá místa – vyhodnocení
Teď se vrátíme na místo ukrytých zvířátek. Na místě se opět rozdělíme do dvojic a vyhodnotíme, které
zvířátko zůstalo přes noc suché, jaký vliv mělo počasí (déšť, mlha, rosa…).
-

Která místa jsou nejbezpečnějším úkrytem před vlhkem?
Na kterých hrozí, že bude zvířátko mokré? Proč?
Které zvířátko, když je vlhké, je na vaši kůži (např. na tvář) příjemnější? Proč to tak je?

Můžeme si po cestě zpět na zvířátka zahrát:
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Hra: Na signál písknutí dostanete povel, před čím se máte ukrýt, a patnáct vteřin na ukrytí.
Ukrývat se budeme např. před sluncem, deštěm, člověkem apod. Na závěr si vyhodnotíme, kdy bylo
schovávání nejtěžší a proč.

Aktivita č. 2 – Dobrá a zlá voda
-

Jak může vypadat zlý a dobrý člověk?
Může existovat i zlá a dobrá voda? Jaká například?
Pro koho je zlá, pro koho může naopak být tato situace přínosem?

Úkol 1: Do levého rámečku nakresli, jak si představuješ, že by v naší krajině mohla vypadat dobrá voda,
která přináší užitek, a do levého rámečku, jak vypadá zlá voda, která může škodit.

DOBRÁ VODA

ZLÁ VODA

Různé podoby vody můžeme třídit i jinak.
Úkol 2:
- Dobře si prohlédni následující obrázky3 a zakroužkuj modře vše, kde je voda kapalná, černě ty,
kde je voda v pevném skupenství – tedy ve formě ledu, a fialově ty, kde je voda v plynném
skupenství – tedy ve formě páry.

VODA – modrá
-

3

PÁRA – fialová

Zelenou tečku udělej k obrázkům, kde je voda v přírodní podobě, a červenou tečku tam, kde ji
ovlivnil člověk.

– přírodní
-

LED – černá

– umělá

Vezmi hnědou pastelku a nakresli fajfku k obrázku, který se může vyskytovat v okolí naší
budovy, popř. v našem údolí. Křížek nakresli k obrázkům, které se tu vyskytnout nemohou.

Obrázky Dobrá a zlá voda (viz Příloha 4.5.2.1 Dobrá a zlá voda – sada obrázků). Zdroje viz Přílohy.
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 – může se vyskytnout

x – nemůže se vyskytnout

34

Aktivita č. 3 – Landart
Co je to LANDART?
Je to činnost, která citlivě přetváří krajinu. Může působit i uměleckým dojmem.
My si na takové umělce přírody společně zahrajeme.
Úkol: Se svou včelí skupinkou si vyhlédni v členitějším lese zajímavé místo. Tady společně vytvořte
model krajiny podle pravidel, která jsme tu již poznali a vypátrali. V krajině by se mělo dařit rostlinám i
živočichům. Dostanete i pruh modré látky, která bude ve vaší miniaturní krajině značit tok vody.
Na závěr si vše společně obhlédneme, popíšeme, zhodnotíme a vyfotíme, abyste si svůj obrázek mohli
vlepit do svého lapbooku.
Co bylo nejtěžší na společném tvoření?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Dozvěděl ses dnes něco nového?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Obhajoba údolí

Aktivita č. 1 – Přeměna zpět na děti
Setkání s včelou Matkou:
Vítám vás, mé včelstvo! Vzpomínám, co jsme spolu všechno už prožili a kde všude jsme spolu byli –
prozkoumali jsme vodu ve všech jejích podobách a přišli na to, jak s vodou zacházet, tak aby nám
neubližovala. Tak si myslím, že jsem vám už předala všechno potřebné a že už brzy přijde čas rozloučit
se. Co byste jako včelky vzkázaly lidem?
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3 Metodická část
Pobytový program je zaměřen na rozšíření povědomí žáků o různých podobách vody, jejím užitku
a formách, jak může člověku škodit. Děti hledají příčiny těchto jevů a způsoby, jak jim předcházet.
Zkoumají šetrné způsoby chování k přírodě, následky nešetrného hospodaření a obdělávání půdy.
Seznámí se s problematikou malých regionálních chovatelů a pěstitelů, především včelařů, a v těle
včelky prožijí celý pobyt, během kterého se dozví základní informace o jejich životě.
V úvodní motivaci děti smutný včelař žádá, aby vyšetřily, proč jsou včely v jeho úlu neklidné. Žáci
postupně zjišťují, že se včely bojí povodně, která nedávno prošla sousedním údolím a byla způsobena
nevhodnými zásahy člověka do krajiny. Praktickým zkoumáním vlastností a podob vody i charakteru
formování údolí a toku říčky v okolí základny žáci postupně zjistí, že se vliv člověka neodrazil v krajině
natolik, že by se včely měly obávat.
Závěrem dají žáci doporučení lidem, co mají dělat či změnit, aby zmírnili rizika sucha nebo povodní.
Program pro naplnění svých cílů vyžaduje prostředí s přírodním (nejlépe meandrujícím) tokem,
výhodou je i možnost navštívit soukromého včelaře, aby si žáci ověřili, co se v programu dozvěděli.
Vzhledem k tomu, že se žáci učí o včelách a vodě, není vhodné tento program realizovat v zimním
období. Většina programu probíhá venku, je zapotřebí, aby v okolí bylo dostatek různých ekosystémů
(louka, les, samostatně stojící stromy, vodní tok a cesta kolem něj) a přitom pro žáky bezpečné
prostředí. Některé aktivity také vyžadují, aby žáci uměli číst (velké tiskací písmo), zapisovat (křížovka,
lapbook) a provádět jednoduché výpočty (odečíst časy, hmotnosti). Proto je dobré v těchto aktivitách
tvořit skupinky věkově nebo dovednostně různorodé (tyto skupinky po domluvě již dopředu sestaví
učitelé, kteří žáky znají), případně jej realizovat v době, kdy už žáci tyto schopnosti a dovednosti mají.
V úvodní části programu dochází především k rozvoji sociálních a občanských schopností. Teoretická
část se odehrává především v prvních dvou dnech, žáci posilují především kompetence k učení
a k řešení problémů, v této části pobytu je prospěšné přispění učitelů, kteří znají metody, kterými
si žáci dovednosti psát a počítat osvojují. Třetí den navazuje výlet, spojený s odpoledním méně
náročným tvořením, při kterém žáci posilují svoje kulturní povědomí a sebevyjádření. Učitelé se výletu
účastní, mohou díky znalosti žáků lépe předpokládat riziková místa nebo činnosti programu. Čtvrtý den
je záměrně navržen jako více odpočinkový, směřuje více ke kompetencím pracovním
a komunikativním. Žáci jsou již více unaveni a preferují méně organizovanou činnost. Zároveň již mají
za sebou více než polovinu pobytu a zpravidla bývají uvolněnější a nadšeni k tvoření a volné hře. S tímto
musí pedagog počítat, aby nedošlo k jejich přetížení.
Program byl vytvořen ve spolupráci s učitelkami 1.–3. ročníku ZŠ, které do programu zapracovaly své
znalosti RVP, podílely se především na určování přiměřenosti učiva pro konkrétní věkové skupiny.
Učitelky využily své znalosti žáků i učiva a navrhovaly témata činnosti, které by bylo vhodné z jejich
strany do programu zařadit. Zkušení metodikové z neformálního vzdělávání pak propojili jejich návrhy
s metodami a hlavní motivační linií. Pro učitele ve školním prostředí je zařazení neformálních aktivit
obtížné, vyžaduje aktivního učitele, ale i motivované žáky. Klade na pedagoga větší nároky časové
a organizační, než jaké představuje klasická výuka ve třídě, a to hlavně kvůli plánování aktivit
v dostatečném předstihu, časově náročné tvorbě potřebných pomůcek a vyhledávání informací.
Náročná je i nutnost propojování poznatků z mnoha oborů, učitel by měl mít široký všeobecný přehled
a být žákům rádcem. Tyto obtížné oblasti při vzájemné spolupráci s učitelkami zapojené školy zastali
metodici a pedagogové neformálního vzdělávání a společně upravovali vznikající program. Ze strany
neformálního vzdělávání byla žákům nabídnuta možnost procvičení stávajících znalostí a dovedností
pomocí atraktivnějších, přitažlivějších a záživnějších aktivit, s pomůckami a materiály připravenými

36

fundovaně právě pro tento program, které učitelky ve svém pracovním čase nemají možnost vytvořit
v potřebné kvalitě a odpovídající úrovni. Ty naopak okamžitě podávaly zpětnou vazbu k aktivitám,
kterých se s žáky účastnily, přičemž využily svou znalost tématu, struktury a obsahu programu.

3.1 Metodický blok č. 1 (Jak žije včela) – 6 vyuč. hodin
První část programu má za úkol žáky vtáhnout do příběhu, jenž začal již úvodním dopisem, který
s dostatečným předstihem (měsíc) poslal pan Včelař žákům do školy (jedná se o imaginární postavu,
která je v programu zastoupena pedagogem v kostýmu). Žáci se dozvěděli, že pan Včelař má několik
svých úlů a zdá se mu, že jsou včely neklidné. Mohlo by hrozit, že nestihnou nasbírat dostatek potravy,
aby přečkaly zimu. Jsou proto požádáni o pomoc.
Po příjezdu na pobyt se tedy žáci stávají včelami, aby důvod znepokojení odhalili. Poznávají
podrobnosti a zajímavosti ze života včel a vše si zkouší na vlastní kůži. Většina aktivit probíhá venku,
aby žáci byli v co nejtěsnějším kontaktu s přírodou.
3.1.1 Téma č. 1 (Pravidla pobytu) – 75 min
Cíl: Seznámení s pravidly pobytu a podmínkami jejich dodržování.
1. část – Pohyb po budově
Forma a bližší popis realizace
Žáci pracují ve skupinkách, mají za úkol projít celou budovu základny a najít cedule s názvy místností
umístěné na dveřích, ty si zapamatují. Dále hledají tři šestiúhelníkové karty s pravidly BOZP, které
sbírají podle předem přidělené barvy.
Metody
Aktivizující metoda – řešení problému, didaktická hra
Pomůcky
Karty s názvy místností (viz Příloha 4.1.1.1 Názvy místností)
Karty BOZP (viz Příloha 4.1.1.2 Pravidla)
Lepicí hmota
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, chová se tak, aby
důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí.
Rozpracovaný obsah
Obrázky pravidel pobytu jsou pomocí lepicí hmoty rozvěšené po celé budově. Žáci se pohybují
po budově, mohou vstoupit do všech otevřených dveří. Cílem je, aby se zorientovali v budově (názvy
místností jsou v obdélníku, tyto karty nesbírají, mají zůstat na místě po celou dobu pobytu) a umístění
důležitých místností si zapamatovali.
Pravidla pobytu jsou ve tvaru šestiúhelníků, žáci je sbírají (každá skupina pouze svou barvu). Každá
skupina má tři karty, tedy tři pravidla, tyto obrázky přinesou do výchozího místa.
Seznam obrázků pravidel:
1. Přezouváme se.
2. Zhasínáme.
3. Jíme pouze v jídelně, jídlo nevynášíme.
4. Poškození věcí nebo zařízení nahlásíme.
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5. Mluví jen jeden.
6. Zvednutá ruka znamená ticho.
7. Neopouštíme sami budovu/areál.
8. S úrazy jdeme za zdravotníkem.
9. Bez svolení nekrmíme zvířata.
10. Po večerce a před budíčkem jsme potichu.
11. V případě požáru opouštíme budovu a čekáme na hřišti.
12. Třídíme odpady.
13. Udržujeme pořádek na pokojích.
14. Na program chodíme bez mobilů.
15. Topení ničím nezakrýváme.
16. Na program chodíme podle domluvy včas.
17. Chováme se kamarádsky.
18. Okna otvíráme jen na pokyn paní učitelky.
Metodické poznámky
Tato aktivita podrobně seznamuje žáky s pravidly a umístěním místností v budově formou pohybové
hry. Příprava hry si vyžádá alespoň 30 minut před aktivitou samotnou. Je zapotřebí označit pro žáky
důležité místnosti, aby zjistili, kde jsou učebny, záchody, jídelna, pokoj paní učitelky, pokoje ostatních
žáků, zdravotníka… Na dveře se názvy lepí bílou lepicí hmotou, šestiúhelníkové karty s pravidly je lepší
vždy vhodně položit nebo zastrčit, aby se neničila omítka zdí.
Žáci se rozdělí do skupin tak, aby na každou skupinu vyšly tři obrázky pravidel. Pokud je skupinek více,
rozdělí se celá skupina na poloviny a pomůcky se zdvojí (musí se barevně odlišit, např. jedna sada
na barevný papír, druhá barevně vytištěná na bílém podkladu). Skupinky se po budově pohybují
společně, cílem je, aby se žáci zorientovali v budově (názvy místností jsou v obdélníku, tyto karty se
nesbírají, mají zůstat na místě po celou dobu pobytu) a umístění důležitých místností si zapamatovali
(čtenáři čtou nápisy nečtenářům). Přitom hledají šestiúhelníkové karty své barvy. Při hře žáci musí dbát
bezpečného pohybu, především po schodech. Jakmile naleznou všechny tři karty své barvy a jsou si
jisti, že prošli celou budovu, vracejí se zpět do místnosti, kde začínali.
2. část – Otázky na pravidla
Forma a bližší popis realizace
Žáci ve skupinkách diskutují nad významem karet a poté formulují otázky, které vedou k pochopení
a bližšímu vysvětlení pravidla.
Metody
Metoda problémového výkladu
Slovní – dialogická
Názorně-demonstrační – demonstrace obrazů
Pomůcky
Karty BOZP (viz Příloha 4.1.1.2 Pravidla)
Nůžky
Provázky
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, chová se tak, aby
důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí.
- Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových
materiálů, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze.
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Rozpracovaný obsah
Žáci pracují v místnosti ve skupinách podle barev, diskutují a zjišťují, co jednotlivé karty znamenají, mají
možnost svůj názor kdykoliv konzultovat s pedagogem. Ke každému obrázku se snaží vytvořit otázku
tak, aby odpovědí ostatních žáků na tuto otázku bylo pravidlo samotné, učí se tak formulovat otázky.
Postupně se představí všechna pravidla, poté žáci svážou karty pomocí provázků do útvaru k sobě
navzájem (ujistit se, že žáci zvládnou zavázat uzlík, případně předvést a procvičit) a celek vyvěsí
na stěnu ve společném sále.
Metodické poznámky
Pedagog před aktivitou připraví kruh ze židlí. Žáci si v daných skupinkách nejprve najdou v místnosti
klidné místo a na obrázky pravidel formulují otázku tak, aby její odpovědí byl nápis na obrázku. Pokud
si některá skupinka není jistá, může využít podpory pedagoga, který žáky obchází a pomáhá jim.
Obzvlášť žáci v první třídě nejsou ještě zdatní ve tvoření otázek, je potřeba větší pomoc od pedagogů.
Potom se sesednou a postupně se ptají ostatních tak, aby je přivedli ke správnému znění pravidla.
Pedagog může dovysvětlit, proč je potřeba daná pravidla dodržovat. Poté si žáci vezmou provázky
a svážou obrázky k sobě pomocí dírek v kartách vždy uprostřed strany obrázku. Je nutné se ujistit, že
žáci dokáží uvázat uzel (resp. dva uzlíky na sebe, aby se tvar nerozpadal), případně společně nacvičit.
Celý soubor pravidel se potom viditelně vyvěsí. Názvy místností zůstávají rozmístěny po budově
po celou dobu pobytu.
Zpětná vazba k aktivitě
Na závěr pedagog s žáky zopakuje zapamatování si názvů místností jednoduchou opakovací hrou
Myslím si místnost, která je v přízemí od schodů vpravo na konci chodby… apod. (viz část 2 – Podrobně
rozpracovaný obsah programu, Pravidla pobytu, část 2 – Otázky na pravidla).
3.1.2 Téma č. 2 (Přeměna na včely) – 15 min
Cíl: Uvedení do motivační linky pobytu, seznámení s hlavními postavami a rozdělení do pracovních
skupinek podle barev úlů.
Forma a bližší popis realizace
Žáci jsou v místnosti společně, projdou simulovanou přeměnou na včely, při které si pomocí
jednoduché říkanky zapamatují stádia vývoje včely. Po této přeměně získávají tykadla a stávají se
součástí včelstva.
Metody
Slovní – vysvětlování
Názorně-demonstrační – předvádění
Praktické – napodobování činností
Pomůcky
Kostým pana Včelaře, včely Staralky a Matky
Podložky – dlaždice (karton natřený medově žlutou barvou) pro každé dítě nebo jiná podložka
Tykadla (z široké gumy a chlupatých drátků) pro každé dítě podle barev skupin
Hudba – relaxační melodie (např. instrumentální melodie Petra Polomíka – viz Zdroje a odkazy)
Přehrávač
Jmenovky (viz Příloha 4.1.2.2 Jmenovky)
Pastelky
Volné papíry
Úly v barvách dle barev skupin (viz Příloha 4.1.2.1 Úly)
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Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Kompetence k učení – žák získává pozitivní vztah k učení – naučí se říkanku, která jej přemění.
Rozpracovaný obsah
V této úvodní motivační aktivitě se žáci setkají s panem Včelařem (v našem případě pedagogem
převlečeným za včelaře), ten je vítá, je rád, že na základě jeho dopisu dorazili sem do Včelího údolí.
Popíše žákům, že je znepokojen, protože jsou včely v jeho úlech neklidné a on neví, proč. Potřeboval
by vědět, co se stalo a jestli jim můžeme nějak pomoci. Pan Včelař žákům představí svoje úly (obrázky
úlů vyvěšené na zdi/nástěnce) a říká, že si vždycky přál stát se včelou, aby věděl, co se včelám honí
hlavou, co si myslí, jak se domlouvají. Slyšel ale, že síla dětské myšlenky může být tak intenzivní, že
se může přání splnit.
Žáci se posadí na kartonové šestiúhelníky, zavřou oči a za hudby písní se včelí tematikou si prožijí
simulovanou proměnu z vajíčka po dospělou včelu. Včelař předříkává jednoduchou říkanku, ke které
se žáci průběžně připojí. Když ji umí zpaměti, říkají ji samostatně a pedagog se z kostýmu pana Včelaře
rychle převlékne za včelu (pokud je pedagogů více, tak ostatní jsou včely Staralky). Včela Matka je
přivítá, volá žáky jménem a včelky se líhnou, dostávají barevná tykadla (široké gumy s chlupatými
drátky) v barvách dle skupin podle rozdělení, které má pedagog již předem promyšlené, aby byly
skupiny vyvážené.
Po společné přeměně žáci dostanou jmenovku, kterou si vybarví a pověsí na úl podle barvy svých
tykadel.
Metodické poznámky
Kostýmy pedagogů jsou jednoduše pojaté, pan Včelař má kostkovanou košili, rukavice, klobouk
a nalepený knír, včely hnědá pomalovaná trika a křídla z organzy. Před aktivitou si pedagog připraví
na podlahu v místnosti nebo na rovném terénu venku kartonové dlaždice tvaru šestiúhelníku, které
slouží žákům jako buňky pláství, ve kterých bude probíhat jejich proměna. Nachystá i přehrávač hudby
(osvědčil se telefon a bluetooth reproduktor) a relaxační melodie. Tykadla si napočítá podle žáků
ve skupinách a na nástěnku vyvěsí barevné úly (natištěné na barevné A3 papíry), na které si žáci budou
později věšet pomocí kolíčků své jmenovky (velikost A5). Po společné přeměně rozdá jmenovky, které
si žáci vybarví a pověsí na úl podle barvy svých tykadel.
Varianty
U starších žáků je vhodné motivaci zaměřit více na fáze přeměny, u mladších žáků na prožívání pocitů,
představivost. Příp. lze doplnit další samostatnou prací: Nakresli svou představu o tom, co nás tu během
školy v přírodě asi čeká.
Pokud má realizátor programu k dispozici skutečné úly nebo jejich modely, mohou se žáci v této fázi
seznámit s jejich majitelem, stavbou a funkcí úlů, v dalších aktivitách pak získají informace o včelím
životě v úle. V této variantě pak skutečný včelař může vést dialog s panem Včelařem o svých vlastních
zkušenostech.
Jinou možnou variantou je zahrnutí návštěvy včelína v rámci výletu, kontakt na jednotlivé základní
organizace lze vyhledat na stránkách Českého svazu včelařů, z. s. (viz Zdroje a odkazy).

3.1.3 Téma č. 3 (Včelí život I.) – 60 min
Cíl: Přiřazení správného obrázku ke správné části Příběhu včelího úlu, schopnost obhajoby vlastního
názoru a rozhodnutí. Praktické vyzkoušení rolí ve včelím úlu.
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1. část – Příběh včelího úlu
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá venku, žáci vytvoří skupinky podle barev a naslouchají příběhu. Během toho vybírají
a ukazují obrázky odpovídající části příběhu.
Metody
Slovní – vysvětlování
Názorně-demonstrační – práce s obrazem
Praktické – manipulace
Pomůcky
Kostým včely Staralky
Tykadla podle barev skupin
Obrázky do skupinek s vývojovými stádii včel a funkcí v úlu (viz Příloha 4.1.3.1 Příběh včelího úlu,
pixabay.com)
Texty Příběhu včelího úlu (viz Příloha 4.1.3.2 Příběh včelího úlu – text) a Klíč k Příběhu včelího úlu (viz
Příloha 5.1.3.2 Klíč k Příběhu včelího úlu)
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Kompetence komunikativní – žák rozumí různým obrazovým materiálům, vhodně na ně
reaguje, obhajuje svůj názor, účinně se zapojuje do diskuze.
Rozpracovaný obsah
Pedagog rozdělí žáky do skupinek po čtyřech pomocí číslování v řadě vždy od jedné do tolika, kolik
skupin má vzniknout. Poté se spolu sejdou žáci, kteří mají jedničku, dvojku atd. Do každé skupiny
pedagog dá sadu obrázků včelího příběhu. Pak čte příběh o včelím úlu, žáci mají v těchto skupinkách
za úkol vybírat ze sady obrázků ten, který se k vyprávění hodí, a společně si jej ukazovat. Mohou
obhajovat svůj výběr, nemusí být správný vždy jen jeden.
Pedagog průběžně připojuje zajímavosti, které pomohou žákům si informace zapamatovat.
Metodické poznámky
Tato aktivita navozuje atmosféru včelího společenstva, pedagog připraví sady obrázků, jež jsou
v souladu s příběhem, který bude žákům předčítat. Společně s žáky projde význam obrázků, systém
rozdělení obrázků ve skupině nechá na žácích. Poté se žáci rozestaví do kruhu a pedagog předčítá
příběh a žáci průběžně ukazují obrázky, které si myslí, že k dané situaci patří, a společně si svá
rozhodnutí obhajují. Poté pedagog obrázky vybere a přejde k vysvětlení následující aktivity o včelím
životě. V případě nepříznivého počasí lze tuto aktivitu přemístit i dovnitř.
2. část – Včelí dráha
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá venku na dostatečně velkém volném prostranství. V této simulační aktivitě si žáci
samostatně projdou postupně všechna stanoviště, která jsou zaměřena na praktické vyzkoušení
činnosti podobné včelím stádiím vývoje a funkcím v úlu.
Metody
Slovní – vysvětlování
Názorně-demonstrační – předvádění, instruktáž
Praktické – napodobování, manipulace, experimentování
Pomůcky
Nadpis s obrázky, co má dělat dítě na stanovišti (viz Příloha 4.1.3.4 Včelí dráha – cedule)
Fotografie (včela při dané činnosti) k běhací hře z předchozí aktivity – (viz Příloha 4.1.3.1 Příběh včelího
úlu, pixabay.com)
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Pomůcky k běhací hře:
- Rozstříhaný obrázek vajíčka (viz Příloha 4.1.3.5 Skládačka)
- Tunely (pytel bez dna)
- Rýžáky s upevněním na nohy a ruce pružnou širokou gumou
- Lžičky, kuličky (skleněné, hliněné)
- Velký karton Včela Matka s dírou pro hod na cíl
- Papírové (škrobové) koule žluté barvy, lze použít koule z ponožek, šišky
- Špalíky ze dřeva
- Květy různobarevné, velikost A3 – 3 barvy, stejný počet kusů (viz Příloha 4.1.3.6 Včelí dráha –
květy)
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při situačních hrách.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Rozpracovaný obsah
Po přečtení příběhu pedagog žákům vysvětlí princip hry – stanovišť, ve kterých si vyzkouší, jakými úkoly
si včely během života projdou. Poznají různá vývojová stádia včel a jejich úlohu ve včelstvu. Nad každým
stanovištěm visí nápis s obrázkem činnosti a reálná fotografie, co má na stanovišti žák dělat. Probíhá
se trasou a na každém stanovišti děti plní nějaký pohybový nebo zručnostní úkol, mohou v daném čase
celý cyklus absolvovat vícekrát dokola.
Metodické poznámky
Příprava tohoto stanoviště zabere pedagogovi přibližně stejnou dobu jako samotná realizace, je
potřeba najít vhodný terén, který je přehledný, rovný a je možnost na něm pověsit cedule s úkoly
na stanovišti (hřiště s mantinelem, dětské hřiště s prolézačkami, přehledný les…). Na začátku aktivity
pedagog žákům vysvětlí, že budou chodit po stanovištích od čísla 1 po číslo 9. Jakmile absolvují všechna,
mohou začít nový cyklus. Poté pedagog projde se žáky jednotlivá stanoviště, vysvětlí, co je na obrázku,
může připomenout část příběhu, která se jej týkala, a předvede činnost, která se na stanovišti má dělat.
Žáci probíhají trasou a na každém stanovišti samostatně plní zadaný úkol. Není důležité je absolvovat
na rychlost, ale procházet si je vlastním tempem. V daném čase mohou děti celý cyklus absolvovat
vícekrát dokola.
Pedagog zůstává dohlížet u stanoviště, které je nejnáročnější nebo u něhož hrozí riziko úrazu (např.
přecházení po obrubníku, běhání mezi stromy…), na ostatních stanovištích mohou vypomáhat učitelé
ZŠ. V případě nepříznivého počasí lze tuto aktivitu přemístit i dovnitř, do větší místnosti, tělocvičny
apod.
1. stanoviště – vajíčko: Dítě poskládá rozstříhaný obrázek vajíčka, když má hotovo, ukáže pedagogovi,
pomíchá dílky pro dalšího žáka a může startovat na další stanoviště.
2. stanoviště – larvička: Dítě se navlékne do pytle bez dna (tunely z přeměny na včely) a dřepne si, chvíli
počká (zakuklení) a poté z pytle vyleze a pokračuje.
3. stanoviště – kukla: Dítě zazpívá jednu sloku nějaké písničky – pouze bzučivou melodii, poté vysvlékne
pytel, vrátí na místo pro ostatní a jde na další stanoviště.
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4. stanoviště – čistička: Dítě si na nohy navlékne rýžové kartáče, do rukou kartáče s rukojetí, projde
trasu po čtyřech, kartáče vrátí na místo a pokračuje.
5. stanoviště – krmička: Krmí larvy – část trasy si dítě projde s kuličkou na lžičce, když kulička spadne,
musí se vrátit na start (start a cíl 5. stanoviště je v jednom místě, aby tam byly stále připraveny
pomůcky).
6. stanoviště – kojička: Dítě hází na cíl, trefuje se papírovou koulí (mateří kašička) do pusy Matky (velký
kartonový model hlavy včelí Matky s otvorem).
7. stanoviště – stavitelka: Dítě postaví tři špalíky na sebe, aby zůstaly stát (počítat do pěti), poté je
shodí a běží dál.
8. stanoviště – strážkyně česna: Dítě přejde po lavičce nebo např. obrubníku, padlém stromu – jako
po kladině (česno je úzké, strážkyně tam musí udržet rovnováhu) a pokračuje na poslední stanoviště.
9. stanoviště – létavka: Dítě prolétne s rozpaženýma rukama mezi stromy nebo mezi obrázky kytek
rozloženými na zemi, přiběhne ke květu a oběhne ho. Takto obhospodaří celkem 5 kytek (které kytky
si zvolí, je jedno, není určené pořadí, jenom musí být každá jiná); až se proletí, tak jde znovu
na 1. stanoviště. Délku trávení na jednotlivých stanovištích pak může volit podle toho, co jej zaujalo
nebo kde je volné místo.
Pedagog připomíná, kolik času ještě zbývá.
Zpětná vazba
Po ukončení aktivity s žáky pedagog provede krátkou reflexi, co je nejvíce zaujalo, proč některá
stanoviště nebyla oblíbená, zda záleželo na náročnosti, nebo atraktivitě. Můžeme využít i přesah na to,
jak jsou tyto role plněny ve včelím úlu, jestli si včely mohou volit, vybírat apod.
3.1.4 Téma č. 4 (Včelí život II.) – 60 min
Cíl: Porovnání zraku a způsobu zajištění některých základních životních podmínek u včel a u člověka.
Aktivity tohoto tématu vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při simulačních hrách.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, běžně používaných
gest, zvuků a jiných komunikačních prostředků, reaguje na ně a využívá je ke svému rozvoji
a zapojení se do dění.
1. část – Jak to vidí včela
Forma a bližší popis realizace
Aktivita probíhá venku. Žáci jsou rozděleni do dvojic, dozvídají se podrobnosti o tom, jak vidí včela,
prakticky si vyzkouší najít květy své barvy pomocí kukátek a následně už mají za úkol z nich po dvou
posbírat pylová zrnka.
Metody
Názorně-demonstrační – práce s obrazem, pozorování
Slovní – vysvětlování, rozhovor
Praktické – napodobování činností, manipulování
Pomůcky
Kostým včelí Matky

43

Tykadla podle barev skupin
Fotografie se složenýma očima včely A3 (viz Příloha 4.1.4.2 Jak to vidí včela – složené oči,
pixabay.com)
Brýle – složené oči hmyzu – jedny pro celou skupinu
Kukátka – složené vidění hmyzu – jedny do dvojice
Zalaminované květy A3 – 2 druhy (viz Příloha 4.1.4.1 Jak to vidí včela – květy)
Balonky se suchým zipem (ze starých ponožek + žlutý suchý zip, druhá část)
Rozpracovaný obsah
Žáci ve venkovním prostředí sledují výklad pedagoga, který popisuje složené oči hmyzu a zjišťuje, co
žáci o jejich zraku vědí. Prakticky si vyzkouší zrak včel – koukání přes kukátko s hodně políčky
(napodobení složeného vidění). Poté se rozdělí do dvojic, jeden představuje včelu, druhý průvodce
(kvůli bezpečnému pohybu v terénu). Projdou se ve dvojicích po vymezeném terénu, průvodce
provede svého kamaráda s kukátkem po vyznačeném území a prohlédnou si, kde všude se květy
nacházejí. Pak si roli vymění. Zde můžeme zařadit krátkou reflexi, jak bylo obtížné se orientovat
v terénu s kukátky, jaký měli pocit, zda používali i druhé oko apod.
Ve vymezeném území jsou rozmístěny obrázky květů tří barev. Žáci teď již samostatně procházejí
územím, vyberou si vždy květy jedné barvy, které budou počítat. Vrací se zpět ke stolům, kde mají svůj
list a tužku, zapíšou jejich počet a pokračují v další barvě. Na konci aktivity si společně vyhodnotí,
nakolik se jim podařilo najít květy daných barev.
Pozor! Nejedná se o soutěž, ani k tomu žáky nevedeme a nepodporujeme je v porovnávání.
Na závěr pedagog vysvětlí žákům, že stejně jako oni hledali pouze jednu barvu (jeden druh květiny),
tak jsou i včely věrné jednomu druhu, dokud na louce nebo v lese kvete. Žáci mají možnost zhodnotit,
jak se jim úkol dařil, co bylo obtížné, jaké měli ze složeného vidění pocity.
Metodické poznámky
Pedagog předem nachystá kukátka a obrazy se složenýma očima včely na příhodné místo venku,
nejlépe u stolu nebo laviček, kde může pomůcky vyskládat. Příprava je náročnější pouze v rozmístění
zalaminovaných květů na přilehlém rovném prostoru, nejlépe louce. Květy pedagog napočítá dle
schopnosti žáků počítat, optimální počet je 8–12 od každé barvy. Na květy pedagog dopředu přichystá
pylová zrnka – balonky ze starých ponožek se suchými zipy, nejlépe v takovém množství, aby vycházely
v počtu čtyř kusů na žáka. Pokud je materiálu málo, je možné skupinu rozdělit na dvě poloviny, kdy
jeden pedagog s jednou polovinou vede Včelí život I. a druhý s druhou polovinou Včelí život II. a poté
se vymění.
Nejprve si pedagog po úvodní motivaci u žáků zjistí, co vědí o zraku včel a poví základní informace
o složených očích a barevném spektru, které vidí. Poté žáky rozdělí do dvojic, kdy jeden je původce,
nenapovídá, pouze poukazuje na cestu a případné překážky na ní. Druhý dostává kukátko, které imituje
složené vidění včel, a od pedagoga zadanou barvu květů, kterých si má po cestě všímat. Využívá se tu
jedna důležitá vlastnost včely – věrnost květu. Včela se vrací k témuž druhu kvetoucí rostliny po celé
období kvetení. Pedagog poté, co vyhodnotí počty květů, může zařadit matematické procvičení (které
číslo bylo největší, nejmenší? kterých květů bylo více? kolik květů tedy bylo dohromady?) a provede
reflexi.
2. část – Sbírání pylu
Forma a bližší popis realizace
Aktivita pokračuje venku. Žáci si nyní již samostatně vyzkouší, jak se včelám přichytávají pylová zrnka
na končetiny, a přináší je do úlu.
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Metody
Názorně-demonstrační – předvádění
Slovní – vysvětlování
Praktické – situační a inscenační metody
Pomůcky
Kostým včelí Matky
Tykadla podle barev skupin
Nátepníky na ruce i nohy, na každé dítě 4 ks – pošité suchým zipem s háčky
Balonky se suchým zipem (ze starých ponožek + žlutý suchý zip, druhá část)
Zalaminované květy dvou druhů velikosti A3, na nich jsou položeny balonky – pylová zrnka (viz
předchozí část)
Rozpracovaný obsah
Pedagog rozdá žákům pružné nátepníčky se suchými zipy (část zipu s háčky) na každou nohu (kotník)
jeden a žáci opět (již jednotlivě, při větším počtu raději na poloviny) vyběhnou na trasu sbírat pylová
zrnka, na každou nohu dvě. Pokud úkol splní, vrací se k pedagogovi – do úlu a odevzdávají zrnka
do připravené nádoby.
Na závěr aktivity pedagog překontroluje počty zrnek a vysvětlí žákům, že stejně jako oni hledali pouze
na vymezeném prostoru louky, tak jsou i včely věrné místu, kde pyl a nektar sbírají, dokud je na něm
dostatek potravy.
Metodické poznámky
Prostředí pro tuto aktivitu má z většiny pedagog nachystané, pouze připraví nátepníčky se suchými
zipy, které se dají navléct na nohy žáků. Motivuje žáky schopnostmi včel přichytávat na zadní končetiny
pylová zrnka a vymezí prostor, ve kterém jsou květy s pylem rozmístěny. Vysvětlí žákům věrnost včel
místu. Pod tímto pojmem je zahrnuta další pozoruhodná vlastnost včely medonosné: při sběrací
činnosti se soustřeďuje na omezenou plochu, která zaujímá maximálně 100 m2. Pokud se žákům podaří
přichytit 4 pylová zrnka, vrací se k pedagogovi odevzdat, co nasbírali, a vrací nátepníčky.
Na závěr aktivity pedagog překontroluje počty zrnek a žáci mají možnost zhodnotit, jak se jim úkol dařil,
co bylo obtížné a jak by mohli aktivitu příště zvládnout efektivněji.
3. část – Sosání
Forma a bližší popis realizace
Aktivita se odehrává na téže louce. Žáci si vyzkouší, jak včely sosají nektar z květů. Podle barvy
posbíraných kuliček nektaru a délky sosáčku pochopí, že do některých květů se dostanou pouze
čmeláci, kteří mají delší sosák.
Metody
Názorně-demonstrační – předvádění, instruktáž, práce s obrazem
Slovní – vysvětlování
Praktické – předvádění činností
Pomůcky
Kostým včelí Matky
Tykadla podle barev skupin
Slámky/brčka podle počtu žáků
Polystyrenové nebo jiné lehké kuličky dvou barev
Skleničky různé výšky
- Vyšší (např. od mléka 0,75 l), oblepené obrázkem květu, typ korunní trubka jetele
- Nižší (např. od paštiky), oblepené obrázkem květu, typ úbor kopretiny
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Malý košíček pro každého žáka
2x ošatka, do které nosí včelky/čmeláci nektar
Obrázky květin – tvar kopretina a tvar jetel (viz Příloha 4.1.4.4 Květ – kopretina a jetel, pixabay.com)
Obrázek sosáčku včely a sosáčku čmeláka (viz Příloha 4.1.4.3 Sosání – včela a čmelák, pixabay.com)
Rozpracovaný obsah
Princip aktivity spočívá v sosání nektaru z různě hlubokých sklenic (slámka kratší pro včely a delší pro
čmeláky). Pedagog rozdělí žáky na dvě poloviny, rozdá sosáčky a vysvětlí princip aktivity. Žáci mají
za úkol ze skleniček nasávat kapičky nektaru, které musí dítě udržet vdechnutím na slámce/sosáčku,
a dávat si je do košíčku. Kapičky se dítě nesmí dotknout jinak než slámkou. Do košíčku se může uložit
maximálně 5 kapiček, kdo má 5 kuliček, musí je běžet vysypat do společné ošatky. Do jedné ošatky je
nosí čmeláci a do druhé včely – podle barev slámek, abychom mohli porovnat, kolik toho kdo nasbíral.
Ve skleničkách (v různých rostlinách) jsou různé barvy kuliček (kapek nektaru), aby z toho žáci dokázali
vyvodit, že včely do některých tvarů květů nedosáhnou.
Žáci po skončení sběru vyvodí, proč na misce včel nejsou kuličky některých barev, a zkusí odhadnout,
do kterého květu by se včela sosákem dostala a do kterého ne. Mohou si navzájem sdělit, jak se jim
sosání dařilo a jaké měli způsoby přenášení.
Metodické poznámky
Aktivita se odehrává na téže louce, pedagog sesbírá květy a rozmístí skleničky dvou typů (typ úbor –
kopretina, hlávkovité květenství – jetel), v nichž jsou polystyrenové kuličky o průměru 0,8–1 cm,
v každém typu jiné barvy. Rozmístění zabere pedagogovi asi 5 minut, může využít pomoc žáků. Žáky
rozdělíme na 2 skupiny – včelky a čmeláky. Pro zdatnější skupinu nerozdělíme žáky takto, ale jen podle
barev, rozdělení na včely a čmeláky pak s pomocí pedagoga vyvodí sami. Včelky dostanou kratší
sosáček/slámku, čmeláci delší (podle hloubky sklenic). Žáci sbírají nektar ze sklenic, kam jejich brčko
dosáhne, a po pěti je v košíčku přinášejí na jejich místo (jedno společné pro včely a jedno pro čmeláky).
Po ukončení sběru vyvodí, proč na misce včel nejsou kuličky některé z barev (mají krátký sosáček a do
hluboké sklenice nedosáhnou), a zkusí odhadnout, do kterého květu by se včela sosákem dostala
a do kterého ne. Po vyvození závěru pedagog ukáže žákům obrázky sosáčků k porovnání.
Je potřeba dát pozor, aby byly všechny kuličky jednoznačně větší než otvor v brčku, aby nedošlo
ke vdechnutí, a přitom aby byly dostatečně lehké a na brčku se udržely.
Zpětná vazba
Pomocí jednoduché pohybové hry zopakujeme, jestli si žáci zapamatovali informace o včele
a čmelákovi. Na zem pedagog umístí obrázek kopretiny a jetele. Žáci se mají rozběhnout k obrázku,
který patří k situaci, kterou pedagog poví:
Včela chce nasbírat nektar… (kopretina)
Čmelák chce nasbírat nektar… (kopretina i jetel)
Ten, kdo má kratší sosáček, chce nasbírat nektar… (kopretina)
Ten, kdo má delší sosáček, chce nasbírat nektar… (kopretina i jetel)
3.1.5 Téma č. 5 (Kdyby včely nebyly) – 30 min
Cíl: Posouzení míry závislosti člověka na včelách a množství produktů, které díky včelám máme.
Aktivity tohoto tématu vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
pokyny při pohybových hrách.
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-

-

Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, běžně používaných
gest, zvuků a jiných komunikačních prostředků, reaguje na ně a využívá je ke svému rozvoji
a zapojení se do dění. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
ostatních, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor.
Kompetence k učení – žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.

Forma a bližší popis realizace
Žáci pracují společně v kruhu, v brainstormingové aktivitě přemýšlí, co máme díky včelám (díky
opylovací schopnosti včel a tvorbě medu, vosku a jiných produktů).
Metody
Brainstorming
Slovní – vysvětlování, rozhovor, diskuze
Praktické – manipulace
Pomůcky
Kostým včely Staralky a Matky
Tykadla podle barev skupin
Papír, fixy
Výrobky, které máme díky včelám (med, marmeláda, jablko, svíčka, džus v krabičce, perníček, obal
od ovocné dřeně, sklenička od přesnídávky…)
Štěrchátko
Podsedáky
Rozpracovaný obsah
Pedagog položí otázku, vyzve žáky, aby si promysleli, co mají lidé díky včelám.
Pedagog poté uvede běhací brainstormingovou hru, při které od žáků získává odpovědi na zadanou
otázku.
Žáci by měli přijít na to, že díky včelám máme nejenom med a vosk, ale také ovoce a další plody – díky
opylování. Při společném zhodnocení aktivity pedagog k zapsaným nápadům žáků přikládá skutečné
výrobky a diskutují, pokud by včely zmizely, nakolik by se to odrazilo v jednotlivých oblastech nebo
výrobcích, jestli by to lidem vadilo, kdyby tyto věci neměli, a jaké by to mělo důsledky.
Pedagog připraví velký papír (není nutné u kolektivu žáků, kteří ještě neumějí číst), štěrchátko
a skutečné produkty od včel a ty, které máme díky včelám. Může zařadit problémový úkol – předměty,
jejichž vznik včely neovlivnily. Při společném zhodnocení aktivity pedagog k zapsaným nápadům žáků
přikládá skutečné výrobky, žáci diskutují a vybírají výrobky, které nevznikly za přispění včel.
Metodické poznámky
Žáci při brainstormingu běhají v kruhu za zvuků štěrchátka. Když zvuk utichne, žáci si dřepnou a mají
vykřiknout odpověď na zadanou otázku. Co pedagog zaslechne jako první – tuto věc zapíše na papír.
Na pozdější výkřiky pedagog nebere zřetel. Znovu se opakuje běh dokola za zvuků štěrchátka a zapisují
se odpovědi (zvykem je zapisovat všechny odpovědi, při zhodnocení si žáci obhajují svá stanoviska nebo
je pedagog uvádí na správnou míru, resp. označí jinou barvou). Když už žáci s obtížemi nacházejí
odpovědi, přejde pedagog ke společnému vyhodnocení zaznačených odpovědí. Plakát s odpověďmi
může pedagog vyvěsit na společnou nástěnku.

3.1.6 Téma č. 6 (Založení lapbooku a review) – 30 min
Cíl: Prokázání znalostí o životě včel, zhodnocení prvního bloku programu.
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Aktivity tohoto tématu vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, běžně používaných
gest, zvuků a jiných komunikačních prostředků, reaguje na ně a využívá je ke svému rozvoji
a zapojení se do dění. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
ostatních, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor.
- Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a při tvůrčích činnostech.
Forma a bližší popis realizace
Samostatná práce žáků, pracují v učebně u stolů, pedagog vysvětlí význam tvorby lapbooku a žáci tvoří
úvodní list a opakovací interaktivní prvky, které si do něj vlepují. Poté společně v kroužku hodnotí
předešlý program.
Metody
Názorně-demonstrační – předvádění
Slovní – vysvětlování, diskuze, debata
Pomůcky
Desky s klopou a gumou pro každého žáka
Lepidla, tužky, pastelky, nůžky (výhodné je, když mají žáci svá pouzdra)
Úvodní list s obrázkem (viz Příloha 4.1.6.1 Lapbook – Titulní obrázek)
Opakovací materiály (viz Příloha 4.1.6.2 Lapbook – Cyklus včely, Příloha 4.1.6.3 Lapbook – Obrázkový
kvíz a Příloha 4.1.6.4 Lapbook – Omalovánka)
Rozpracovaný obsah
Pedagog rozdá žákům lapbooky a ukáže názorně, která strana je přední a jak si desky nastavit. Dále
žáci mají k dispozici pastelky a lepidlo (nebo vlastní pouzdro) a od pedagoga dostanou titulní list.
Vybarví obrázek, napíšou jméno a nalepí jej na přední stranu desek. Dovnitř lapbooku si budou
v průběhu týdne vkládat nebo vlepovat materiály z jednotlivých dnů.
Po této činnosti následuje v kroužku review. Žáci odpovídají na otázky:
- Co se mi na programu dnes nejvíc líbilo?
- Co jsme nového zjistili o našem tématu včel?
- Dařilo se nám dodržovat naše pravidla?
- Co udělat příště jinak, aby to bylo lepší?
V kruhu posíláme předmět, kdo jej drží, může odpovídat. Každý by si měl vybrat max. dvě otázky, aby
se dostalo v kroužku na všechny a aby žáci neztráceli pozornost.
Metodické poznámky
Lapbook je interaktivní 3D kniha, kterou si žáci vyrábí sami. Jedná se o knihu, která vytváří ucelený
soubor informací, zajímavostí a aktivit na dané téma.
Základem jsou desky s chlopněmi a gumou nebo bez chlopní (přehnou se pak tak, aby se rozevíraly
uprostřed). Do desek si žáci vlepují a zakládají zajímavosti o včelách a vodě v krajině, které si během
týdne vyrobí, založí si pracovní listy a mapy, se kterými pracují.
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Na konci prvního bloku si pouze vybarvují titulní list (příloha Lapbook – Titulní obrázek) a vlepí jej
na přední stranu lapbooku. Získají i další opakovací materiály, příp. omalovánku (příloha Lapbook –
omalovánka) pro chvíle vlastního volna.

Ukázka aktivity Cyklus včely, zdroj: archiv autorů.

3.2 Metodický blok č. 2 (Voda je život) – 5 vyuč. hodin
Tematický blok má za úkol seznámit žáky s podobami vody v krajině, jakým způsobem její podobu může
ovlivnit člověk a jaké to může mít důsledky. Praktickými aktivitami v terénu děti odvodí, jak funguje
koloběh vody v přírodě a jak jeho podobu může změnit člověk.
3.2.1 Téma č. 1 (Koloběh vody v přírodě) – 60 min
Cíl: Popsání, jakým způsobem putuje voda v přírodě a kde ji může ovlivnit člověk.
1. část – Koloběžení
Forma a bližší popis realizace
Pohybová venkovní aktivita se stanovišti, náhodné hody kostkou simulují cestu kapky vody v koloběhu
vody v přírodě a určují cestu žáků mezi stanovišti.
Metody
Názorně-demonstrační – předvádění
Slovní – vysvětlování, diskuze
Výzkumné metody
Pomůcky
Razítka částí koloběhu, příp. vytištěné obrázky + lepidla na stanoviště (viz Příloha 4.2.1.4 Koloběžení –
obrázky razítek)
Podušky pro razítka
Podložky na psaní
Průvodní list pro každého žáka na razítkování (viz Příloha 4.2.1.2 Koloběžení – pracovní list)
Označení stanovišť s legendou, kam dál (viz Příloha 4.2.1.3 Koloběžení – karty stanovišť)
Větší házecí kostky podle počtu stanovišť
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při situačních hrách.
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-

-

Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení.

Rozpracovaný obsah
Cedule stanovišť jsou rozmístěny na stromech v přehledném lese asi 10–15 m od sebe navzájem. Žáci
(představující kapičky vody) dostanou na začátku průvodní list s podložkou, běhají po stanovištích
(moře, mrak, déšť, řeka, jezero, podzemní voda, studánka…), na každém stanovišti si otisknou razítko
do plánku a hodí kostkou, kam jdou dál. Razítko je pro každé stanoviště specifické, takže je z plánku
na závěr poznat, kudy kapička putovala. Házení kostkou kapku vede vždy tím směrem, který je
ve skutečnosti reálný (z moře se může kapka dostat jenom do mraků, tzn. ať hodí žák jakékoliv číslo,
jde do mraků; z mraků může jít na louku, do jezera, do kaluže atp.). Je potřeba žákům dát dostatek
času, aby vyplnili razítky co nejvíce políček, aby závěrečné hodnocení mělo jasný podklad.
Ve zhodnocení žáci sami dedukují, proč se z některých stanovišť mohlo jít pouze na některá další
a některá ne.
Schéma rozložení legendy na cedulích Koloběžení:
MRAK – šedá

LES – tmavě zelená

LOUKA – světle zelená

1. Les
2. Jezero
3. Louka
4. Řeka
5. Pole
6. Moře
POLE – žlutá

1. Mrak
2. Potok
3. Řeka
4. Podzemní voda
5. Podzemní voda
6. Mrak
POTOK – růžová

1. Mrak
2. Mrak
3. Mrak
4. Podzemní voda
5. Podzemní voda
6. Podzemní voda
ŘEKA – červená

1. Mrak
2. Podzemní voda
3. Potok
4. Řeka
5. Potok
6. Řeka
JEZERO – tmavě modrá

1. Řeka
2. Řeka
3. Řeka
4. Řeka
5. Řeka
6. Řeka
PODZEMNÍ VODA – hnědá

1. Moře
2. Jezero
3. Mrak
4. Jezero
5. Moře
6. Moře
STUDÁNKA – oranžová

1. Mrak
2. Mrak
3. Mrak
4. Řeka
5. Řeka
6. Řeka
MOŘE – světle modrá

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka
Studánka

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potok
Potok
Potok
Potok
Potok
Potok

1. Mrak
2. Mrak
3. Mrak
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4. Mrak
5. Mrak
6. Mrak
Varianty
Obohacením aktivity může být diskuze o cestě vody, kterou nalijeme na trávu a na asfalt.
Metodické poznámky
Aktivita je náročná na výběr vhodného prostředí, které by alespoň zčásti korespondovalo s názvy
stanovišť. Je zapotřebí rozmístit zalaminované cedule s legendami na stromy v dostatečné vzdálenosti
od sebe, s kostkami a poduškami s razítky. Před hrou žáky pedagog instruuje, že je potřeba dodržovat
pokyny, kam podle hodu kostky jít, aby se na závěr daly vyvodit cesty vody. Na každém stanovišti si
děti musí dát razítko do políček podle čísel. Během hry je potřeba pohybovat se mezi stanovišti a řešit
případné komplikace. Žáci brzy sami pochopí princip a pak již pracují samostatně. Pedagog poté podle
razítek vyhodnotí cesty vody – z moře se může kapka dostat jenom do mraků, vypařuje se; z mraků
může jít na louku, do jezera, do kaluže atp.
2. část – Vliv člověka na koloběh
Forma a bližší popis realizace
Žáci samostatně přemýšlí, jaký vliv mohou mít lidé na plynulé putování kapiček mezi jednotlivými
stanovišti, ve dvojicích své dedukce sdílí a na závěr svá pozorování v kroužku diskutují.
Metody
Slovní – vysvětlování, diskuze
Výzkumné metody
Pomůcky
Orazítkované průvodní listy
Připravená stanoviště z předchozí části
Zalaminované schéma koloběhu (viz Příloha 4.2.1.4 Schéma koloběhu)
Rozpracovaný obsah
Žáci mají za úkol vrátit ke stanovištím koloběhové hry a představit si, jak tam kapičky putují. Mají lidé
moc/možnost nějak změnit cestu některé kapičky? (Mladším žákům je lepší napomoci jednoduchým
příkladem.) Žáci mohou ve skupinkách chvíli diskutovat a pak si stoupnout mezi stanoviště na místě,
kde lze změnu udělat. Poté, co se všichni zastaví (na pokyn), najdou si spolužáka, který je nejblíž,
a řeknou si navzájem, proč se zastavili na tomto místě, mají možnost ještě svoje rozhodnutí
přehodnotit. Potom všichni vytvoří kruh a představí ostatním svoje myšlenky.
Metodické poznámky
Mladší žáci již v tuto chvíli mohou být unaveni běháním mezi stanovišti, trvá u nich déle i vysvětlení
pravidel a vyvození zákonitostí putování vody v přírodě, pak je vhodnější zpětnou vazbu a dedukci
o vlivu člověka nechat např. na společnou část review na konci tematického bloku.
3.2.2 Téma č. 2 (Modelování toku říčky) – 60 min
Cíl: Na základě praktické simulace vyvození negativních důsledků narovnání koryta říčky v krajině.
Forma a bližší popis realizace
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Praktická simulační aktivita – vyhodnocování, které koryto říčky nejlépe zpomalí vodu při povodních.
Žáci nalévají vodu do hadice, simulující rovný a meandrující tok, a měří čas, za jak dlouho voda proteče.
Zároveň pozorují intenzitu, se kterou voda teče.
Metody
Názorně-demonstrační – práce s obrazem
Slovní – vysvětlování, rozhovor
Praktické – pozorování, simulace, porovnávání, vyhodnocování
Pomůcky
Stopky
Průhledné hadice 4 m a 10 m
PET lahve s vodou
Kbelík s vodou
Trychtýře
Lavory
Drátěné úchyty
Domečky z kostek cukru
Pracovní list (viz Příloha 4.2.2.2 Modelování toku říčky – pracovní list)
Obrázky s nápisy (viz Příloha 4.2.2.1 Modelování toku říčky – zpětná vazba)
Podložky a papíry na zaznačení času pro skupiny
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při týmových aktivitách.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení
a systematizace je efektivně využívá v procesu učení. Pozoruje a experimentuje, získané
výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
Rozpracovaný obsah
Nejprve se žáci podívají v terénu, příp. v mapě okolí, na tvar toku říčky nebo potoka a zakreslí si jej do
pracovního listu. Vyhodnotí, jestli je rovný, nebo zakroucený, a dozví se, že se zákrutám říká meandry.
Varianta pro mladší žáky:
Pedagog pomocí drátěných úchytů připevní na svažitém terénu dvě průhledné hadice, obě začínají
i končí společně, kratší vede rovně, delší tvoří zákruty – meandry. Skupiny žáků do hadic zároveň pouští
z PET lahví vodu, pozorují, jak protéká hadicí, a stopují a zapisují, za jak dlouho vyteče koncem hadice
ven. V dalším pokusu do zakroucené hadice ještě pedagog vloží valounky, které tok dále brzdí, a opět
měří čas. Na konci hadic mohou být postaveny domečky z kostek cukru, aby šlo sledovat, jakou sílu má
voda vytékající z rovné a zakroucené hadice, jak proud brzdí valounky. Žáci si průběžně zapisují
výsledky měření do pracovního listu.
Varianta pro starší žáky: Hadici si modelují žáci přisednutím sami.
Na závěr žáci podle významu obrázků vyhodnocují, co se s vodou děje v obou tvarech koryta, a vyvodí
negativní vlivy narovnání toku koryta na ochranu krajiny před povodní. Také za pomocí pedagoga zkusí
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vyvodit, kde nevadí případné vylití vody ze břehů (nivy, okolí meandrů např. v lužních lesích) a kde má
voda pozitivní vliv na vývoj obojživelníků a jiných na vodu vázaných živočichů.
Zpětná vazba
Žáci dostanou obrázky s jednoduchými popisky: ŽIVOČICHOVÉ, ROSTLINY, PÍSEK A KAMÍNKY, VODA.
Měli by se vyjádřit, co se s danými věcmi děje v obou variantách, a vyvodit negativní vlivy narovnání
toku koryta:
-

Žije tam méně vodních živočichů, rostlin.
Rychleji projde povodňová vlna s ničivějšími následky.
Voda nemá dostatek prostoru k vylití (toto žáci vyvodí pravděpodobně až na výletě).
Rychleji se odplavují nánosy.

Metodické poznámky
Mladší žáci v tuto chvíli již mohou být unaveni běháním mezi stanovišti, trvá u nich déle vysvětlení
pravidel a vyvození zákonitostí putování vody v přírodě, pak je vhodnější zpětnou vazbu a dedukci
o vlivu člověka nechat např. na společnou část review na konci tohoto tematického bloku.
3.2.3 Téma č. 3 (Jak zadržet vodu) – 60 min
Cíl: Badatelským způsobem ověření nasákavosti daných přírodních i jiných materiálů, vliv nasákavosti
na vsakování vody do půdy a vznik sucha.
Forma a bližší popis realizace
Žáci ve skupinkách otestují nasákavost nasbíraných materiálů a seřadí je do pořadí podle nasákavosti.
Vyvodí vliv nasákavosti na zadržování vody v krajině.
Metody
Názorně-demonstrační – předvádění
Slovní – vysvětlování, rozhovor
Praktické – pozorování, simulace, porovnávání, vyhodnocování
Pomůcky
Plastové bedničky nebo nádobky s uchem, jedna již předem vyplněná betonem
Lavory s nasbíraným materiálem – hlína, písek, mech, větve, šišky
Plastové odměrky
Závěsné váhy do skupin
Tabulky na hodnoty (viz Příloha 4.2.3.1 Jak zadržet vodu)
Podložky a tužky
Silonky (nebo stará záclona) a gumičky
Aktivita vede k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při badatelské aktivitě, spolupracuje ve skupině,
na základě přijetí nové role pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá
promluvám ostatních, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor.
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-

Kompetence k učení – pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.

Rozpracovaný obsah
Pedagog žáky rozdělí do skupinek podle počtu závěsných vah. Motivuje je krátkou diskuzí o tom, co
v lese dokáže zadržet vodu. Na závěr položí otázku: Kolik vody dokážou nasát různé materiály? Poté
všem popíše postup práce:
-

Všechny materiály musíme nechat dobře vyschnout.
Odměříme vždy stejné množství (200 g) a vložíme do plastové nádobky.
Nádobku s materiálem naplníme vodou, přetáhneme silonkou a zabezpečíme gumičkou.
Vodu necháme v každé nádobce zhruba minutu a pak přes silonku opatrně vodu vyléváme.
Sledujeme i čistotu odtékající vody (hlína při záplavách zaplaví silnice a domky ve vesnici).
Znovu zvážíme nádobky a údaje zapisujeme do tabulky.
Hmotnost suché směsi odečteme od hmotnosti nasáklé směsi a výsledek zapíšeme do třetího
sloupce.
Podle výsledků určíme pořadí, který z materiálů zadržel nejvíce a který zadržel nejméně vody.
Vyhodnotíme, jaký vliv a význam to má pro les z hlediska vsakování vody.

Aktivita navíc pro rychlé skupinky:
Kolik vody dokáže nasát les?
-

Předem zvážíme suchou větev, suchou větev v rozkladu a šišku. Na jeden den namočíme
do vody.
Připravený máme i tentýž materiál o stejné hmotnosti v suchém stavu.
Obě varianty zvážíme a vyhodnotíme, kolik vody materiál nasákl.

Tabulku s výsledky si v další části programu žáci vlepí do lapbooku, případně okomentují svými
poznatky.
Metodické poznámky
Je vhodné žáky na začátku aktivity seznámit s fungováním závěsné váhy a obzvláště s mladšími žáky
první pokus provést společně.
Mladší žáci mohou mít pracovní list jeden společný ve skupině a na konci dne si data opsat do svých
prázdných listů a vlepit si je do lapbooku.
Na konci aktivity po sobě žáci uvedou stanoviště do původního stavu a připraví jej pro další skupinku.
Mokré přírodniny skladují na určeném místě, poté je vrací na místo sběru.
3.2.4 Téma č. 4 (Review a práce s lapbookem) – 45 min
Cíl: Prokázání znalostí o životě včel, zhodnocení prvního bloku programu.
Forma a bližší popis realizace
Samostatná práce žáků, pracují v učebně u stolů, řeší opakovací interaktivní aktivity, které si do něj
vlepují. Poté společně v kroužku hodnotí předešlý program.
Metody
Názorně-demonstrační – předvádění
Slovní – vysvětlování, diskuze, debata
Pomůcky
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Desky s klopou a gumou – lapbooky
Lepidla, tužky, pastelky, nůžky (nebo pouzdra žáků)
Opakovací materiály – obrázkový kvíz včely z předchozího dne, omalovánky s tématem vody
Křížovka plná vody (viz Příloha 4.2.4.1 Křížovka)
Průvodní listy žáků z koloběhové hry na založení
Prázdné tabulky z vážení nasákavosti materiálů (viz Příloha 4.2.3.1 Jak zadržet vodu)
Aktivity tohoto tématu vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence komunikativní – žák rozumí různým typům textů a záznamů, běžně používaných
gest, zvuků a jiných komunikačních prostředků, reaguje na ně a využívá je ke svému rozvoji
a zapojení se do dění. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá promluvám
ostatních, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor.
Rozpracovaný obsah
Po krátké přestávce následuje v kroužku reflexe. Žáci mohou odpovídat na otázky:
- Dařila se nám společná práce?
- Které činnosti mě zaujaly a které méně?
- Na co zajímavého jsem dnes přišel?
- Zlepšili jsme se v dodržování pravidel?
- Které pravidlo bylo snadné dodržovat a které nám činilo potíže?
V kruhu posíláme předmět, kdo jej drží, může odpovídat. Každý by si měl vybrat max. dvě otázky, aby
se dostalo v kroužku na všechny a aby žáci neztráceli pozornost.
Tento den žáci v lapbooku dokončí aktivitu o organizaci v úlu a užitku ze včel, opíšou si také hodnoty
z vážení nasákavosti materiálů do svých prázdných tabulek, pokud neměli každý svoji. Dále si vloží nebo
vlepí průvodní listy z koloběhové hry. Rychlejším žákům nabídneme také křížovku s tématem vody.
Metodické poznámky
Na závěr je vhodné nachystat jednoduché aktivity (omalovánky, spojovačky, křížovky) pro rychlé žáky
a relaxační stanoviště s knihami pro ty unavené.

3.3 Metodický blok č. 3 (Výlet za vodou) – 5 vyuč. hodin
Aktivity tohoto bloku vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s menším daným počtem kroků při badatelské aktivitě, spolupracuje ve skupině,
na základě přijetí nové role pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá
při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost
řešení problémů.
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-

Kompetence komunikativní – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, naslouchá
promluvám ostatních, zapojuje se do diskuze, obhajuje svůj názor.
Kompetence k učení – pozoruje, experimentuje, získané výsledky kriticky posuzuje a vyvozuje
z nich závěry pro další využití.

Blok je koncipován jako dopolední výlet, který zaměřuje pozornost žáků na vodní tok v okolí. Žáci
mohou na vlastní oči pozorovat přirozený tvar koryta toku a vyhodnocovat jeho pozitiva. V průběhu
výletu svá pozorování zaznačují do mapy a procvičují své smysly, potřebné v přírodě k přežití.
3.3.1 Téma č. 1 (Tok potoka v krajině) – 30 min
Forma a bližší popis realizace
Tato pohybová aktivita je koncipována jako stezka důvěry, kdy žáci stojící ve dvou řadách naproti sobě
vymodelují tvar koryta potoka pomocí spojených rukou. Vybraní žáci postupně poslepu uličkou
procházejí a ostatní tvar koryta mění, aby si procházející uvědomil, jak se voda v meandrujícím korytě
zpomaluje a v rovném může odtékat rychle.
Metody
Slovní – vysvětlování, rozhovor, diskuze
Praktické – napodobování činností, didaktická hra
Pomůcky
Šátky nebo záslepky na oči
Rozpracovaný obsah
Pedagog rozdělí žáky na dvě skupiny a postaví je do řad čelem proti sobě. V řadě se žáci drží za ruce
a tvoří nepropustnou stěnu – břeh potoka. Krajní dvojice si vždy nasadí záslepky (šátky) na oči
a prochází uličkou – korytem potoka. Zpočátku je koryto rovné a žák může jít rychleji, dál je koryto
meandrující (zvlněné) a jde výrazně pomaleji. Až se všichni prostřídají, ve společném kruhu vyvodí, že
je meandrující koryto důležité, protože voda urazí delší trasu a má déle možnost se vsakovat.
Metodické poznámky
Tyto aktivity navazují na aktivity předchozího dne Jak zadržet vodu a Modelování toku potoka.
3.3.2 Téma č. 2 (Pozorování krajiny) – celkem 60 min
Žáci si během trasy výletu ve trojicích zaznamenávají charakter toku i krajiny a vyhodnocují, jestli je
krajina ohrožena povodněmi, suchem apod. Role jsou rozděleny barvou pastelky, žáci
se na zakreslování domlouvají společně na daných zastávkách vyznačených v mapě, zakreslují svá
pozorování.
Metody
Názorně-demonstrační – pozorování
Vysvětlování, rozhovor a diskuze
Pomůcky
Mapa okolí (viz Příloha 4.3.2.1 Mapa okolí)
Barevné pastelky (žluté, modré, červené)
Podložky na psaní
Rozpracovaný obsah
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Žáci do skupinek po třech dostanou ručně překreslenou mapu (řeka má zvýrazněné obrysy, jsou
vyznačené vrstevnice, domečky naznačit pouze siluetou a specifickým označením, zvýraznit skály,
po trase vyznačit čísla, aby se žáci lépe zorientovali, kde zrovna jsou). Na začátku výletu pedagog
poschovává pastelky v lese, každý má za úkol si jednu najít. Podle barev pastelky pedagog vysvětlí, jaký
má žák úkol a co má zakreslovat.
-

Modrá: Vybarvi, kudy teče potok + cestou místa, kam se voda rozlije při povodni.
Žlutá: Vybarvi skály + cestou místa, kde se nejhůře udrží voda a která nejsnadněji vyschnou.
Červená: Vybarvi místa, kde žijí lidé + po trase výletu místa, kde jsou dobré úkryty pro zvěř.

Žáci se poté rozdělí tak, aby měl každý jinou barvu pastelky, tím přirozeně vzniknou trojice.
Jakmile se dojde k dalšímu číslu, trojice se seskupí a zakreslí, co kolem sebe vidí nebo co po cestě
vypozorovali.
3.3.3 Téma č. 3 (Kniha lesních rekordů) – 30 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci ve skupinkách pomáhají pedagogovi v tvoření Knih lesních rekordů, které budou představeny
na přehlídce rekordů přírody.
Metody
Názorně-demonstrační – pozorování, porovnávání
Praktické – vytváření dovedností, manipulování
Pomůcky
Složky A5 s euro fóliemi
Klíče k určování stromů do dvojic
Rozpracovaný obsah
Žáci pomocí určovacího klíče ve dvojicích určují stromy podle listů, v lese pak vyhledávají list nejhladší,
nejmenší, největší, s nejvíce vlnkami, nejokousanější, nejbarevnější, nejtmavší, nejsvětlejší; jehličky –
nejkratší, nejdelší, nejsvětlejší, nejtmavší, nejkřivější, a vkládají je do připravených folií.
Na závěr aktivity si navzájem předvedou své úlovky se správným názvem stromu na přehlídce rekordů
přírody.
Metodické poznámky
Při špatném počasí je možnost závěrečnou přehlídku uspořádat až uvnitř při odpoledním review.
3.3.4 Téma č. 4 (Smyslové hry) – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci si sednou do půlkruhu, pedagog vysvětlí, že zvířátka jsou na svých smyslech naprosto závislá,
na jejich zraku, sluch a čichu závisí množství potravy, kterou seženou, a často i jejich život. Například
blížící se přírodní pohromy zachytí díky svým bystrým smyslům mnohem dříve než člověk. Tato aktivita
vyzkouší, na kolik se mohou žáci spolehnout na své smysly.
Metody
Názorně-demonstrační – pozorování, porovnávání
Praktické – vytváření dovedností, manipulování
Pomůcky
Záslepky
Plastové kelímky
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Přírodní provázek
Rozpracovaný obsah
Co se změnilo?
Žáci sedí v půlkruhu, několik žáků (4–5) si záslepkou zakryje oči a mezitím z jejich zorného pole
přemístíme, přidáme nebo odstraníme tolik věcí, kolik je hádajících žáků. Po odkrytí záslepek hádá
každý jednu věc, která se změnila
Co to tu voní?
Žáci se na chvíli rozejdou do vymezené části lesa, zkusí do kelímku nasbírat přírodninu s typickou vůní
(smůla, hlína, kůra, listí, bláto…), na signál se vrátí zpět a ve dvojici zkouší se záslepkou na očích hádat,
co cítí z kelímku svého kamaráda. Pak se mohou vystřídat s jinými dvojicemi. Pro zkrácení času může
mít pedagog přírodniny nasbírané nebo je sbírat po trase výletu a dát všem přivonět bez vykřikování
a pak společně říct, co bylo v kelímku.
Jak to zní?
Žáci se na chvíli rozejdou do vymezené části lesa, kde si vyzkouší, jak zní různé materiály. Pak vyhledají
v přírodě předměty, které mohou znít – přírodní hudební nástroje. Na domluvené zvukové znamení
přinesou na společné místo. Tam např. s pomocí provázků dotvoří jednoduchý hudební nástroj. Na
závěr si se zavřenýma očima zahrají společně – např. na zvuky přírody – bouřku, déšť, vánek, sněžení,
kroupy.
Metodické poznámky
Při dostatku času můžeme přidat i aktivitu na hmat a postřeh LESNÍ DETEKTIV – žáci dostanou úkol
přinést z lesa něco hladkého, drsného, kulatého, těžkého, lehkého, dutého…
Zpětná vazba
Kterým smyslem se žákům nejvíce dařilo vnímat? O který smysl by bylo nejtěžší přijít? Co by se stalo,
kdyby zvířata přišla např. o zrak, čich, sluch, hmat…?

3.4 Metodický blok č. 4 (Tvořivé včelí odpoledne) – 4 vyuč. hodiny
Tento blok navazuje na výlet a je sestaven z aktivit méně náročných na pohyb a přemýšlení. Žáci
si vytvoří výrobek, upečou medové sušenky a vyzkouší různá odpočinková i zábavná stanoviště. Blok
uzavírá krátká vycházka do lesa, kde žáci podle informací, které získali v předchozích částech programu,
ukrývají malá zvířátka na noc.
Aktivity tohoto bloku vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s daným počtem kroků při tvořivé aktivitě, spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje
kvalitu společné práce.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá
při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost
řešení problémů. Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
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podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení.
3.4.1 Téma č. 1 (Medové pečení) – 45 min
Metodická poznámka
Pokud je k dispozici více pedagogů, je vhodné žáky rozdělit na více skupin, ti pak prostřídají všechny tři
činnosti (Medové pečení, Rukodělka včelka a Včelí herna). Výhodou je malý počet žáků ve skupině,
nevýhodou může být nutnost na aktivitu přesně dodržovat stanovený čas a přítomnost tří pedagogů.
1. část
Forma a bližší popis realizace
První ze tří dílniček odpoledního programu se zabývá vztahem k regionu a využitím regionálních
produktů. Žáci pracují ve skupinkách, rozdělí si role při práci a promyslí postup. Upečou jednoduché
sušenky s přidáním medu od místního včelaře, případně vytvoří nepečené cukroví
Metody
Názorně-demonstrační – práce s obrazem
Slovní – vysvětlování
Práce s textem
Praktické – nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
Mísy a misky
Lžíce
Hrnky
Plechy na pečení a pečicí papír (není potřeba na nepečenou variantu)
Tácy na výrobky
Zalaminované recepty (viz Příloha 4.4.1.1 Medové pečení – recepty)
Dále suroviny dle výběru receptu
Úklidové pomůcky
Rozpracovaný obsah
Tvořivé aktivitě nejprve předchází diskuze, co to jsou regionální produkty a jaké výrobky by mohli žáci
využít od regionálních chovatelů a pěstitelů např. na výrobu svačiny.
Dozvědí se, že pro naši další aktivitu bychom mohli využít například vajíčka, ořechy nebo med.
A protože je náš program o včelách, budeme tvořit z medu. Žáci se rozdělí podle barevných skupin (úlů)
ke stolům, kde mají přichystaný obrázkový i textový návod, jak postupovat při pečení. Zkontrolují si,
jestli mají potřebné nádobí a vybavení, a poté jim pedagog postupně přiděluje suroviny. Žáci zpracují
těsto a lžičkou jej kladou na připravený plech pokrytý pečicím papírem. Pokud je k dispozici trouba
na pečení, pedagog postupně peče hotové sušenky nebo se domluví s kuchařkami na jejich upečení.
Pokud trouba k dispozici není, je možné použít alternativní recept bez pečení.
Žáci dbají na pořádek na svém místě i kolem něj, po aktivitě uklidí stůl a utřou jej mokrým hadrem.
Metodické poznámky
Žáci by měli stát ve své skupince u svého stolu, pedagog je obchází se surovinami. Jinak by mohlo dojít
k vysypání surovin nebo převrhnutí nádobí (viz Příloha 5.4.1.1 Medové pečení – recepty, Ukázka
pečené varianty).
Je také dobré zjistit si, jaká má trouba specifika, jak rovnoměrně a jak silně peče. Při pozvolném pečení
mají sušenky tendenci se roztéci, při silném černají zespodu. Žáky nenecháváme manipulovat
s troubou. Horké plechy odložíme stranou na vychlazení.
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2. část
Forma a bližší popis realizace
Během doby pečení sušenek se žáci opět setkávají s panem Včelařem a sdělují mu v kruhu, co se již
o včelách a jejich potížích dozvěděli.
Metody
Slovní – diskuze, vyprávění
Pomůcky
Židle nebo podsedáky
Kostým Včelaře
Rozpracovaný obsah
Během doby, kdy jsou sušenky v troubě, proběhne beseda s panem Včelařem. Pan Včelař přichází
za žáky a ptá se jich, co zatím ve světě včelek zažili a zjistili. Probíhá volná diskuze, žáci, kteří se chtějí
vyjádřit, vyprávějí, ostatních se pan Včelař ptá nebo je žádá o doplnění.
Po dopečení pedagog přeskládá sušenky na tácy, žáci se přesunou ke svým výrobkům a probíhá
ochutnávka. Mohou hodnotit, zda se jim výrobek povedl, případně navrhnou, co by se dalo příště
vylepšit nebo přidat.
Metodické poznámky
Aktivita není koncipována jako soutěž o nejlepší sušenky, vedeme žáky k tomu, aby se nevyhledávala
negativa, ale aby každá skupina byla za něco oceněna.
3.4.2 Téma č. 2 (Rukodělka včelka) – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Tato vyráběcí aktivita ověří získané znalosti o anatomii včely, rozvíjí tvořivost, jemnou motoriku,
využívá přírodních a zbytkových materiálů k tvoření. Žáci si vyrobí vlastní včelku z drátků, vlny a včelího
vosku.
Metody
Názorně-demonstrační – práce s obrazem
Slovní – vysvětlování, práce s textem
Praktické – nácvik pracovních dovedností
Pomůcky
Podložky
Kleště
Na 1 včelu: drátek (chlupatý, měděný) 3x10 cm a 1x20 cm
včelí vosk na hlavičku a tykadla (nahřát na kamnech, aby změkl)
ovčí vlna přírodní a hnědá (předem natrhat na proužky asi 20 cm dlouhé)
Nálepka na pojmenování, tužky
Zalaminované fotonávody (viz Příloha 4.4.2.1 Rukodělka včelka – fotonávod)
Kostým včelí Matky
Rozpracovaný obsah
Pedagogové připraví stoly – stanoviště s materiálem. Matka včela s žáky zopakuje, co se dozvěděli
o včelí anatomii, a podle obrázkových návodů v kroužku vysvětlí postup výroby a jednu včelku názorně
vytvoří. Rozdá žákům podrobné fotonávody a poté je vhodné skupinky u stolů sestavit tak, aby
s mladšími žáky byli i starší a mohli jim pomáhat. Během tvoření pedagog obchází stoly a pomáhá
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s obtížnějšími částmi. Na závěr žáci na jednu nožičku připevní nálepku se svým jménem a umístí svůj
výrobek na společnou výstavu (viz Příloha 5.4.2.1 Rukodělka včelka – hotový výrobek). Žáci zhodnotí,
zda se jim výrobek povedl, případně navrhují, co by se dalo příště udělat jinak, lépe, jaký jiný přírodní
materiál by šel použít.
3.4.3 Téma č. 3 (Včelí herna) – 45 min
Forma a bližší popis realizace
Stanoviště, na kterých mohou žáci samostatně nebo v libovolně vytvořených skupinkách znovu
vyzkoušet aktivity prvního dne o včelím životě, navíc zkusit i další zajímavé pozorovací aktivity, které
jim přiblíží život včel.
Metody
Praktické – pozorování, nácvik pohybových dovedností, výtvarné činnosti
Slovní – práce s knihou
Pomůcky (příklad)
Vícevrstvé puzzle Včelí vývoj (Lipka)
Rýžáky s upevněním na nohy a ruce
Velká včela Matka s dírou na hod na cíl
Papírové (škrobové) koule žluté barvy
Špalíky
Kukátka
Brýle Jak vidí hmyz
Knihy o včelách
Včelí vývoj v jantaru
Včelí pyl v krabičkách s lupami
Plástev
Lapbooky
Pastelky, tužky
Lepidla
Rozpracovaný program
Žáci mají k dispozici ve velké místnosti na stolech a zemi stanoviště s různými činnostmi, na kterých
mohou samostatně nebo v libovolně vytvořených skupinkách znovu vyzkoušet aktivity prvního dne o
včelím životě. Pedagog navíc připraví i další materiál, u kterého bude asistovat a předvádět, jak s danou
věcí zacházet. Připravena je i odpočinková zóna s knížkami a stoly na práci s lapbooky, kam si žáci vloží
překreslenou mapu výletu.
1. stanoviště – Na stolech děti skládají vícevrstvá puzzle Vývoj včely.
2. stanoviště – Děti si upevní na nohy rýžáky a projdou trasu kolem židle (včela čistička).
3. stanoviště – Děti krmí Matku včelu hodem na cíl do otvoru.
4. stanoviště – Děti staví špalíky na sebe nebo vedle sebe (včela stavitelka).
5. stanoviště – Děti odpočívají u knížek se včelí tematikou.
6. stanoviště – Děti pozorují včelu v jantaru, včelí pyl a plástve (pod dohledem pedagoga).
7. stanoviště – Děti si překreslí barevná místa do mapy dopoledního výletu a vloží si ji do
lapbooku, vlepí si i recept na medové ovesné sušenky nebo medové nepečené kuličky.
Na konci herny děti pomohou uklidit stanoviště do původního stavu a mohou se v kroužku vyjádřit,
která činnost je bavila nejvíce.
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Metodické poznámky
Na každém stanovišti je vždy vše, co může žák potřebovat, aby aktivitu zvládl sám. Pouze u pozorování
pylu, modelu včely a pláství asistuje pedagog, aby nedošlo k poškození pomůcek. Knihy umístíme
na pohodlné místo s polštáři a dekou, aby žáci mohli i odpočívat. Přiměřený hluk při aktivitách
respektujeme, nesmí ale rušit ostatní žáky při plnění úkolů.
3.4.4 Téma č. 4 (Suchá a mokrá místa v lese) – 30 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci mají ve dvojicích za úkol ukrýt zvířátka z vlny a bavlny do úkrytu v lese tak, aby do druhého dne
zůstala co nejvíce suchá, orientují se v mapě okolí, zaznačí umístění svého zvířátka.
Metody
Praktické – pozorování, orientace v mapě, prostoru, nácvik pohybových dovedností
Slovní – vysvětlování, výklad, diskuze
Pomůcky
Vlněná a bavlněná zvířátka (kvůli různé nasákavosti a hřejivosti vlny a bavlny, lze nahradit plastovým
modelem zabaleným do hadříku nebo papírového kapesníku) – do dvojic po jednom
Podrobná mapa okolí např. z Mapy.cz (viz Příloha 4.4.3.1 Suchá a mokrá místa – mapa okolí základny)
Rozpracovaný obsah
Po tvořivých a hravých aktivitách se s žáky vrátíme k aktivitám z výletu, kdy do mapy zakreslovali nejen
suchá a mokrá místa, ale také místa vhodná pro úkryt ostatních zvířátek před vodou a vlhkem. Žákům
rozdáme modely zvířátek a vysvětlíme, že je potřeba je v okolí základny na noc ukrýt tak, aby zůstala
v suchu, i kdyby se zhoršilo počasí a začalo pršet. Je potřeba jasně popsat pravidla, kam se může a kam
nesmí schovávat, připomenout zákaz manipulovat se zvířátky ostatních žáků. Dáme jedno vlněné
a jedno bavlněné zvířátko do dvojice, aby se žáci museli na úkrytu dohodnout a spolupracovat. S žáky
pedagog diskutuje, co ke svému životu zvířata potřebují a kam by se nejspíše ukryla před vlhkem. Poté
žáci ve dvojicích najdou úkryt pro svá zvířátka a zaznačí je do mapky. Aktivita bude dokončena
následující ráno, kdy žáci půjdou svá zvířátka najít a zkontrolovat.
Metodická poznámka
S žáky může i během review nebo večera povídat o zvířátkách, jak se jim asi daří a zda přečkají
v pořádku noc.
3.4.5 Téma č. 5 (Review) – 15 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci ve společném kruhu krátce zhodnotí aktivity uplynulého dne.
Metody
Slovní – vyprávění, popis, diskuze
Pomůcky
Krabička se sušenými plody, oříšky, křížalami
Rozpracovaný obsah
Na závěr následuje v kroužku krátká reflexe. Žáci se mohou vyjádřit k otázkám:
- Co se nám dnes podařilo/nepodařilo a proč?
- Dařilo se nám dnes naslouchat si ve dvojici/ve skupině?
- Co se mi nejvíc líbilo?
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V kruhu posíláme předmět, kdo jej drží, může odpovídat. Každý by si měl vybrat jednu otázku, aby
se dostalo v kroužku na všechny a aby žáci neztráceli pozornost.
Metodická poznámka
Po namáhavém dni můžeme žáky motivovat tím, že posíláme krabičku se sušenými plody, oříšky,
křížalami.

3.5 Metodický blok č. 5 (Přirozená krajina) – 4 vyuč. hodiny
Čtvrtý den žáci vyhodnocují správnost a vhodnost jejich úkrytů pro zvířátka. Zauvažují nad všemi
informacemi, které se již dozvěděli, zkouší rozhodnout, jestli je tedy voda dobrá nebo zlá, a obhajují,
proč se přiklání ke které variantě. Na závěr dne vytvoří prostorový model krajiny z přírodnin,
do kterého promítnou své získané zkušenosti.
Aktivity tohoto bloku vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák dodržuje dohodnutá pravidla pobytu, plní jednoduché
aktivity s daným počtem kroků při společné tvořivé aktivitě, spolupracuje ve skupině, pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce.
- Kompetence pracovní – žák používá bezpečně a účinně materiály, pomůcky, nástroje
a vybavení a přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a funkčnosti, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.
- Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá
při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost
řešení problémů. Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné,
podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení.
3.5.1 Téma č. 1 (Suchá a mokrá místa – dokončení) – 60 min
Forma a bližší popis realizace
Celá skupina se vydá do lesa přesvědčit, zda jsou zvířátka suchá, a zvažuje, zda byl zvířátkům vybrán
vhodný úkryt.
Metody
Praktické – pozorování, nácvik pohybových dovedností
Slovní – vysvětlování, diskuze
Pomůcky
Mapky s vyznačenými úkryty
Rozpracovaný obsah
Další den ráno se žáci vrátí na místo ukrytých zvířátek. Na místě se opět rozdělí do dvojic a vyhodnotí,
které zvířátko zůstalo přes noc suché, jaký vliv mělo počasí (déšť, mlha, rosa…). Děti vyvodí, která místa
jsou nejbezpečnějším úkrytem před vlhkem, na kterých hrozí rizika, a zdůvodní proč.
Metodické poznámky
Na zpáteční cestě si s žáky můžeme zahrát hru na vhodný úkryt, žáci zkouší najít úkryt před vlhkem,
před predátorem, před sluníčkem apod. Je vhodné použít píšťalku nebo jiný zvukový signál
ke svolávání, žáci ze svého místa musí mít pedagoga na dohled.
3.5.2 Téma č. 2 (Dobrá a zlá voda) – 30 min
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Forma a bližší popis realizace
Jedná se o společný brainstorming nápadů, jak může voda pomáhat i škodit, poté žáci výtvarně svou
představu ztvární, na závěr pracují ve skupinách s obrázky s různými podobami vody a podle zadaných
kritérií je třídí.
Metody
Názorně-demonstrační – práce s obrazem, pozorování jevů
Slovní – vysvětlování, diskuze, popis
Pomůcky
Papíry A4
Pastelky
Sady obrázků Podoby vody (viz Příloha 4.5.2.1 Dobrá a zlá voda – sada obrázků, pixabay.com)
Příp. arch papíru a fixy
Rozpracovaný obsah
Nejprve žáci sedí společně v kruhu nebo u stolů a sdělují pedagogovi své nápady, jak může vypadat zlá
nebo dobrá voda. Co znamená, že může být voda zlá? Jaká může být dobrá? A pro koho? Pokud jsou
žáci již zdatní čtenáři, může pedagog jejich nápady zaznamenávat na arch papíru, popř. upřesňovat
a doplňovat. Poté žáci podle své představy, kterou si vytvořili, kreslí obrázek – rozdělený na dvě
poloviny přeložením, na jednu polovinu namalují, jak nám voda prospívá, a na druhou, jak nám může
škodit. Na závěr uděláme přehlídku prací, kde každý žák popíše, co kreslil.
Poté se žáci rozdělí do skupin ke stolům a pedagog vysvětlí tři kritéria, podle kterých budou postupně
třídit obrázky s různými podobami vody. Žáci se rozdělí do skupinek, dělí obrázky na přírodní a umělé,
na tři skupenství vody a na to, které podoby se v okolí základny mohou a nemohou vyskytnout. Pořadí
třídění si může skupinka dohodnout sama, po roztřídění vždy zavolá pedagoga ke kontrole. Sporné věci
pedagog nechá žáky vysvětlit a obhájit, příp. vysvětlí své stanovisko.
3.5.3 Téma č. 3 (Landart) – 75 min
Forma a bližší popis realizace
Žáci vytváří model krajiny, kde aplikují pravidla o vodě v krajině, která se dozvěděli v předchozích
aktivitách.
Metody
Slovní – vyprávění, popis, diskuze
Pomůcky
Fotoaparát
Modrý pruh látky (např. fáčovina) symbolizující vodu pro každou skupinu
Rozpracovaný obsah
Žáci ve vhodném prostředí (členitější les) modelují pro rostliny a zvířata vhodnou krajinu podle
pravidel, která během programu poznali. Každá skupina dostane od pedagoga jeden pruh modré látky
cca 1,5 m dlouhý, který může do svého výtvoru zapracovat jako tekoucí vodu. Pedagog v průběhu
hodnotí, jak do krajiny žáci jednotlivé prvky zařadili, může jim dát doporučení nebo jim pomoci
zopakovat si pravidla, která se žáci coby včely naučili. Všechny výtvory žáků pedagog vyfotí, vytiskne
a odpoledne rozdá žákům, aby si je vlepili do lapbooku.
3.5.4 Téma č. 4 (Review) – 15 min
Forma a bližší popis realizace
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Žáci ve společném kruhu provedou krátkou reflexi programu dne.
Metody
Slovní – popis, vyprávění, diskuze
Pomůcky
Předmět na posílání v kruhu
Podrobně rozpracovaný obsah
Na závěr následuje v kroužku krátká reflexe. V kruhu posíláme předmět, kdo jej drží, může odpovídat.
Každý by si měl vybrat jednu otázku, aby se dostalo v kroužku na všechny a aby žáci neztráceli
pozornost. Žáci mohou pohovořit na uvedená témata:
- Co mě nejvíc bavilo/nebavilo?
- Co jsem ještě v přírodě takto nezažil/a?
- Vylepšil/la bych nějak některou z aktivit? Jak?

3.6 Metodický blok č. 6 (Obhajoba údolí) – 2 vyuč. hodiny
V závěrečném bloku se žáci loučí se se včelou Matkou a opět se mění ze včel na žáky. Jejich posledním
úkolem je obhájit údolí před dělníky, kteří mají nařízení je uzavřít a vyklidit kvůli nebezpečí velké vody
či sucha. V obhajobě využijí nejen znalosti, ale i své lapbooky. Na závěr si promítnou fotografie z celého
pobytu.
Aktivity tohoto bloku vedou k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
- Sociální a občanské schopnosti – žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne
dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně, přiměřeně se rozhoduje.
- Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá
při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost
řešení problémů. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenost.
3.6.1 Téma č. 1 (Přeměna zpět na žáky) – 30 min
Forma a bližší popis realizace
Poslední den ráno se žáci sejdou ve společné místnosti v kruhu na zemi a pedagogové-včely je přemění
zpět na žáky.
Metody
Slovní – monologické
Pomůcky
Kostýmy včely Matky a Staralky
Podrobně rozpracovaný obsah
Žáci sedí v kruhu na zemi a povídají o tom, co se jim líbilo, a říkají svá poselství od včel – co se od nich
dozvěděli, co zjistili o krajině a jak se žije zvířátkům v údolí. Poté je nechá včelí Matka se opět schoulit,
zavřou oči a přeměňují se za zvuků relaxační hudby zpět na žáky. Pedagogové jim odeberou tykadla,
průběžně se jdou převléct z kostýmů a vrací se zpět.
Metodické poznámky
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Matka říká žákům: Vítám vás, mé včelstvo! Vzpomínám, co jsme spolu všechno už prožili a kde všude
jsme spolu byli – prozkoumali jsme vodu ve všech jejích podobách a přišli na to, jak s vodou zacházet,
tak aby nám neubližovala. Tak si myslím, že jsem vám už předala všechno potřebné a že už brzy přijde
čas rozloučit se. Také se s vámi chtějí rozloučit mé Staralky, které mi celou dobu pomáhaly
a doprovázely mě i vás. Nebylo možné, aby vás viděly při každé činnosti, zkuste jim tedy povědět, kde
se vám vlastně nejvíce líbilo. A co byste jako včelky vzkázaly lidem?
Žáci jako závěrečnou reflexi vzkazují lidem v kruhu svá poselství, pedagog je může zaznamenávat a na
závěr jej předá učitelkám.
3.6.2 Téma č. 2 (Obhajoba před dělníky) – 15 min
Forma a bližší popis realizace
Na závěr pobytového programu musí žáci využít své získané znalosti a předvést svou dosavadní práci,
aby obhájili bezpečnost Včelího údolí před dělníky, kteří mají nařízení je uzavřít a vyklidit kvůli
nebezpečí velké vody a sucha.
Metody
Slovní
Názorně-demonstrační
Pomůcky
Lapbooky žáků
Seznam otázek s deskami (viz Příloha 4.6.2.1 Obhajoba údolí)
Tužka
Kostýmy dělníků s přilbami
Rozpracovaný obsah
Přichází pedagog převlečený za Včelaře a dohlíží na přeměnu. Hudba najednou ustane a do místnosti
vstoupí dva dělníci (pedagogové se musí při přeměňování rychle převléct ze Staralek do dělníků). Spustí
na žáky, že jim bylo nařízeno, že se toto údolí bude uzavírat a vyklízet. Bude se tu všude kolem celého
údolí stavět velký plot, protože se prý lidi neumějí správně chovat ke krajině, a pak je to tu samá záplava
a jinde sucho a příroda se ničí. Tak to tady prý raději zavřou, a až lidé ukážou, že vědí, jak to vyřešit, jak
těm nepříjemnostem předcházet, tak to tu zase otevřou. Vyzvou žáky, jestli mají nějaké řešení. Žáci jim
předvedou své práce – hotové lapbooky.
Dělníci znejistí, vytáhnou formulář a rozhodnou se ještě jednou místo prověřit. Dávají žákům postupně
otázky s ano/ne odpověďmi a žáci podle svých znalostí odpovídají. Na závěr si dělníci prohlédnou
lapbooky žáků a zhodnotí, že asi nebude potřeba údolí vyklízet, a odcházejí.
3.6.3 Téma č. 3 (Závěr a ukončení programu) – 45 min
Forma a bližší popis realizace
V závěrečném promítání všichni znovu zavzpomínají, co se během pobytu dělo a co se vše naučili.
Na závěr si rozeberou své výtvory a práce. Rozloučí se s pedagogy a odjíždí.
Metody
Názorně-demonstrační
Slovní
Pomůcky
Všechny výtvory k rozebrání
Dataprojektor
Počítač s fotografiemi
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Podrobně rozpracovaný obsah
V poslední aktivitě jsou žákům promítnuty všechny fotografie z pobytu ve formě prezentace, rozdány
jejich výtvory a pedagogové se s žáky rozloučí.
Metodické poznámky
Před promítáním je potřeba dát pozor na to, jestli jsou fotografie správně seřazeny a otočeny (některé
prohlížeče neumějí automaticky otáčet). Každý žák by měl být alespoň na jedné fotografii samostatně
a na několika dalších ve skupinkách. Promítání může být také podbarveno hudbou.
Výtvory je po domluvě s učiteli vhodné dát společně do krabice. Učitelé je rozdají žákům až po příjezdu
domů, aby se cestou nepoškodily.

Další zdroje a odkazy:
- Bee careful, projekt společnosti Hero, 2019 [online], Včelí život. [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
http://www.bee-careful.com/cz/vceli-zivot/
- Český svaz včelařů, z. s., 2019 [online], Kontakty. [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
https://www.vcelarstvi.cz/kontakty/
- Fergus, Chadwick. Velká kniha včelaření. Universum, 1. vydání 2018, 224 stran, ISBN: 978-80242-6241-3
- Yves, Gustin. Ilustrované včelařství. Baobab, červenec 2010, 228, stran ISBN: 978-80-87060-27-8
- Polomík, Petr. 2019 [online], Phaersis – Hudební tvorba pro poslech, potěšení i pro komerční
využití v licenci Creative Commons, [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
https://www.phaeriss.cz/index.php
- Straka, Jakub, 2003/9 [online], Včely a evoluce barev květů. [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2003/cislo-9/vcely-evoluce-barev-kvetu.html
- IReceptář.cz 2008/5 [online], Včela a včelstvo. [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/vcela-a-vcelstvo.html.
- Včelaři Konicko 2009 [online], Včelařské pojmy a zajímavosti. [Cit. 22. 4. 2020] Dostupné z:
https://vcelarikonicko.webnode.cz/vcelarske-pojmy-a-zajimavosti/

4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
4.1 Přílohy k tematickému bloku č. 1 (Jak žije včela)
Téma č. 1 (Pravidla pobytu)
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Příloha 4.1.1.1 Názvy místností (viz úložiště Příloha 4.1.1.1 Názvy místností)

Autor: Barbora Popelková.
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Příloha 4.1.1.2 Pravidla (viz úložiště Příloha 4.1.1.2 Pravidla)

Autor: Barbora Popelková.

69

Téma č. 2 (Přeměna na včely)
Příloha 4.1.2.1 Úly (viz úložiště Příloha 4.1.2.1 Úly)

Autor: Petra Nejezchlebová.
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Příloha 4.1.2.2 Jmenovky (viz úložiště Příloha 4.1.2.2 Jmenovky)

Autor: Petra Nejezchlebová.
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Téma č. 3 (Včelí život I.)
Příloha 4.1.3.1 Příběh včelího úlu, pixabay.com4 (viz úložiště Příloha 4.1.3.1 Příběh včelího úlu,
pixabay.com)

4

Zdroje:
[1] Gaida, Michael [foto], fay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/slune%C4%8Dnice-kv%C4%9Btiny%C5%BElut%C3%A1-p%C5%99%C3%ADrody-3623331/
[2] Lescure, Ben [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C3%BAlv%C4%8Dela%C5%99stv%C3%AD-zahrada-1568632/
[3] Dott, Polly [foto], Pixabay 2014 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/med-v%C4%8Dela-voda-buckfasthmyz-292132/
[4] 272447 [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/africk%C3%A9-v%C4%8Delypodregistr-kr%C3%A1lovna-927539/
[5] 272447 [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C5%A1tukat%C3%A9r-v%C4%8Delahmyz-makro-profil-987982/
[6] Haarlem, Imkerij [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/v%C4%8Dely-larvypot%C4%9Br-pl%C3%A1stev-medu-1304908/
[7] Wausberg [foto], Wikimedia Commons 2011 [online]. Dostupné z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Bienenkoenigin_43a_cropped.jpg
[8] Dott, Polly [foto], Pixabay 2014 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C3%BAl-v%C4%8Delyvo%C5%A1tinov%C3%BD-v%C4%8Dela-337695/
[9] Capri, Ralph Capri23auto [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/hornet-hmyz-vosa%C5%BEihadlo-zv%C3%AD%C5%99e-3336385/
[10] Braxmeier, Hans [foto], Pixabay 2013 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/sr%C5%A1ni-vespa-crabrozv%C3%AD%C5%99e-hmyz-wasp-189498/
[11] ] 272447 [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/v%C4%8Dela-halictus-makroopylova%C4%8D-924426/
[12] Capri, Ralph Capri23auto [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/slune%C4%8Dnicev%C4%8Dela-kv%C4%9Btina-kv%C4%9Bt-3554567/
[13] PublicDomainPictures [foto], Pixabay 2011 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/v%C4%8Delyopylen%C3%AD-hmyz-makro-pyl-med-18192/
[14] Capri, Ralph Capri23auto [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/stehl%C3%ADkpt%C3%A1k-p%C5%99%C3%ADroda-zv%C3%AD%C5%99e-k%C5%99%C3%ADdla-3922101/
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Příloha 4.1.3.2 Příběh včelího úlu – text5 (viz úložiště Příloha 4.1.3.2 Příběh včelího úlu – text)

5

Burešová, Iva. Děti pilné jako včeličky [online]. Metodický portál
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pv/2830/DETI-PILNE-JAKO-VCELICKY---3-CAST.html/

RVP.CZ

2008.

Dostupný

z:
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Jak to chodí ve včelím úlu
Za devatero horami a devatero řekami na rozkvetlé louce plné
voňavých květin stál krásný dřevěný úl. V tomto úlu bydlela velká včelí
rodina. Byla zde Matka, která se starala o narození nových včeliček,
o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci.
Tato Matka měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Tito
trubci nepracovali, a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit.
Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.
Kromě nich v tomto úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky
jménem mladušky zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka,
královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který dále
chránily proti nepřátelům, jako jsou vosy a sršni, neboť ti tento med
neumí vyrobit, a proto jim ho často chtějí vzít.
Starší včely, kterým se říkalo létavky, létaly po louce z květiny
na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Tu pak přinášely
do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely létavky létaly
z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek
z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl
smíchaly, a všechny květy tak opylovaly. A z opylovaných květů vyrostla
semínka, která vítr i ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny
a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola.
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Příloha 4.1.3.4 Včelí dráha – cedule (viz úložiště Příloha 4.1.3.4 Včelí dráha – cedule)
Autor: Barbora Popelková

Příloha 4.1.3.5 Skládačka (viz úložiště Příloha 4.1.3.5 Skládačka)
Cs.wikipedia.org [online] 2016. Bienenwabe mit Eiern und Brut 5 [cit. 2020-04-21].
Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1#/media/Soubor:Bienenwabe_mit_Ei
ern_und_Brut_5.jpg

Příloha 4.1.3.6 Včelí dráha – květy (viz úložiště Příloha 4.1.3.6 Včelí dráha – květy)
Autor: Petra Nejezchlebová

75

Téma č. 4 (Včelí život II.)
Příloha 4.1.4.1 Jak to vidí včela – květy (viz úložiště Příloha 4.1.4.1 Jak to vidí včela – květy)
Autor: Petra Nejezchlebová

Příloha 4.1.4.2 Jak to vidí včela – složené oči6 (viz úložiště Příloha 4.1.4.2 Jak to vidí včela – složené
oči)

Příloha 4.1.4.3 Sosání – včela a čmelák (viz Příloha 4.1.4.3 Sosání – včela a čmelák, pixabay.com)
Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/kopretina-kv%C4%9Btina-p%C5%99%C3%ADrody4495337/

Příloha 4.1.4.4 Květ – kopretina a jetel, pixabay.com (viz Příloha 4.1.4.4 Květ – kopretina a jetel,
pixabay.com)
Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Bt-jetel-kv%C4%9Bt-rostlinp%C5%99%C3%ADrody-4515044/

Téma č. 6 (Založení lapbooku a review)
Příloha 4.1.6.1 Lapbook – Titulní obrázek (viz úložiště Příloha 4.1.6.1 Lapbook – Titulní obrázek)

6

Flickr.com [online]. USGS Bee Inventory and
https://www.flickr.com/photos/usgsbiml/26265795446

Monitoring

Lab

2016

[cit.

2020-04-21].

Dostupné

z:
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Autor: Petra Nejezchlebová.

Příloha 4.1.6.2 Lapbook – Cyklus včely (viz úložiště Příloha 4.1.6.2 Lapbook – Cyklus včely)
Autor: Petra Nejezchlebová, obrázky použité z: https://www.trilliummontessori.org/freebie-fridayslife-cycle-of-a-honey-bee/
Příloha 4.1.6.3 Lapbook – Obrázkový kvíz (viz úložiště Příloha 4.1.6.3 Lapbook – Obrázkový kvíz)
Autor: Petra Nejezchlebová
Příloha 4.1.6.4 Lapbook – Omalovánka (viz úložiště Příloha 4.1.6.4 Lapbook – Omalovánka)
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Autor: Petra Nejezchlebová.

Odkazy na stránky se včelí tematikou:
-

Včelaři Konicko – https://vcelarikonicko.webnode.cz/vcelarske-pojmy-a-zajimavosti/
IReceptář.cz, Včela a včelstvo – https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/vcela-a-vcelstvo.html
Včely a evoluce barev květů – https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2003/cislo-9/vcelyevoluce-barev-kvetu.html
Bee careful, projekt společnosti Hero, Včelí život – http://www.bee-careful.com/cz/vceli-zivot/
Český svaz včelařů, z. s., kontakty – https://www.vcelarstvi.cz/kontakty/

Literatura:
-

Fergus, Chadwick. Velká kniha včelaření. Universum, 1. vydání 2018, 224 stran, ISBN: 978-80242-6241-3
Yves, Gustin. Ilustrované včelařství. Baobab, červenec 2010, 228 stran ISBN: 978-80-87060-27-8
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4.2 Přílohy k tematickému bloku č. 2 (Voda je život)
Téma č. 1 (Koloběh vody v přírodě)
Příloha 4.2.1.1 Koloběžení – obrázky razítek (viz Příloha 4.2.1.1 Koloběžení – obrázky razítek)

Autor: Petra Nejezchlebová.

Příloha 4.2.1.2 Koloběžení – pracovní list (viz úložiště Příloha 4.2.1.2 Koloběžení – pracovní list)
Příloha 4.2.1.3 Koloběžení – karty stanovišť (viz úložiště Příloha 4.2.1.3 Koloběžení – karty
stanovišť)
Autor: Petra Nejezchlebová

Příloha 4.2.1.4 Schéma koloběhu (viz úložiště Příloha 4.2.1.4 Schéma koloběhu)
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Autor: Petra Nejezchlebová.

Téma č. 2 (Modelování toku říčky)
Příloha 4.2.2.1 Modelování toku říčky – zpětná vazba (viz úložiště Příloha 4.2.2.1 Modelování
toku říčky – zpětná vazba)
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[1] Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/beach-k%C3%A1men-p%C3%ADsek-pozad%C3%ADmakro-4779679/
[2] Cs.wikipedia.org [online] 2013. Detail na rostliny na Hořejším kařezském rybníce v přírodní
památce Kařezské rybníky [cit. 2020-04-21]. Dostupné z:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ho%C5%99ej%C5%A1%C3%AD_Ka%C5%99ezsk%C3%BD_ryb
n%C3%ADk,_detail_na_rostliny.jpg
[3] Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/les-mech-potok-p%C5%99%C3%ADroda-list%C3%AD1279539/
[4] Dalous, Pierre. Dostupné z: https://sk.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ardcin.jpg

Příloha 4.2.2.2 Modelování toku říčky – pracovní list (viz úložiště Příloha 4.2.2.2 Modelování
toku říčky – pracovní list)

Téma č. 3 (Jak zadržet vodu)
Příloha 4.2.3.1 Jak zadržet vodu (viz úložiště Příloha 4.2.3.1 Jak zadržet vodu)

Téma č. 4 (Lapbook)
Příloha 4.2.4.1 Křížovka plná vody (viz úložiště Příloha 4.2.4.1 Křížovka)

Co tvoří sníh? Sněhové …
Sněhová
Malá říčka.
Tam, kde padá voda z výšky.
Z kohoutku ukápla …

Vodní nádrž přirozená nebo umělá.
Zmrzlá voda je …

Po dešti na chodníku zůstala …
Opak slova špinavá …
Potrubí s pitnou vodou.
Ráno je na trávě …
Vrtaná nebo kopaná jímka na
podzemní vodu …
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4.3 Přílohy k tematickému bloku č. 3 (Výlet za vodou)
Téma č. 2 (Pozorování krajiny)
Příloha 4.3.2.1 Mapa okolí (viz úložiště Příloha 4.3.2.1. Mapa okolí)

4.4 Přílohy k tematickému bloku č. 4 (Tvořivé včelí odpoledne)
Téma č. 1 (Medové pečení)
Příloha 4.4.1.1 Medové pečení – recepty (viz úložiště Příloha 4.4.1.1 Medové pečení – recepty)
Medové ovesné sušenky (varianta pečená):
Ingredience
1 hrnek ovesných vloček
1 hrnek špaldové mouky (můžete použít klasickou hladkou)
1/2 hrnku třtinového cukru
1/2 hrnku strouhaných vlašských nebo lískových ořechů
130 g másla
3 lžíce medu
2 lžíce vody
1 1/2 lžičky jedlé sody
špetka skořice
lžička vanilkové esence
volitelné: 4 lžíce slunečnicových semínek, lněných (drcených), sezamových, sekaných dýňových, máku
Postup
1. Ve velké míse smíchejte vločky, prosátou mouku, cukr, skořici, vanilku a ořechy.
2. Rozehřejte máslo spolu se sirupem. V horké vodě rozmíchejte sodu a přidejte ji k rozehřátému máslu.
3. Máslovou směs nalijte k suché vločkové směsi, dobře promíchejte.
4. Rozehřejte troubu na 150°C.
5. Lžičkou tvarujte malé hromádky na vymazaný nebo pečicím papírem vyložený plech. Nechávejte
dost místa mezi jednotlivými hromádkami, protože se při pečení roztečou na tenké placičky.
6. Pečte 15-20 minut do zlatohněda. Ještě horké je uvolněte nožem od plechu a nechte vychladnout
na mřížce.
Nepečené tahini kuličky s medem (varianta nepečená)
Ingredience
100 g opražených semínek a oříšků (například slunečnice nebo sezam a posekané mandle nebo vlašské
ořechy)
50 g kokosu
50 g rozinek nebo posekaných sušených datlí
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3 lžíce tahini (sezamové máslo)
3 lžíce medu
skořice a pravá vanilka na dochucení (můžete zkusit i špetku mletého hřebíčku)
kokos nebo mleté ořechy na obalení
Postup
Smíchejte všechny ingredience. Ze vzniklé hmoty tvarujte kuličky a nakonec je obalte v kokosu nebo
v namletých oříšcích.

Téma č. 2 (Rukodělka včelka)
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Příloha 4.4.2.1 Rukodělka včelka – fotonávod (viz úložiště Příloha 4.4.2.1 Rukodělka včelka –
fotonávod)

Foto: 12x archiv autorů.
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Téma č. 4 (Suchá a mokrá místa v lese)
Příloha 4.4.3.1 Suchá a mokrá místa – mapa okolí základny (viz úložiště Příloha 4.4.3.1 Suchá
a mokrá místa – mapa okolí základny)

4.5 Přílohy k tematickému bloku č. 5 (Přirozená krajina)
Téma č. 2 (Dobrá a zlá voda)
Příloha 4.5.2.1 Dobrá a zlá voda – sada obrázků (viz úložiště Příloha 4.5.2.1 Dobrá a zlá voda –
sada obrázků pixabay.com7)
7

[1] De Leva, Alissa [foto], Pixabay 2020 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/plaveck-baz%C3%A9n-zahradastrom-p%C5%99%C3%ADroda-5003506/
[2] Alicja [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/d%C3%A9%C5%A1%C5%A5-mu%C5%BEde%C5%A1tn%C3%ADk-lij%C3%A1k-3518956/
[3] Goad, Mike [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/z%C3%A1pad-palec-je%C4%8Dern%C3%A1-baz%C3%A9nu-3830970/
[4] Makalu [foto], Pixabay 2019 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/t%C3%A1d%C5%BEikist%C3%A1niskanderkul-4584690/
[5] Nantel, Maurice [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/lou%C5%BEe-star%C3%BDmontr%C3%A9al-odraz-1932651/
[6] Cocoparisienne [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/kap%C3%A1n%C3%ADde%C5%A1%C5%A5ov%C3%A1-kapka-kapka-vody-1616403/
[7] [Shutterbug, Rob [foto], Pixabay 2007 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/voda-kohoutek-kap-h20hadice-kov-1239368/
[8] Braxmeier, Hans [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/kostky-ledu-leduzmrazen%C3%A9-1194511/
[9] Andrei Stroca [foto], Pixabay 2013 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/krupobit%C3%AD-ledd%C3%A9%C5%A1%C5%A5-velk%C3%A9-kroupy-1914266/
[10] Valiente Louis [foto], Pixabay 2007 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/ledovec-ledp%C5%99%C3%ADroda-chile-trekking-1740874/
[11] Regina, Christa [foto], Pixabay 2014 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/les-mlhap%C5%99%C3%ADrody-podzim-stromy-547363/
[12] Truong, Trinh [foto], Pixabay 2020 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/v%C3%BDchod-slunce-beachmo%C5%99e-oce%C3%A1n-5084755/
[13] Altmann, Gerd [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/nebe-mraky-mrakyformul%C3%A1%C5%99e-po%C4%8Das%C3%AD-3335585/
[14] Březina, David [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/mr%C3%A1z-listy-podzimp%C5%99%C3%ADroda-n%C3%A1mraza-2451135/
[15] Jones, Robert [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/pr%C5%AFmyslov%C3%A9-nocsv%C4%9Btla-kou%C5%99-p%C3%A1ra-3290014/
[16] 272447 [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/volcano-erupce-krajinasc%C3%A9nick%C3%BD-1056526/
[17] Lopez, Cesar [foto], Pixabay 2020 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C4%8Daj-kou%C5%99p%C3%A1ra-n%C3%A1poj-konvice-4842787/
[18] Westendarp, Erich [foto], Pixabay 2014 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/parn%C3%AD-vlakparn%C3%AD-lokomotiva-2209524/
[19] Pezibear, Petra [foto], Pixabay 2020 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BEeleza-%C5%BEelezorozpo%C4%8Det-dom%C3%A1c%C3%AD-pr%C3%A1ce-5029417/
[20] Procházka, Matěj [foto], Pixabay 2015 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/les-potok-%C5%A1umavadivokost-emoce-878029/
[21] 12019 [foto], Pixabay 2014 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/fontana-p%C5%99ehradasevern%C3%AD-karol%C3%ADna-415847/
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4.6 Přílohy k tematickému bloku č. 6 (Obhajoba údolí)
Téma č. 2 (Obhajoba před dělníky)
Příloha 4.6.2.1 Obhajoba údolí (viz úložiště Příloha 4.6.2.1 Obhajoba údolí)
Posouzení nebezpečnosti krajiny Včelího údolí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koryto potoka je vybetonované .
Koryto potoka má mnoho meandrů (zatáček).
Teče-li v potoce více vody, jsou tu území, kam se může rozlít voda.
V těchto zátopových území se nachází mnoho domů a úlů.
Je-li velké sucho, na potoce jsou tůňky, kde se voda udrží.
V údolí jsou prameny (= je tu podzemní voda).
V údolí je mnoho míst, kde zvířata najdou potravu.
V údolí je mnoho míst, kde se zvířata mohou schovat.
V údolí jsou místa, která zadrží mnoho vody (porosty mechů, trávy, hlína, tlející dřevo…).
V údolí roste velmi málo druhů rostlin.

5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
5.1 Přílohy k tematickému bloku č. 1 (Jak žije včela)
Téma č. 3 (Včelí život I.)
Příloha 5.1.3.2 Klíč k Příběhu včelího úlu8 (viz úložiště Příloha 5.1.3.2 Klíč k Příběhu včelího úlu)

[22]
Couleur
[foto],
Pixabay
2017
[online].
Dostupné
z:
https://pixabay.com/cs/photos/rampouchst%C5%99e%C5%A1n%C3%AD-voda-studen%C3%BD-3819301/
[23] InspiredImages [foto], Pixabay 2011 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/pampeli%C5%A1ka-rosap%C5%99%C3%ADroda-kv%C4%9Btina-843587/
[24]
Wellington,
Jill
[foto],
Pixabay
2015
[online].
Dostupné
z:
https://pixabay.com/cs/photos/d%C5%99ev%C4%9Bn%C3%A9-lavice-rybn%C3%ADk-na-podzim-986347/
[25] ] [foto], Pixabay 2019 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/mosel-pohled-%C5%99eka-vinice-sachsen4336788/
[26] Tama, Peter [foto], Pixabay 2018 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/mosel-pohled-%C5%99ekavinice-sachsen-4336788/
[27] Notacanon [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/hory-%C5%99%C3%AD%C4%8Dkarychle-te%C4%8De-kameny-les-3990914/
[28] Free-photos [foto], Pixabay 2016 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/sn%C4%9Bhov%C3%A1vlo%C4%8Dka-makro-mr%C3%A1z-zmrazen%C3%BD-1245747/
[29] Grütte, Nico [foto], Pixabay 2019 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/island-krajiny-voda-nebe-sun5104369/
[30] Kaef, Lucy [foto], Pixabay 2013 [online]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/photos/velk%C3%A1-voda-labem%C3%AD%C5%A1e%C5%88-nouzov%C3%A9-ne-876580/
8
Burešová, Iva. Děti pilné jako včeličky [online]. Metodický portál RVP.CZ 2008. Dostupný z:
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/pv/2830/DETI-PILNE-JAKO-VCELICKY---3-CAST.html/
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Jak to chodí ve včelím úlu – text s klíčem

Za devatero horami a devatero řekami na rozkvetlé louce plné
voňavých květin (obr. 1) stál krásný dřevěný úl (obr. 2). V tomto úlu
bydlela velká včelí rodina (obr. 3). Byla zde Matka (obr. 4), která se
starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a
aby každý řádně dělal svoji práci.
Tato Matka měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci (obr.
4). Tito trubci nepracovali, a dokonce se nechávali od ostatních včeliček
i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se
královně líbili. Kromě nich v tomto úlu bydlely samé pilné včeličky.
Mladé včelky jménem mladušky zůstávaly v úlu a celý den se staraly
o včelí miminka (obr. 6), královnu (obr. 7) a trubce (obr. 5). Také
vyráběly z přineseného nektaru med (obr. 8), který dále chránily proti
nepřátelům, jako jsou vosy (obr. 9) a sršni (obr. 10), neboť ti tento med
neumí vyrobit, a proto jim ho často chtějí vzít.
Starší včely, kterým se říkalo létavky (obr. 11), létaly po louce z květiny
na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar (obr. 12). Tu pak
přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med (obr. 8). A jak tyto
včely létavky létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl (obr.
13). To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním
z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly.
A z opylovaných květů vyrostla semínka, která vítr i ptáčci roznesli po
louce (obr. 14). Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné
květiny (obr. 1). A tak to šlo stále dokola.
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Příloha 5.1.3.5 Skládačka9– návod na rozstříhání

Téma č. 6 (Založení lapbooku a review)
Příloha 5.1.6.2 Lapbook – Cyklus včely – Ukázka způsobu řešení
Materiály převzaty z: https://www.trilliummontessori.org/freebie-fridays-life-cycle-of-a-honey-bee/

Foto: 2x archiv autorů.

Příloha 5.1.6.3 Lapbook – Obrázkový kvíz – řešení

9

Baliga, Vipin. [online] 2014. Stages of development – Dwarf Honey bee [cit. 2020-04-21]. Dostupné z:
https://www.flickr.com/photos/vipinbaliga/14059008450
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Autor: Petra Nejezchlebová.
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5.2 Přílohy k tematickému bloku č. 2 (Voda je život)
Příloha 5.2.4.1 Křížovka plná vody – řešení

V
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Co tvoří sníh? Sněhové …
Sněhová
Malá říčka …
Tam, kde padá voda z výšky.
Z kohoutku ukápla …

Vodní nádrž přirozená nebo umělá.
Zmrzlá voda je …

Po dešti na chodníku zůstala …

S
O
S
U

T Á
D
A
DNA

Opak slova špinavá …
Potrubí s pitnou vodou.
Ráno je na trávě …
Vrtaná nebo kopaná
podzemní vodu …

jímka na

Autor: Petra Nejezchlebová.
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5.4 Přílohy k tematickému bloku č. 4 (Tvořivé včelí odpoledne)
Téma č. 1 (Medové pečení)
Příloha 5.4.1.1 Medové pečení – recepty, Ukázka
pečené varianty

Zdroj: 2x archiv autorů.

Téma č. 2 (Rukodělka včelka)
Příloha 5.4.2.1 Rukodělka včelka – hotový výrobek

Foto: archiv autorů.
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5.5 Přílohy k tematickému bloku č. 5 (Přirozená krajina)
5.6 Přílohy k tematickému bloku č. 6 (Obhajoba údolí)
Téma č. 2 (Obhajoba před dělníky)
Příloha 5.6.2.1 Obhajoba údolí (viz úložiště Příloha 5.6.2.1 Obhajoba údolí)
Seznam otázek na obhajobu údolí – správné odpovědi a bodová hodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koryto potoka je vybetonované.
Koryto potoka má mnoho meandrů (zatáček).
Teče-li v potoce více vody, jsou tu území, kam se může rozlít voda.
V těchto zátopových území se nachází mnoho domů a úlů
Je-li velké sucho, na potoce jsou tůňky, kde se voda udrží.
V údolí jsou prameny (= je tu podzemní voda).
V údolí je mnoho míst, kde zvířata najdou potravu.
V údolí je mnoho míst, kde se zvířata mohou schovat.
V údolí jsou místa, která zadrží mnoho vody
(porosty mechů, trávy, hlína, tlející dřevo…).
V údolí roste velmi málo druhů rostlin.

NE = 1b
ANO = 1b
ANO = 1b
NE = 1b
ANO = 1b
ANO = 1b
ANO = 1b
ANO = 1b
ANO = 1b
NE = 1b
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
I.
Příjemce

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Brno,
příspěvková organizace

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008247

Název projektu

BUDKA – budování kapacit a spolupráce neformálního a
formálního vzdělávání na Lipce

Název vytvořeného programu

Včelí údolí

Pořadové číslo zprávy o realizaci

1

II.
Místo ověření programu

Datum ověření programu

Lesní penzion Podmitrov
Mitrov 10,
592 53 Strážek

19.–23. 11. 2018

Cílová skupina,
s níž byl program ověřen10
38 žáků 1 –3. ročníku SMZŠ
Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

III.
1. Stručný popis procesu ověření programu

a) Jak probíhalo ověření programu (organizace, počet účastníků, počet realizátorů atd.)?
Pobytový program Včelí údolí probíhal na základně Lesní penzion Podmitrov na Vysočině u Strážku.
Zúčastnilo se jej 38 žáků z SMZŠ Rozmarýnová s doprovodem 3 pedagožek, které spolupracovaly na tvorbě
programu, především odpoledních bloků. Ze strany Lipky se pobytu zúčastnili 3 realizátoři.
b) Jaký byl zájem cílové skupiny?
Pedagožky spolupracující školy po zaslání úvodního motivačního dopisu velmi dobře připravily žáky na téma
a zaměření pobytového programu a motivovaly je ke spolupráci. Žáci se na pobyt těšili a i přes nepříznivé
počasí se o připravené činnosti aktivně zajímali.
c) Jaká byla reakce cílové skupiny?
Žáci velice aktivně a se zaujetím reagovali na nabízené aktivity, samostatně zjišťovali informace o daném
tématu, dotazovali se na informace, které je zajímaly, a simulačními a bádacími aktivitami si potvrzovali
nabyté vědomosti nebo vyvozovali nové. Ochotně spolupracovali při zpětné vazbě, především žáci třetího
ročníku přispěli spoustou drobných připomínek k náročnosti či obohacení aktivit programu.
10

Uveďte stručně charakteristiku a velikost skupiny (např. 25 žáků 7. ročníku ZŠ apod.) a název organizace.
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2. Výsledky ověření

a) Výčet hlavních zjištění/problémů z ověřování programu:
-

Některé aktivity vyžadují více času a nejsou tedy časově adekvátní s programově paralelními
aktivitami.
S některými pomůckami bylo obtížnější manipulovat, práci s nimi ztěžoval čerstvě napadlý mokrý
sníh, aktivity s nimi šlo tedy realizovat hůře.
V odpoledních částech programu žáci hůře udrží pozornost při aktivitách náročných na pozornost
(brainstorming, vyvozování apod.)

b) Návrhy řešení zjištěných problémů:
-

Upravíme nebo vyměníme některé pomůcky, se kterými šlo hůře manipulovat, upravíme počty
pomůcek, aby vyhovovaly lépe potřebě skupiny.
Upravíme počet, délku trvání a střídání aktivit, aby měli žáci více možnost si je prožít a vyvodit
potřebné nové informace nebo ověřit hypotézy.

c) Bude/byl vytvořený program upraven?
Program bude časově lépe uzpůsoben, pravděpodobně dojde k přesunu či vyřazení některých nadbytečných
aktivit nebo je můžeme dát do zásobníku aktivit k dispozici pedagogům. Budou také zařazeny drobné
relaxační aktivity mezi náročnějšími činnostmi, aby měli žáci možnost mezi pohybem a přemýšlením více
odpočívat. Dojde i k drobným úpravám pomůcek.
d) Jak a v kterých částech bude program na základě ověření upraven?
Na odpoledne budeme zařazovat aktivity, které jsou spíše tvořivé, nenáročné na spolupráci či samostatné
vyvozování poznatků. Některé aktivity (především Včelí život, Sosání a Koloběh vody) budou časově
upraveny a seskládány tak, aby se v aktivitách mohly skupiny prostřídat.
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3. Hodnocení účastníků a realizátorů ověření11
a) Jak účastníci z cílové skupiny hodnotili ověřovaný program?
Účastníci programu se každý den setkávali na průběžném review, kdy vždy jeden pedagog vedl diskuzi a druhý
zaznamenával připomínky, které zazněly. Žáci měli možnost hodnotit program po jeho obsahové i materiální
stránce. Celkově hodnotili všechny aktivity kladně, ocenili zábavné a názorné zpracování, velké množství
nových poznatků, na které měli možnost si sami přijít. Některé dílčí činnosti se jim zdály náročné nebo
komplikované, navrhli jejich obměnu nebo jiný postup.
b) Co bylo v programu hodnoceno v rámci ověřovací skupiny nejlépe?
Účastníci pobytu nejlépe hodnotili aktivity programu, které měly podobu stanovišť, kdy měli možnost
samostatně vyzkoušet činnosti spojené s pohybem a zapojením smyslů. Dále bylo kladně hodnoceno i tvoření
z přírodních materiálů a přírodní prostředí v okolí základny.
c) Jak byl hodnocen věcný obsah programu?
Téma bylo účastníky hodnoceno jako zajímavé, poučné, podané zajímavou formou. Pro první a druhý ročník
se téma i náročnost osvědčila, pro třetí ročník bylo občas nutné zvýšit obtížnost. Žáci ocenili i střídání různých
metod (rukodělné tvoření, bádání, praktické pohybové simulační aktivity…).
d) Jak bylo hodnoceno organizační a materiální zabezpečení programu?
Účastníci vyjmenovali spoustu materiálního vybavení, které se jim líbilo a se kterým se dobře pracovalo. Horší
manipulace byla s hadicí, na které žáci simulovali tok rovného a meandrujícího potoka, rýžovými kartáči a
včelím voskem při tvoření. Většina potíží vznikla nízkou teplotou a napadlým sněhem. V hodnocení organizace
činností a prací by žáci ocenili více odpočinku nebo volných činností na úkor řízených.
e) Jak byl hodnocen výkon realizátorů programu?
Vzhledem k tomu, že šlo o žáky nižších ročníků prvního stupně ZŠ, zvolili jsme hodnocení výkonu realizátoru
pomocí hodnoticí aktivity „teploměr“. Velká většina hodnocení byla v horní polovině škály. Dá se tedy
předpokládat, že byli žáci s výkonem pedagogů spokojeni.
f)

Jaké měli účastníci výhrady/připomínky?

-

Chladné počasí s mokrým sněhem
Časově náročný program
Nutnost střídat aktivity v daný čas

g) Opakovala se některá výhrada/připomínka ze strany účastníků častěji? Jaká?

11

Vychází z evaluačních dotazníků žáků, učitelů, realizátorů programů – pracovníků neformálního vzdělávání či záznamů
z rozhovorů s žáky, které příjemce uchovává pro kontroly na místě.
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Pouze připomínky v souvislosti odpočinkem a s počasím, po 16. hodině se již program nedal realizovat venku,
musel se stihnout do této doby.
h) Budou případné připomínky účastníků zapracovány do další verze programu?
Pokud ne, proč?
Bude časově i obsahově přihlédnuto k únavě účastníků a aktuálnímu počasí.
i)

Jak byl program hodnocen ze strany realizátorů programu?

Program byl realizátory hodnocen jako velmi zdařilý a úpravy budou vzhledem k obsáhlosti programu spíše
jen drobné.
j)

Navrhují realizátoři úpravy programu, popř. jaké?

-

Výměna nebo úprava některých pomůcek (hadice na Tok potoka, kuličky na Sosání, skládačka na Včelí
život…)
Časová úprava některých aktivit, zařazení pravidelné zpětné vazby spojené s tvorbou lapbooku i pro
ostatní pobyty
Vyřazení některých aktivit, které nejsou pro návaznost či pochopení myšlenky nutné
Snížení počtu žáků u některých aktivit – rozdělení do více skupin
Zjednodušení některých aktivit se zaměřením na vyvození a pochopení základní tematické linky

-

k) Budou tyto návrhy realizátorů zapracovány do další verze programu? Pokud ne, proč?
Ke všem připomínkám bude přihlíženo a budou zapracovány do další verze programu.
l)

Konkrétní výčet úprav, které budou na základě ověření programu zapracovány do další verze
programu:

-

Výměna nebo úprava délky hadice k aktivitě Modelování toku potoka
Nalakování nebo výměna kuliček na aktivitu Sosání
Vytvoření jednodušší skládačku pro aktivitu Včelí život
Upravení trasy výletu, zvolení více variant podle počasí, příp. složení skupiny
Zařazení pravidelné zpětné vazby každý den před večeří
Vytvoření Zásobníku aktivit pro učitele
Přesun aktivity Živočichové a voda do náhradních aktivit nebo do Zásobníku aktivit pro učitele
Zařazení drobných odpočinkových činností především do odpoledních částí programu
Pokud se učí aktivity paralelně, dodržovat počet žáků ve skupině do 15
Upravit časovou dotaci aktivit podle reálné doby, která je na tuto aktivitu potřeba, příp.
ke kratším paralelním aktivitám zařadit jednoduché relaxační samostatné činnosti
Úprava textů motivačních scének, aby více reflektovaly dějovou a tematickou linii

-
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7 Příloha č. 4 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
S koordinátorkou z portálu RVP je Lipka domluvena, že po schválení programu a metodiky bude
veškeré výstupy prezentovat přes modul EMA, tedy odkazem na stránky Lipky, kde budou materiály
taktéž ke stažení.
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