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1 Úvod 

Text se zabývá problematikou zavádění principů celoškolního přístupu. Je určen především studentům 

učitelských oborů. Jeho cílem je odpovědět na následující otázky: 

• Jaká jsou východiska a přínosy celoškolního přístupu? 

• Jaké bariéry brání využití celoškolního přístupu? 

• Jaké příklady dobré praxe z uplatňování celoškolního přístupu známe z České republiky? 

Text vychází jednak z rešerše relevantních zdrojů a ze zkušeností center environmentální výchovy, 

které se podílely na jeho zpracování, a jednak ze zkušeností oborových didaktiků působících na 

spolupracujících univerzitách.  

2 Vymezení pojmů 

Jako „celoškolní přístup“ označujeme „proces změn směřující k integraci environmentálních 

a udržitelných principů napříč všemi aspekty školního života a celé školní komunity. Celoškolní přístup 

předpokládá cílenou snahu školy o posilování environmentálního vědomí žáků i učitelů, ale i změny 

v kultuře školy (Henderson & Tilbury 2004; Tilbury & Wortman 2005). 

Celoškolní přístup tedy předpokládá přijetí principů udržitelnosti celou školou, včetně vedení školy 

(Eames et al., 2005). Škola by se tedy měla shodnout na společné vizi, sdílet určité společné hodnoty 

a přijmout související mechanismy ovlivňující celou školní kulturu (Higgs & McMillan 2006; Schelly et 

al. 2012). Protože zapojení celé školní komunity zahrnuje i žáky, předpokládá celoškolní přístup 

uplatnění participačních (emancipačních) přístupů, podle kterých se žáci mohou podílet na 

rozhodování o cílech a obsahu výuky (Wals, 2008, 2012). 

Vzhledem k tomu, že celoškolní přístup předpokládá zapojení celé školy, může být jeho základem 

nepovinný eko-klub či jiná podobná platforma sdružující žáky a učitele, prosazující na škole jeho 

zavedení. Předpokladem jeho činnosti je dobrovolnost zapojení, participační přístup a snaha 

o postupnou integraci sdílených hodnot do školního provozu, kurikula a okolní komunity (Lousley, 

1999; Cincera, Boeve-de Pauw, Goldman, & Simonova, 2018; Cincera & Kovacikova, 2014). Nepovinný 

ekologický klub či jiná platforma často ale sama o sobě nestačí pro naplňování celoškolního přístupu 

v celé jeho šíři. Celoškolní přístup ve smyslu přijetí principu udržitelnosti může být naplněn jen v tom 

případě, pokud se stává součástí filozofie celé školy, jejího směřování a jejích vizí.  

V České republice existuje několik programů, které lze s ambicí zavádět celoškolní přístup spojovat. 

Nejrozšířenějším programem je Ekoškola (koordinuje vzdělávací centrum Tereza), ve kterém žáci 
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a učitelé společně vytvářejí Ekotým a v sedmi krocích postupně ekologizují provoz školy, mění školní 

kurikulum a realizují komunitní akce (EcoSchool, 2018; Ekoškola, 2018). Určité prvky celoškolního 

přístupu lze spatřovat i v jiných programech, jako je GLOBE (koordinuje vzdělávací centrum Tereza) 

zaměřený na badatelskou výuku, nebo Světová škola (koordinuje sdružení Člověk v tísni), snažící se 

propojovat školy s globální problematikou. Celkově se zdá, že české školy žáky do činností typických 

pro celoškolní přístup (jako je vyhodnocování environmentálních dopadů školy a zapojování do 

souvisejících rozhodovacích procesů) začleňují poměrně málo a jen na malém počtu škol (Činčera et 

al., 2016). 

3 Přínosy celoškolního přístupu 

Přínosy celoškolního přístupu jsou závislé na jeho konkrétním uchopení školou a způsobu ověřování. 

Výsledky zjišťované na velkém vzorku škol proto často nepřinášejí průkazné výsledky. Série výzkumů 

ověřujících přínosy celoškolního přístupu základních škol orientovaných na udržitelnost ve Švédsku 

proto zjistily jen slabý efekt této snahy na povědomí žáků o udržitelnosti (sustainability consciousness), 

s možným negativním vlivem na žáky devátých ročníků a potenciálním negativním vlivem na 

prohlubování rozdílů v postojích mezi chlapci a dívkami (Olsson, Gericke, & Chang Rundgren, 2015; 

Pauw, Gericke, Olsson, & Berglund, 2015; Olsson, & Gericke, 2016; 2017). Příčinou podle autorů bylo 

špatné vedení celoškolního přístupu na školách, konkrétně příliš malý prostor pro participaci žáků 

a možnost studovat témata udržitelnosti z více pohledů. 

Důležité zjištění přinesly zahraniční i české výzkumy programu Ekoškola. Řada autorů zkoumala 

účinnost programu na rozvíjení environmentální gramotnosti (nejčastěji znalosti, postoje a chování) 

žáků. Většina ukázala pozitivní vliv programu na environmentální znalosti žáků, zatímco dopady na 

postoje a chování nebyly zpravidla zjištěny (Bajd & Leščanec, 2011; Boeve-de-Pauw & Petegem, 2011; 

Boeve-de-Pauw & Petegem, 2013; Cincera et al., 2012; Činčera, 2008; Kerret, Orkbiki, Ronen, 2014; 

Krnel & Naglič, 2009; Oszoy, Ertepinar, Saglam, 2012; Spinola, 2015).  

Další studie analyzovaly zkušenosti s realizací programu či jejich vlivem na okolní kontext (např. školní 

kulturu). Studie se vesměs shodují v pozitivním dopadu implementace programu na školní kulturu, 

postavení školy v komunitě a na proměnu školy směrem k vyšší ekologizaci jejího provozu (Emilie, 

2014; Mogensen & Mayer, 2005; O’ Mahony & Fitzgerald, 2001; People & Work Unit, 2007; Pirrie et 

al., 2006; Rosenberg, 2008). 

Poslední skupina ukazuje na rozdíly v implementaci programu a na důsledky stylu implementace na 

žákovské vnímání programu a jejich postoje či akční kompetence. Ze studií je patrné, že participační 

(emancipační) přístup hraje při implementaci programu zásadní roli: mají-li žáci pocit, že se mohou 
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podílet na rozhodování, roste jejich spokojenost s programem a přesvědčení, že něco dokážou změnit. 

Naopak, mají-li žáci pocit, že jsou řízeni učitelem, roste jejich frustrace a přesvědčení, že jejich práce 

v Ekotýmu nemá smysl (Cincera & Krajhanzl, 2013; Cincera, Kroufek & Simonova, 2015; Cincera 

& Kovacikova; 2014; Cincera et al., 2018). 

4 Bariéry v zavádění celoškolního přístupu 

Je zřejmé, že základním předpokladem celoškolního přístupu je jeho přijetí celou školou. V tomto 

kontextu hraje důležitou roli zejména akceptace vedením školy (Fazio & Karrow 2013; Kadji-Beltran, 

Zachariou, & Stevenson 2013, Mogren & Gericke, 2017), ale i ostatními vyučujícími, studenty a rodiči. 

Poměrně častou bariérou proto je, když program s ambicí celoškolního přístupu prosazuje jeden či 

omezený počet vyučujících, kteří nemají sílu změnit školní klima (Goldman et al. 2018; Krnel & Naglic 

2009; Mogensen & Mayer, 2005). Motivovaní žáci a učitelé pak mohou v reakci posilovat své vztahy 

uvnitř ekologického klubu, ale současně se do určité míry oddělit od ostatních žáků (Winklerova et al., 

2018). 

5 Celoškolní přístup v metodikách Centra ekologické výchovy SEVER 

Centrum ekologické výchovy SEVER doporučuje pro realizaci celoškolního přístupu dvě své metodiky, 

jejichž rozpracování a podpoře se dlouhodobě věnuje. Jedná se o národní program „Škola pro 

udržitelný život“ (dále jen ŠUŽ) a vzdělávací princip „Místně zakotvené učení“ (dále jen MZU). Kvalitně 

realizovaný program ŠUZ postavený na principu MZU, vede jak k naplnění celoškolského přístupu, tak 

dalších přístupů vhodných k výchově k zodpovědnému přístupu k přírodě a společnosti. 

5.1 Celoškolní přístup 

Jak ŠUŽ, tak MZU jsou nejúčinnější, pokud je realizuje celá škola, a to včetně ukotvení podmínek pro 

takovýto typ vzdělávání v kurikulárních dokumentech školy, jako je Školní vzdělávací program (dále jen 

ŠVP) a při organizaci výuky (např. v umožnění blokové výuku některých předmětů, týmové výuky, 

kooperace žáků napříč ročníky, či dokonce stupni školy apod.). Při plánování výuky můžeme přemýšlet 

společně, jak využít možností, které nabízí ŠUŽ a MZU v různých vzdělávacích oblastech, pracovat 

formou kolegiální podpory, využívat předmětové komise, provázat učivo v jednotlivých předmětech 

apod. 

Na menších školách jsou pro celoškolský přístup zpravidla vhodnější výchozí podmínky, ale i na velkých 

školách je možné najít cesty. Kromě pedagogického sboru lze do realizace programu zapojit např. školní 

(žákovský) parlament, či aktivní skupiny rodičů. V jednotlivých ročnících je možné zaměřit se na určité 

téma, v dalším téma rozšířit apod. Žáci tak postupně nabalují další a další zkušenosti, znalosti, 

kompetence a utvářejí si potřebné postoje. ŠUŽ i MZU jsou pro toto dobrou příležitostí, je možné začít 
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s jednotlivými aktivitami MZU a postupně přidat náročnější, komplexnější věci, jako je např. vytvoření 

určitého produktu, vize místa v ŠUŽ (jak má obec vypadat cca za 10 let) a následná realizace kroků 

k naplnění vize, nebo rozpracování vize do několika souvisejících projektů. Smyslem žákovského 

výstupu není udělat pro místo věc, která po pár letech zanikne, ale naučit děti přemýšlet, jak vytvářet 

udržitelný svět. 

5.2 Interdisciplinární přístup 

Dobře nastavený celoškolní přístup v rámci ŠUŽ a MZU využívá kolegiální spolupráci a sdílení pedagogů 

k tomu, aby byla konkrétní látka ŠVP ilustrována na tématech místa. Učení a jeho témata se tak stávají 

pro žáka relevantní, vidí souvislost s vlastním životem. Zároveň jsou posilovány mezipředmětové 

vztahy a význam průřezových témat. Výuka přirozeně směřuje k tomu, aby vznikl konkrétní výstup, 

který řeší problémy či potřeby místa. Žáci tak využijí své znalosti a dovednosti a pocítí, že jsou sami 

schopni pozitivně ovlivňovat své okolí (přesvědčení o vlastním vlivu, angl. Self-efficacy), a jsou 

motivováni k aktivnímu přístupu a péči o svět, ve kterém žijí. 

5.3 Komunitní přístup 

Logickým rozšířením celoškolního přístupu je překročení pomyslných hranic školy, vedoucí ke 

spolupráci s místní komunitou. Pedagog nemůže být odborníkem na všechna témata, která se v místě 

školy objevují. Může na jejich výuce, ať už ve třídě nebo mimo ni, spolupracovat s komunitou – od 

místního lesníka, přes okrašlovací spolek po muzeum. Do vzdělávání dětí jsou tak zapojeni místní 

obyvatelé, odborníci a organizace, případně samospráva obce. Jestliže má být řešený žákovský projekt 

udržitelný a má mít dlouhodobý dopad, nemůže být propojený pouze s místem, ale i s místními lidmi 

a subjekty. Pokud se do realizace projektu zapojí jako rovnocenní partneři, škole se tak podaří vytvořit 

dlouhodobá, vzájemně prospěšná partnerství.  

5.4 Výuka ve venkovním prostředí 

Třídou nebo prostorem, kde se žák učí, není pouze budova školy. Učitel aktivně využívá pro výuku 

kontakt s reálným světem – mimo třídu, v terénu, parku, na školním dvoře, v obci a jejím okolí tak, aby 

žáci témata viděli na vlastní oči, mohli se jich reálně dotknout a zapojili do učení i další smysly.  

6 Program Škola pro udržitelný život  

Program Škola pro udržitelný život je realizován od roku 2004, což z něj činí jeden z nejdéle se 

rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Přestože prodělal řadu technických změn, cíl 

a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné. Program napříč celou Českou republikou 

koordinuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 
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ŠUŽ je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života 

v jejich okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj 

místa, a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život. 

Vizí programu ŠUŽ je ustanovit školu jako ohnisko, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, 

jak udržitelně žít v místě a komunitě. Posláním programu ŠUŽ je prostřednictvím porozumění místu, 

praktické péče o místo a aktivního zapojení do života komunity rozvíjet u žáků, učitelů a dalších občanů 

kompetence potřebné pro udržitelný život. Hlavní cíle programu ŠUŽ jsou formulovány takto: 

• Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život. 

• Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě. 

Mezi odbornou veřejností se vedou debaty, zda používat pojem „udržitelný život“, „udržitelný způsob 

života“ nebo „udržitelný rozvoj“. V metodice programu ŠUŽ jsou tyto pojmy vnímány jako totožné, 

přičemž je nejčastěji používáno slovní spojení „udržitelný život“, které nejlépe vystihuje priority 

programu, ale v místech, kde je to z hlediska kontextu vhodnější (např. ustálená spojení) je využívána 

varianta „udržitelný rozvoj“. 

6.1 Dovednosti a kompetence rozvíjené programem ŠUŽ 

Na obr. 1 je znázorněna hierarchická struktura, kdy se na jádro postupně nabalují další vrstvy. 

Schopnosti žáků zapojených v programu ŠUŽ tedy narůstají v čase podobně, jako když dorůstají 

jednotlivé vrstvy cibule. V první fázi se u žáků rozvíjí citlivost, vnímavosti vůči sobě i dalším lidem 

a přírodě. Následuje fáze porozumění – tedy získávání znalostí a pochopení souvislostí. Třetí fáze 

spočívá v zapojení kritického a analytického myšlení, kdy žáci kriticky zkoumají získané informace, 

analyzují je a třídí. Nakonec se dostávají až k dovednosti zvolit vhodné akční strategie pro řešení 

problémů. Současně s postupem výše jmenovanými vrstvami kognitivních dovedností dochází navíc 

k posílení dalších, tzv. propojujících oblastí, které žáci rozvíjejí v průběhu celého programu. Jedná se 

o kompetenci ke spolupráci a komunikaci, kdy se žáci učí komunikovat při společné cestě – práci na 

poznání obce, plánování a realizaci místního projektu a o rozvíjení vztahu k místu, a to zejména 

prostřednictvím poznávání místa, učením se o místě a v místě a praktickou činností pro místo. 
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Obr. 1 Hierarchická struktura dovedností a kompetencí rozvíjených programem ŠUZ 

6.2 Principy, na nichž stojí metodika programu ŠUŽ 

Metodika programu ŠUŽ je postavená na principu místně zakotveného učení a na projektové výuce. 

Místně zakotvené učení (MZU) je způsob vzdělávání, který využívá všech aspektů místního prostředí 

(přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku, 

klade důraz na občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec a slouží komunitě 

(tzv. servisní projekty), buduje sociální kapitál, podporuje vývoj místních partnerství (což se týká nejen 

žáků). MZU se jako specifický přístup ke vzdělávání vyvinulo na sklonku 90. let 20. století na pomezí 

environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje. Od té doby o něm 

vznikla řada odborných, metodických i popularizačních publikací. Jednou z prvních byla kniha Davida 

Sobela (2004) „Place-Based Education: Connecting Classrooms and Communities“, základním českým 

zdrojem je publikace kolektivu autorů „Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost“. 

MZU je možno chápat jako vzdělávání pro udržitelný život vázané na místo a zdůrazňující rozšíření za 

hranice přírodního prostředí, do oblasti kulturních, historických, sociálních, politických a ekonomických 

podmínek místa. Přístup představovaný místně zakotveným učením usiluje o využití silného vztahu, 

který mají lidé ke svému místu (obci, ve které žijí, kde pracují atd.) s cílem dosáhnout ekologické 

a kulturní gramotnosti a současně naplnit řadu cílů v oblasti ochrany přírody a zodpovědné správy 

obce. 

V rámci MZU se žáci i občané společně zapojují do života svých komunit. Takový přístup je založen na 

demokratických hodnotách a směřuje ke sbližování vzdělávacích cílů s místně relevantními cíli v oblasti 

sociální, ekonomické a ekologické. Přispívá k všeobecnému osvojení postojů, dovedností a činností 
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nutných k zodpovědné správě místa a péči o něj. Mezi základní dílčí principy a atributy MZU patří 

především: 

• UČENÍ O MÍSTĚ, kdy místní témata a souvislosti jsou základním učivem, ale slouží i jako základ 

pro porozumění širším souvislostem a účast na řešení regionálních a globálních problémů. 

• UČENÍ V MÍSTĚ představuje přesun výuky mimo třídu, učebnou se stává obec a její okolí. 

• KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT V MÍSTĚ A SVĚTĚ znamená, že téma, kterým se 

žáci zabývají, je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným 

a užitečným příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci a podporuje a posiluje 

roli obce ve zlepšování prostředí ve světě. 

• VZTAH K MÍSTU staví vzdělávání na osobním vztahu k danému místu, který dále rozvíjí. 

• PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI znamená, že učení reaguje na místní podmínky a potřeby a je 

jim přizpůsobováno. 

• PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU spočívá v partnerství s dalšími lidmi a subjekty v obci (místními 

organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky apod.), které je 

podporou pro učení. 

• MEZIOBOROVOST se projevuje rozplýváním a prostupností hranic mezi oblastmi vzdělávání 

a jednotlivými předměty, buduje se porozumění vzájemné propojenosti společenských 

a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů.  

• OSOBNÍ RELEVANCE znamená, že žák vidí souvislost s vlastním životem. 

• AKTIVNÍ ÚČAST, PARTICIPACE ŽÁKŮ spočívá v porozumění a aktivní účasti při řešení místních 

i globálních problémů. Je postaveno na participativních metodách zaměřených na iniciativu 

žáků. Tedy iniciativa a zodpovědnost je na žácích, učitel není zdrojem veškerého vědění, ale 

průvodce procesem, v němž se i on učí. 

• MZU JE BĚŽNÝ NÁSTROJ VÝUKY, nedílná součást dosahování cílů, tedy je pro školu i běžným 

nástrojem vzdělávání žáků, ne něčím navíc. Učitel má jasno v tom, co se má žák 

prostřednictvím MZU naučit, jak vše zapadá do vzdělávací strategie a jak to zhodnotit. 

• Dalším důležitým atributem MZU je SPOLUPRÁCE – učení probíhá formou skupinové práce, 

zadání je zaměřeno na spolupráci v týmu, silami jednoho člověka vyřešit nejde. 

Schéma znázorněné na obr. 2 ukazuje, jak s těmito principy MZU pracuje program ŠUŽ. Jestliže se 

podaří do každodenního života školy zahrnout všechny výše uvedené principy, jedná se o ideální stav. 
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Obr. 2 Principy místně zakotveného učení použité v programu Škola pro udržitelný život  

 

6.3 Konkrétní realizace principů MZU v programu ŠUŽ 

Učení o místě 

Výuka vychází z místní situace, využívá místních přírodních a společenských souvislostí a témat jako 

kontextu pro mezipředmětovou výuku. Využívá kolegiální spolupráci a sdílení pedagogů k tomu, aby 

byla konkrétní látka ilustrována na tématech místa. Učení a jeho témata se tak stávají pro žáka 

relevantní, vidí souvislost s vlastním životem. 

Učení v místě, učení reálným světem 

Třídou nebo prostorem, kde se žák učí, není pouze budova školy. Učitel aktivně využívá pro výuku 

kontakt s reálným světem – mimo třídu, v terénu, parku, na školním dvoře, v obci a jejím okolí tak, aby 

žáci témata viděli na vlastní oči, mohli se jich reálně dotknout a zapojili do učení i další smysly. 

Partnerství s místní komunitou a organizacemi 

Pedagog nemusí být odborník na všechna témata v místě. Může na jejich výuce, ať už ve třídě nebo 

mimo ni, spolupracovat s komunitou – od místního lesníka, přes okrašlovací spolek po muzeum. 

Do vzdělávání dětí jsou tak zapojeni místní obyvatelé, odborníci a organizace. Zároveň, pokud má být 

řešený žákovský projekt udržitelný a má mít dlouhodobý dopad, nemůže být propojený pouze 
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s místem, ale i s místními lidmi a subjekty. Když se do realizace projektu zapojí jako rovnocenní 

partneři, škole se tak podaří vytvořit dlouhodobá, vzájemně prospěšná partnerství.  

Učitel jako průvodce 

Proto, aby byl žák motivován pro celoživotní vzdělávání, je třeba dát mu prostor, předat určitou míru 

zodpovědnosti za vlastní výuku. Žák má během vyučování možnost rozhodovat a ovlivňovat průběh 

cesty labyrintem ŠUŽ a výběr témat, o kterých se bude učit. Role učitele je spíše průvodcovská, kdy 

vkládá v žáky důvěru, nastavuje jim hranice i pravidla. Důležitou součástí role učitele je orientace žáků 

v procesu učení a reflektování nabytých kompetencí. 

Pro místo 

Výuka směřuje k tomu, aby vznikl konkrétní výstup, který řeší problémy či potřeby místa. Žáci tak využijí 

v praxi své znalosti a dovednosti a tím, že pocítí vlastní schopnost pozitivně ovlivňovat své okolí, jsou 

motivováni k aktivnímu přístupu a péči o svět, ve kterém žijí. 

Udržitelný život 

Josef Vavroušek (1990) definuje udržitelný život jako:,, …takový způsob života, který se přibližuje 

ideálům humanismu a harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, a to v časově neomezeném 

horizontu. Je založen na vědomí odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím a na úctě k živé 

i neživé přírodě.” 

Udržitelný život propojuje: 

- sociální, ekonomické a environmentální otázky, 

- místní, regionální a globální úroveň, 

- uvažování o minulosti a budoucnosti a klade důraz na aktivní účast lidí.  

Smyslem žákovského výstupu není udělat pro místo věc, která po pár letech zanikne, ale naučit děti 

přemýšlet, jak vytvářet udržitelný svět. 

6.4 Projektová výuka 

Projektová výuka nám dává možnost propojovat učení s reálným životem, zabývat se aktuálními 

otázkami a problémy, vytvářet přínosné věci. V projektové výuce jde o žákovský podnik, při kterém se 

děti učí systematicky a komplexně řešit určitou potřebu nebo problém. Vytvoření smysluplného 

produktu je nejen nezbytnou podmínkou pro to, abychom mohli hovořit o projektu a projektové výuce, 

ale také tím, co dává jejich práci na projektu význam. Znalosti a dovednosti, které přitom potřebují 

získat, se týkají právě tohoto produktu. Jsou to znalosti a dovednosti, které jsou pro dosažení cíle 

(vytvoření produktu) logicky potřebné a nezbytné. V rámci programu ŠUŽ může být využívána kromě 
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projektové výuky také tematická výuka, např. při poznávání místa či získávání informací před 

plánováním realizace projektového záměru. U tematické výuky je řazení podtémat dáno osnovou 

vyučovacího předmětu a může být strukturováno různými způsoby, u projektové výuky se jedná 

o logicky navazující, systematický sled činností. Projekt probíhá v delším časovém úseku (projektový 

den, týden, několik týdnů či měsíců v průběhu školního roku). 

Fáze projektové výuky 

 

Obr. 3 Fáze projektové výuky 
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Základní principy projektové výuky 

Projekt má vždy konkrétní praktický cíl, reagující na skutečnou potřebu či problém. Během řešení 

projektu se posouvá postavení učitele a žáka. Učitel má roli průvodce, poradce, podporovatele 

a v rámci diskuzí roli facilitátora. Těžiště aktivity ve výuce se přesouvá na žáka, který nepřijímá pasivně 

úkoly zadané učitelem, ale spolurozhoduje o volbě tématu, postupech řešení, dělbě práce v rámci 

kolektivu třídy. Žák je nejen příjemcem informací, ale je aktivně zapojen do rozhodování, s cílem se 

identifikuje a přebírá za něj zodpovědnost. Projekt je podnik žáka! 

6.5 Jak spolu souvisí MZU a projektová výuka v programu ŠUŽ 

V programu ŠUŽ dochází k propojení projektové výuky a MZU tak, že projektová výuka využívá místních 

témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a sociopolitických souvislostí) jako 

jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré projektové aktivity směřují k vytvoření produktu přínosného 

pro dané místo.  

Standardní součástí programu ŠUŽ jsou dva na sebe navazující cykly projektové výuky:  

• Produktem prvního cyklu projektové výuky je vytvoření udržitelné „vize místa“ – žáci (na 

základě zmapování a hlubšího poznání místa) získají, vytřídí a interpretují informace o svém 

místě a navrhují „jaké místo by chtěli mít“, tedy kam by měla směřovat jeho budoucnost 

v horizontu cca 10 let. Následně vytipují několik záměrů (k řešení problémů či potřeb místa), 

kterými mohou sami přispět k naplnění „vize místa“.  

• Produktem druhého cyklu projektové výuky je realizace užitečného „projektu pro místo“. Žáci 

se společně shodnou na jednom projektovém záměru, blíže prozkoumají jeho souvislosti 

(bádají), třídí potřebné informace, naplánují řešení a uskuteční je – vytvoří produkt, kterým 

přispějí k naplnění udržitelné „vize místa“.  
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Obr. 4 Dva cykly projektové výuky v programu Škola pro udržitelný život 

 

7 Celoškolní přístup v praxi Základní školy Nový Bydžov, ul. Karla IV. 

Úkolem tohoto metodického textu je plošně rozšířit povědomí o vhodnosti celoškolního přístupu při 

výchově žáků k zodpovědnému přístupu k přírodě a lidem, seznámit s nimi budoucí učitele všech 

předmětů. Protože pozitivní příklady táhnou zpravidla více než sebelépe zpracované pojednání, 

považujeme za vhodné zde zmínit za všechny alespoň jeden příklad dobré praxe. Vybrali jsme Základní 

školu v Novém Bydžově, v ulici Karla IV., jejíž název se běžně zkracuje na „Karlovka“. Hned při prvním 

pohledu na webové stránky této školy (www.karlovka.cz) si všimneme, že ekologie zaujímá v jejím 

školním vzdělávacím programu významné místo. 

http://www.karlovka.cz/
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Obr. 5 Úvodní stránka webové prezentace ZŠ Nový Bydžov, ul. Karla IV. 

 

Karlovka je jednou ze dvou základních škol ve městě Nový Bydžov. Navštěvuje ji necelých 500 žáků, 

první stupeň má 12 tříd, druhý stupeň 11 tříd, školní družina 4 oddělení a školní klub 1 oddělení. Školní 

vzdělávací program svým názvem „Spektrální Karlovka“ naznačuje, že žákům chce škola nabídnout 

širokou škálu činností potřebných pro jejich smysluplný, zdravý a pohodový vývoj. Jedním z hlavních 

přínosů lze spatřovat v příznivém klimatu školy i jednotlivých tříd a v celoškolním přístupu k výchovně 

vzdělávacím aktivitám. 

7.1 Mezinárodní titul Ekoškola 

Do programu Ekoškola se Karlovka úspěšně zapojila hned v roce 2005, kdy pražské vzdělávací centrum 

Tereza tuto myšlenku přineslo do České republiky. Mezinárodní titul Ekoškola a k němu náležející 

velkou zelenou vlajku získala v roce 2008 a následně jej obhájila v letech 2010, 2012 a 2016. V roce 

2020 ji čeká další obhajoba. Samozřejmě, že pro splnění podmínek programu je nutné neusnout na 

vavřínech a ekoaktivity udržovat a rozvíjet. Karlovka postupně vybudovala Přírodovědné centrum, 
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které je zaměřeno na chov primátů, terarijních zvířat, ryb a bezobratlých živočichů a slouží k výuce 

přírodopisu a současně k mimoškolní činnosti. Na školním dvoře vyrostlo Alpinum, osázené flórou 

různých států světa, které plní zároveň naučnou i estetikou funkci a je otevřeno nejen pro žáky školy, 

ale i pro veřejnost. Škola vybudovala hned dvě naučné stezky. První je klasická stezka přírodou v okolí 

města Nový Bydžov s názvem „Les Chlum a okolí“, otevřená již v roce 2005. Druhou je ministezka 

s názvem „Z Bydžova na Sněžku“, která využila prostor za školou k výsadbě rostlinstva typického pro 

různé nadmořské výšky na symbolické cestě do Krkonoš.  

7.2 Ekotým a plán EVVO 

Ekologické programy koordinuje ekotým, v němž se ze strany pedagogů angažují ředitel školy, 

zástupkyně ředitele, další učitelé I. a II. stupně, ale také školník a vedoucí školní jídelny, kteří 

dohromady tvoří zhruba čtvrtinu ekotýmu. Tři čtvrtiny ekotýmu představují žáci, kdy každá třída II. 

stupně je zastoupena dvoučlennou, nebo tříčlennou ekohlídkou. Jedním z úkolů ekohlídek je dohlížet 

na dodržování ekokodexu třídy. Po obsahové stránce připraví zásady ekokodexu ekotým, ale třída má 

možnost si své znění doladit a výtvarně uchopit podle svého. Ekokodex je vytvořen jako kolektivní 

výtvarné dílo třídy a stává součástí výzdoby její kmenové učebny. Pravidla, která si žáci sami dotvořili 

a vtiskli jim podobu, pak dodržují mnohem ochotněji než pravidla daná shora. Viz obrázek na další 

straně. 

Ekotým každoročně připravuje plán Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) 

na daný školní rok. Součástí tohoto plánu je tradičně několik osvědčených akcí, mezi něž patří „Den 

Země“, „Do lesa s lesníkem“, „Exkurze do lokality Na Plachtě“, ale také akce orientované na správnou 

výživu „Menu pro změnu“ a „Jsem chytrá, jím zdravě“. Tyto pravidelné akce jsou rovnoměrně rozděleny 

mezi oba stupně a jednotlivé ročníky Karlovky. Jedna pravidelná akce je pravidelnou odměnou členům 

ekohlídek za jejich celoroční činnost, jedná se o „Ekologický pobyt v Sedmihorkách“. Jedenkrát za dva 

roky (každý sudý rok) pořádá škola „Ekokonferenci“. Další položky v plánu EVVO představují jednak 

regionální soutěže v poznávání rostlin a živočichů, soutěž „Poznej a chraň“, „Mezinárodní den Ekoškol“.  
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Obr. 6 Ekokodex třídy 6.A, ukázka kolektivního díla žáků školy 
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„Den světové kuchyně“, jednak položky průběžné celoroční činnosti ekohlídek a práce pedagogického 

sboru školy v oblasti EVVO. Jako celoroční úkoly Karlovka uvádí: 

• vést žáky k pozitivnímu vztahu k domovu, obci a zemi – ve spolupráci s místními organizacemi 

(Správa městských lesů Nový Bydžov, Městské muzeum Nový Bydžov apod.), 

• podněcovat aktivitu a tvořivost žáků, např. formou praktických dílen v družině, aktivitami při 

Dni Země, zdravým vařením, zapojením v ekotýmu, 

• stále vést žáky k odpovědnému přístupu k přírodním zdrojům, 

• prohlubovat mezipředmětové vztahy, 

• postupně pracovat na ekologizaci provozu a údržby školy, např. využíváním recyklovaného 

papíru, instalací perlátorů na vodovodní baterie apod., 

• rozvíjet dosavadní spolupráci s vybranými ekologickými organizacemi, jimiž jsou Centrum 

ekologické výchovy SEVER, pražské vzdělávací centrum TEREZA, Krkonošský národní park (dále 

jen KRNAP) a Středisko ekologické výchovy Český ráj. 

7.3 Přírodovědné centrum 

Za samostatnou zmínku stojí Přírodovědné centrum Karlovky, které začal budovat již v roce 1998 

tehdejší ředitel školy Mgr. Josef Verfl společně s učitelem I. stupně školy Mgr. Jaromírem Kubelkou. Do 

stěn chodby v 1. patře budovy umístili několik terárií a akvárií. Po vybudování moderních šaten 

v přízemí se uvolnila bývalá „botárna“ (kde se žáci dříve pouze přezouvali, svrchní oděv si nosili s sebou 

do učeben), kterou vedení školy využilo k vybudování velkokapacitních voliér a několik menších terárií. 

Prvními chovanci byly akvarijní rybičky, agamy vousaté, užovky červené a ještěrky. Později se chov 

rozrostl o hady, ještěry, drápkaté opičky, ale také morčata a zakrslého králíka. K největším úspěchům 

Přírodovědného centra Karlovky patří odchov 16 mláďat kosmanů bělovousých a 1 mláděte tamarína 

bělohubého. Dalšími odchovanými druhy zvířat byly agama kočinčinská, felsuma madagaskarská, 

vakoveverka létavá, osmák degu, veleštír obrovský a kančík zelenooký.  

Příběh mezinárodní Ekoškoly – Základní školy Nový Bydžov, ul. Karla IV. 209 – jednoznačně dokazuje, 

že celoškolní přístup k výchově k zodpovědnému přístupu k přírodě a lidem, s důrazem na 

přírodovědné a ekologické vzdělávání žáků, může fungovat, a to velmi efektivně a účelně.  

8 Příklad aktivity: Smyslové vnímání přírody, krajiny a místa 

Fáze projektové výuky: motivace a mapování. 

Cíl: Žák vnímá místo různými smysly, z různých pohledů a perspektiv.  

Důkaz o učení, výstup: Báseň o vjemech z místa. 

Čas na aktivitu: 90 minut + 15 minut. 
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Čas na přípravu: 30 minut. 

Prostředí: zahrada, park, přírodní okolí školy, popř. učebna. 

Autor: Sofia Hladíková, Karin Richterová, Tomáš Hawel. 

Zdroj, inspirace: knihy Vnímejme přírodu všemi smysly (Witt, 2010) a Dobrodružné hry a cvičení 

v přírodě (Neuman, 2014); metodické materiály programu Strážci Země, připraveného Střediskem 

ekologické výchovy Český ráj. 

Pomůcky, materiál: dle zvolené aktivity, viz níže. 

Anotace, shrnutí: Drobné aktivity připravující žáky na vnímání vnějšího prostředí od individuálního 

prožitku detailu ke společnému vnímání. Aktivity slouží jako příprava a probuzení schopnosti nahlížet 

na své okolí. 

8.1 Motivace, úvod 

a. Vstup do fantazie (5 min) 

Postavíme žáky do kroužku a začneme vyprávět: „Pokud to nevíte, tady v tom místě se dějí úplně 

neuvěřitelné věci, které lze vidět, pokud se přenesete do trochu jiné reality, do jiného světa. Mám tu 

takový speciální přístroj,“ vytáhneme telefon, ideálně nějaký pořádně zastaralý typ, „který nám 

pomůže se do tohoto zvláštního světa přenést. Prosím vás, zavřete oči a natáhněte ruku a až zazní 

signál, tak budeme přeneseni do tohoto neuvěřitelného světa.” Nakonec pustíme nějaké obyčejné 

vyzvánění či pípání z mobilu. A začneme první aktivitou. 

8.2 Průběh, popis pravidel (75 min) 

b. Píseň místa – vnímání pestrosti zvuků 

Čas: zadání úkolu 5 min, aktivita 10 min, reflexe 10 min. 

Pomůcky: desky s klipem, tužka, papír, podsedák. 

Průběh: 

Rozdáme žákům desky s klipem, papírem a tužkou (pastelkou). Žák si v okolí najde příjemné místo, kde 

ho ostatní nebudou nerušit. Na místě si sedne na podsedák. Jeho úkolem je zavřít oči a zaposlouchat 

se do zvuků, které okolní krajina nabízí – pro intenzivnější vjem si může z papíru vytvořit kornout – 

sluchátko. Zvuky, které slyší, tužkou zakresluje na papír. Cílem není výtvarně ztvárnit zvuky, ale 

zaznamenat jejich množství a intenzitu.  

Reflexe (snažíme se vytěžit porozumění co je klíčové pro vnímání v dalších aktivitách, to jim 

budeme neustále připomínat): 

• Jaké to pro vás bylo?  

• Kolik zvuků jste slyšeli? Které vás překvapily? Které byly nejtišší? Které se vyskytovaly 

nejčastěji? 

• Vnímáte běžně tolik zvuků? Jak to, že jste tolik zvuků slyšeli? Co vám pomohlo je vnímat? 
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• Když budete chtít příště vnímat přírodu dalšími smysly, co vám pomůže, aby vnímání bylo 

intenzivnější? 

c. Pohlazení přírodou – vnímání hmatem 

Čas: zadání úkolu 2 min, aktivita cca 2 x 10 min. 

Pomůcky: šátky do dvojic (není nutné). 

Průběh: 

Rozdělíme žáky do dvojic, jeden si zaváže oči. Vidoucí žák vede v naprosté tichosti druhého terénem. 

V určitém místě mu zaťuká na rameno, oči necháme stále zavázané a na daný pokyn se věnujeme 

hmatovému vjemu (kůra stromu, zeď domu, hlína, tráva…).  

Zadáme úkol tak, aby žáci cíleně objevovali povrchy, které jsou různé svým tvarem, strukturou, 

hrubostí, vlhkostí apod. Při vhodném počasí si žáci mohou v daném místě zout boty a provést se 

vzájemně se zavázanýma očima po rozličných terénech – les, louka, cesta. Po deseti minutách se žáci 

vymění. 

d. Stezka – vizuální vnímání detailu 

Čas: příprava 5 min, realizace 2 x 10 min, reflexe 5 min. 

Pomůcky: Kukátka od role toaletního papíru nebo ze stočeného papíru, špejle s vlaječkami (nebo bez 

nich). 

Průběh:  

Vyberte určitý úsek v členité přírodě o délce asi 4 metry. Žák má za úkol tento úsek pomalu prozkoumat 

s pomocí papírové trubičky, a to během 10 min tak, že leze po všech čtyřech a snaží se hledat 

zajímavosti a nečekané detaily – „poklady“. Když nějaký nalezne, označí si detail špejlí s praporkem 

(každý má celkem 4 ks). Následně vytvoří dvojice a vzájemně se provedou jako turisté po krásách své 

země, vypráví si a pozorují kukátky, co je na zastaveních „naučné stezky“ zajímavého. Ke zkoumání 

detailu je možné použít místo kukátek lupy, či zubařská zrcátka. 

Po skončení programu je vhodné udělat krátké sdílení, doptat se na to, co žáci viděli, co je překvapilo. 

e. Vůňový koktejl – vnímání čichem 

Čas: příprava 5 min, aktivita 10 min. 

Pomůcky: kelímek nebo sklenička. 

Průběh: 

Aktivita je vhodná pro pomalý přesun. Žáci si vezmou každý svou skleničku a v terénu nasbírají 

přírodniny, které jim voní nebo je svou vůní zaujaly. Před zahájením ukážeme žákům, že je potřeba 

některé přírodniny promnout, aby voněly intenzivněji.  

Pak s nimi probereme, kde všude hledat vůně a co jim pomůže k tomu, aby je našli. Žáci pak voňavé 

přírodniny promíchají a vymyslí jim jméno (např. vůně lesa, houbový mix apod.). Na závěr dávají 
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přičichnout ke svým „vůňovým koktejlům“ spolužákům a při tom sdílejí, která přírodnina je svou vůní 

překvapila, u které naopak očekávali, že bude vonět a nevoněla? 

8.3 Báseň o místě – shrnutí programu 

Čas: 15 min. 

Pomůcky: tužka, papír pro pedagoga, zvoneček. 

Průběh:  

Shromážděte žáky na příjemném místě. Jejich úkolem je zamyslet se nad dojmy z tohoto bloku 

a prožitku z místa.  

Přečtěte japonskou přírodní haiku nebo silnou báseň o přírodě, např. od Macua Bašó.1 

 

Nevšímán chodci 

u vaší chýše stojí 

kvetoucí kaštan. 

 

Výspy mraků 

se třepí a trhají ‒ 

Hora a Měsíc. 

 

Výspy mraků 

se třepí a trhají ‒ 

Hora a Měsíc. 

 

Žáci se potichu (každý sám) rozejdou po prostoru, aby nikdo nebyl rušen. Tam si pohodlně sednou 

a vzpomínají na to, co prožili v předchozích aktivitách. Zkouší střídavě zapojit všechny smysly, vciťují se 

k místu a své dojmy zhmotní do dvou slov nebo do výrazu, který zapíší na proužek papíru. Dáme na to 

žákům 5 až 10 min a zazvoníme zvonečkem jako signál k návratu. 

Učitel pak proužky papíru sebere a rozdělí je na hromádky po 5 až 6. Žáci vytvoří skupinku ke každé 

hromádce a ze slov vytvoří báseň (může mít volný verš). Báseň lze zadat jako japonské haiku. Pak 

zástupce každé skupiny zarecituje zapsaná slova.  

Pokud nemáme mnoho času, žáci v tichosti jdou za učitelem, pošeptají mu svoje slova a učitel je napíše 

na papír. Nakonec učitel slova přednese jako společnou „báseň”.  

 
1 https://www.citarny.cz/index.php/nove-knihy/poezie/poezie-klasicka/macuo-baso-legendarni-zakladatel-

haiku 
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Zdůrazníme, že byla vytvořena báseň, která kohokoli, kdo ji bude číst, přenese na toto místo.  

Metodická poznámka: Když toto zopakujete ve dvou nebo třech městských parcích, ekosystémech 

nebo obchodech, získáte současně srovnávací studii a slovní banku o místech. 

8.4 Reflexe, závěr 

f. Konec programu (5 min) 

Vyzveme žáky, ať zavřou oči, protože pustíme zvuk, který nás zase přenese do všední reality. Chvíli 

budeme nahlas štrachat a pak řekneme naštvaně polohlasem: „Sakra, ono se to asi rozbilo, nefunguje 

to. No nic, ono to vlastně nevadí, jak jste sami zažili, tento svět je kouzelný a neuvěřitelný a vůbec 

nebude vadit, když v něm už zůstaneme a vnímavost si odneseme do všedních životů…“. 

g. Reflexe aktivit (10 min) 

Žáci jsou v kruhu a každý má možnost reagovat: 

• Jak jsem se cítil? Jaké pro mě vnímání přírody bylo? 

• Co klíčového jsem při tom objevil? Co jsem viděl zajímavého? Zaujalo mě něco? Všiml jsem si 

něčeho nového? Objevil jsem něco, čeho jsem si dosud nevšímal?  

• Jak po této aktivitě vnímáte toto prostředí?  

• Co mi pomáhalo při jednotlivých aktivitách vnímat přírodu? Bylo to obtížné?  

• Jak bych znalosti z tohoto programu využil příště při procházce přírodou nebo městem? 

 

8.5 Alternativní programy 

Zrcátka 

Vezmeme co největší zrcadlo. Kráčíme s ním různými prostředími – louka, les, natáčíme ho různými 

směry a zkoumáme pohledy a perspektivy. Žáky můžeme spojit tak, že se chytí jednou rukou za rameno 

někoho jiného, ten je vede a oni se soustředí na pozorování. 

Tisíc barev jehličí 

Sesbíráme pod smrky množství hnědých jehliček (nebo lze použít trávu, případně lze koupit černý 

sezam apod.). Sedneme si, zaměříme se na jejich barvu a vytřídíme je do alespoň pěti skupin 

od nejsvětlejší po tmavé. Pak z roztříděných jehlic sestavíme mandalu.  

Paletky 

Z kartonu či čtvrtky vystřihneme paletky a na ně nalepíme oboustrannou lepicí pásku. Žáci se 

rozběhnou po přírodě, jsou teď umělci, kteří vytvářejí svoji malířskou paletu. Úkolem je z přírodnin 

vytvořit co nejbarevnější paletu barev tak, že lepí barevné přírodniny na kartonovou paletku. 
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Můj strom 

Zajdeme do lesa. Žáci vytvoří dvojice – jeden má zavázané oči a druhý ho vede k nějakému stromu 

ve vzdálenosti 30 m. Slepý si ho ohmatá, má na to asi 10 min. Poté je odveden na start, sundá si šátek 

a hledá svůj strom. 

Příběhy fotografa 

Jde o vyprávění příběhu prostřednictvím cílených zastavení. Jeden ze dvojice je fotograf, druhý 

(foto)aparát. Fotoaparát má zavřené oči. Fotograf vede poslepu aparát a chce zachytit nějaký příběh. 

Všímá si místa, kterým jde. U zajímavého záběru nasměruje fotoaparát – hlavu toho, který jde poslepu, 

a ťukne mu dvakrát na rameno. Aparát otevře oči a na pár vteřin prohlédne na místo, kam ho fotograf 

nasměroval. Udělají takto šest snímků, mohou to být detaily i celkové pohledy. Poté se vymění. Každý 

pak píše (do deníku) příběh, který jako aparát zachytil.  

Fotografovo oko 

Žák se v tichosti pohybuje terénem, pozoruje různá místa a snaží se najít nějaký detail, který ho zaujme. 

Při pozorování používá spojených prstů (palce a ukazováčku) na obou rukách do obdélníku jako 

rámečku pro pozorování. Detail, který ho zaujme, si žák na památku vyfotí fotoaparátem, mobilem 

nebo tabletem. 

Poznámka: Pokud žáci nemají každý svůj fotoaparát, mobil s fotoaparátem nebo tablet, využijeme pro 

tuto aktivitu zrcátek – se zrcátkem ve vodorovné poloze procházíme opatrně ve vymezeném prostoru 

a díváme se na svět z jiné perspektivy.  

Společný obraz 

Žáci se vypraví na společnou vycházku, případně se samostatně pohybují v určitém prostoru. Naprosto 

bez mluvení si seberou deset maličkostí, které je cestou zaujaly. Po uplynutí času či po pokynu učitele 

se sesednou do kruhu, učitel rozdá bílé papíry, které žáci položí do kruhu před sebe. Každý žák bez 

mluvení vytvoří z donesených materiálů „obraz“. Necháme dostatek času na tvoření i na následnou 

prohlídku všech obrazů. V další fázi si žáci obrazy vzájemně přetvářejí. Vzájemně si pokládají otázky: 

„Mohu si od tebe vzít tuto květinu?“. Odpověď: „Můžeš, nemůžeš, dej mi na oplátku…“ atd. Následuje 

reflexe tvorby. Materiály zpravidla odneseme s sebou jako památku na tento den. 

Malování přírodninami 

Žáci dostanou čistou čtvrtku a budou mít za úkol namalovat obraz pouze za použití přírodnin. Následuje 

výstava prací a společná reflexe. 

Průvodce 

Žáci pracují ve dvojicích, jeden má zavázané oči a druhý je jeho průvodce. Průvodce představuje místo 

jinak – nechává druhého žáka sáhnout si na různé zajímavosti, poslouchat, očichat, obejmout, poznávat 

jinými smysly. Po 10 minutách průvodce přivede provázeného na „start” a tam se žáci vymění.  
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9 Příklad aktivity: Mapování místa pocitovou mapou 

Fáze projektové výuky: motivace a mapování. 

Cíle: Žák vnímá, jaké emoce v něm místo vyvolává. Žák vnímá a respektuje odlišnost a potřeby ostatních 

lidí. 

Důkaz o učení, výstup: Pocitová mapa místa. 

Čas na aktivitu: 150 min. 

Čas na přípravu: 60 min. 

Prostředí: třída a venku. 

Autor: Kateřina Borovinová, Karin Richterová, Alena Kohoutová. 

Zdroj, inspirace: Metodické materiály programu Škola pro udržitelný život, připraveného Střediskem 

ekologické výchovy SEVER, metodické materiály programu Pocitové mapy. 

Pomůcky, materiál: Papíry a psací potřeby (fixy, tužka, pastelky), otázky pro žáky – viz níže 

(zodpovídané během mapování), mapa místa, které chceme mapovat (mapa v papírové podobě nebo 

v elektronické verzi www.google.cz/maps, www.mapy.cz, či si namalovat vlastní mapu), barevné 

špendlíky či lepící papírky. 

Anotace, shrnutí: Program nabízí dvě různé varianty získávání názorů na obec. Žáci zkoumají svůj názor 

a názory ostatních spolužáků nebo zkoumají také názory jiných cílových skupin žijících v komunitě. Tyto 

pocity se zanášejí do pocitových map, pomocí nichž můžeme poznat různé pohledy na mapované 

místo. Výstupem je pocitová mapa nebo více pocitových map, které poslouží jako užitečný zdroj 

informací pro vytvoření vize místa.  

Metodická poznámka: Program je vhodné realizovat se žáky v maximální možné míře venku, aby 

o místě přemýšleli v přímém kontaktu s ním, mohli si ho reálně prohlédnout, vnímat všemi smysly 

apod. Chápeme také, že dostat se s výukou ven může být často obtížné. Proto níže uvádíme i možnost, 

jak část programu, který by měl proběhnout venku, nahradíte např. domácím úkolem.  

9.1 Motivace, úvod (30 min) 

Než půjdeme ven, uděláme společně s žáky jejich osobní průzkum. Vytiskneme pracovní list Otázky pro 

žáky (viz níže) a rozstříháme ho na jednotlivé otázky. Žákům rozdáme (nebo si vylosují) otázky, 

každému jednu. Několik žáků bude mít stejné otázky. Žáci dostanou za úkol získat odpovědi od 3 až 5 

spolužáků a zaznamenat je na lísteček. Poté se sejdou žáci se stejnými otázkami, porovnají své 

odpovědi a vytvoří jeden společný seznam. Následuje prezentace: 

• Skupina se nejprve domluví, jaké nejzajímavější či nejpřekvapivější odpovědi (max. 2) zazněly. 

• Zvolí si mluvčího, který prezentuje seznam tak, že stručně řekne, co zaznělo a poukáže na dvě 

vybrané nejzajímavější či nejpřekvapivější odpovědi. 

http://www.google.cz/maps
http://www.mapy.cz/


26 
 

• Všechna místa/odpovědi postupně zaznamenáváme na jednu velkou mapu. 

• Vždy vyzveme ostatní žáky, aby doplnili další odpovědi, které nebyly zapsány a prezentovány. 

Této části věnujeme pozornost, aby byly zapsány skutečně pocity a pohledy všech žáků, pokud 

se neztotožňují s tím, co již padlo. 

Metodická poznámka: Pro přehlednost mapy doporučujeme udělat k mapě legendu – přitom otázky 

sdružíme do heslovitých kategorií a každé kategorii přiřadíme jednu barvu (či značku). Zde uvádíme 

příklady: 

• místo, které je ošklivé;   šedá 

• místo, které je pěkné;   okrová, 

• místo, které máme rádi;  zelená, 

• významné místo;   fialová, 

• místo, které je nebezpečné;  červená, 

• místo, kde trávíme čas;   modrá. 

Po prezentacích se žáků zeptáme: 

• Kdo další, mimo vás žáků, žije v naší obci? Zkuste vyjmenovat další skupiny lidí (zápis na tabuli). 

• Myslíte si, že zástupci těchto skupin odpoví stejně? 

Pojďme zjistit, jak to vlastně je… 

Příklady cílových skupin v obci: 

• žáci a studenti dalších škol (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ), 

• senioři, 

• maminky s malými dětmi, 

• zástupci manuálně pracujících (dělníci na stavbě, pouliční uklízeči, prodavači v obchodech),  

• úředníci obecního/městského úřadu, zastupitelé, 

• podnikatelé, 

• zástupci spolků (myslivci, sportovci, hasiči apod.), 

• pracovníci muzea, knihovny, 

• tělesně či mentálně postižení, 

• další. 

9.2 Průběh, popis pravidel (90 min) 

a. Veselý průzkum (45 min) 

Žáky necháme pracovat ve skupinách, které vznikly v předchozí části. Každou skupinu necháme vybrat, 

za jakou cílovou skupinu budou místo mapovat. Rozdáme jim pracovní listy s otázkami, viz níže. 

Necháme žáky chvíli přemýšlet, jestli je sada základních otázek dostatečná, případně společně 

doplníme další otázky. 
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Než pustíme žáky ven, krátce domluvíme pravidla, např. kde, jak a jak dlouho se můžou při průzkumu 

místa pohybovat a potom už skupiny vypustíme hledat zástupce jejich cílových skupin. Žákům 

samozřejmě nezapomeneme připomenout, aby si odpovědi na otázky dobře a podrobně u každého 

dotázaného zapsali a určíme minimální počet dotázaných z cílové skupiny (cca 3 až 6).  

Metodická poznámka: Máme-li početnější třídu, zachovejme zmíněnou velikost žákovských skupin 

i počet 3 až 5 cílových skupin obyvatel, kterými se budete zabývat. Ale jednou cílovou skupinou se 

mohou zabývat např. 2 žákovské skupiny. Nebo se stejné cílové skupiny mohou žáci ptát na různé 

otázky. Aktivitu „Veselý průzkum“ lze využít i samostatně. 

b. Mapa vnímání místa (45 min) 

Když se žáci vrátí, vytvářejí mapu vnímání místa za cílovou skupinu, které se věnovali. Názory zanášejí 

do mapy pomocí barev (můžeme využít pastelky, barevné špendlíky, barevné samolepící značky, či 

obrázkové značky (např. emotikony, tzv. smajlíky). 

Zadání pro účastníky by mělo být následující: „Přečtěte si odpovědi vaší cílové skupiny a zaneste je 

pomocí barev do mapy – řiďte se stejnou legendou, kterou jsme využili na začátku mapování, tedy: 

• červenou barvou vyznačte v mapě místa, která považuje vaše cílová skupina za nebezpečná; 

• modrou barvou vyznačte v mapě místa, kde vaše cílová skupina tráví volný čas; 

• atd.“ 

Metodická poznámka: Pro tvorbu pocitové mapy místa potřebujeme jako podklad prázdnou mapu. 

Vybrat si můžeme z několika možností, jak mapu obce získat nebo vytvořit. Zde nabízíme několik typů 

a jistě najdete i mnohé další: 

• „Papírová – fyzická“ verze mapy: 

o vlastnoručně namalovaná mapa, např. v hodinách výtvarné výchovy, schématický obraz 

našeho místa, jehož středem bude naše škola a bude na něm zachyceno její okolí, 

o vytištěná mapa místa z mapových internetových portálů, např. www.mapy.cz, 

www.google.cz/maps; 

o okopírovaná katastrální mapa našeho místa; 

o další typy map (historické, současné…), 

o je vhodné nechat žáky vybrat z nabídky, se kterou mapou chtějí pracovat. 

• Elektronická mapa, kde můžete využít: 

o funkci Street View na Google mapách (klasickou mapu přepneme na satelitní a přiblížíme 

si mapu na maximum); 

o fotografickou nebo turistickou verzi map na Mapy.cz, popř. 3D pohled; 

o atd. 

 

http://www.mapy.cz/
https://www.google.cz/maps
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Varianta „domácí úkol“: Pokud nemáme možnost jít se žáky ven, zadáme jim průzkum jako domácí 

úkol. V tomto případě bude třeba pečlivě vybrat cílové skupiny, které mohou žáci ve svém volnu oslovit, 

např. rodiče, prarodiče, sousedy, vedoucí kroužků apod. 

9.3 Reflexe (30 min) 

Během reflexe porovnáváme mapy ostatních cílových skupin s tou žákovskou. Zkoušíme najít a vysvětlit 

rozdíly v jednotlivých bodech. Na závěr shrneme se žáky v diskuzi nejzásadnější momenty aktivity 

(např. kde všude se jim líbí a proč, kde ne a proč). Můžeme se pozastavit, promluvit si více o nějakých 

konkrétních palčivých nebo naopak pěkných místech, nicméně není nutné diskutovat o všech 

odpovědích. 

 

 

Obr. 7 Ukázka pocitové mapy s legendou z webu www.pocitovemapy.cz 
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Pracovní list: Otázky o místu 

 

Jaká místa máš v obci rád a proč? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Jaká místa se ti nelíbí a proč? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Na jaká místa jsi ve své obci hrdý a proč? (Může se jednat o místa, která jsou významná historicky, 

biologicky nebo jsou jinak zajímavá.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Čím je naše místo jedinečné či známé? (např. výrobkem, událostí, osobností, budovou, přírodní 

zajímavostí atd.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Jaké místo vnímáš jako nebezpečné a proč? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Rozšiřující otázky (Pokud máte čas, můžete se věnovat více otázkám se žáky i s veřejností nebo jen 

s veřejností, případně mít různou sadu otázek pro různé cílové skupiny atd.): 

• Kde trávíte volný čas a proč?  

• Kam bys vzal své kamarády za kulturou a proč? 

• Jaké místo v naší obci bys doporučil navštívit svým známým a proč? 

• Jaké spolky fungují v naší obci? 

• Jaká známá či významná osobnost se narodila v naší obci? 

• S jakou významnou historickou událostí je naše obec spojena? 

• Jaká přírodní zajímavost se nachází v naší obci či jejím blízkém okolí? 

• Kdybys měl navrhnout 3 nejlepší věci, které naše obec nabízí, co by to bylo? Kde se nacházejí? 

 

10 Příklad aktivity: Tematická výuka, mezipředmětová spolupráce 

a spolupráce s místními znalci a odborníky 

Fáze projektové výuky: mapování a třídění. 

Cíle:  

• Žák formuluje otázky a navrhuje postup pro jejich zodpovězení. 

• Žák vyhledává a srovnává informace o potřebách a problémech místa a možnostech řešení 

z různých zdrojů, kriticky zkoumá jejich význam a obsah. 

• Žák pojmenuje, kde a jak se dají získat a zpracovat informace o obci a komunitě. 

Důkaz o učení, výstup programu: Vyplněná tabulka V-CH-J-D. 

Čas na aktivitu: 45 min na formulaci otázek + dále dle zvoleného způsobu hledání odpovědí + 15 min 

závěrečná reflexe. 

Čas na přípravu: 20 min + dále dle zvolených metod. 

Prostředí: třída + dle zvolené metody. 

Autor: Karin Richterová, Tomáš Hawel. 

Zdroj, inspirace: Metodické materiály programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který rozvíjí 

zapsaný spolek Kritické myšlení se sídlem v Praze. Inspirativní je český překlad příruček programu 

RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) autorů J. L. Steelové, K. S. Mereditha, Ch. Temple 

a S. Waltera, které jsou však dostupné pouze účastníkům a absolventům kurzů RWCT. Viz web 

http://www.kritickemysleni.cz/. 
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Pomůcky/materiál: Flipchart/tabule, fixy, výstupy vzniklé v předchozích programech, historka k řešení, 

tabulka „tlustých a hubených otázek” pro všechny žáky + navíc do každé skupiny, barevné pastelky, 

tabulky V-CH-J-D pro všechny žáky, případně lístečky (viz tip níže), další dle zvolené metody výuky. 

Anotace, shrnutí: Nejedná se o výukový program, ale o návod na získání témat k další práci. Záměrem 

aktivity je společně najít témata k výuce, díky kterým se žáci dovědí více o místě i komunitě. Součástí 

aktivity je i nácvik kladení otázek. Po absolvování této aktivity by měla navázat mezipředmětová výuka, 

spolupráce s odborníky a další formy vzdělávání žáků. 

Metodická poznámka: Tuto aktivitu doporučujeme realizovat co nejdříve (cca do jednoho týdne) po 

předchozí. Rovněž doporučujeme zařadit v průběhu aktivity některou z krátkých „aktivit na rozptýlení“ 

(viz níže), abychom obnovili pozornost a soustředění. 

10.1 Motivace, úvod (10 min) 

a. Nácvik práce s otázkami 

Nejprve na příkladu s žáky nacvičíme práci s otázkami: 

• Vymyslíme nebo vyhledáme vhodnou historku k řešení, na kterou žáci hledají odpovědi dle 

následujícího příkladu. 

• Aby mohli žáci hádanku vyřešit, mají právo položit nám jakoukoliv otázku, kromě té, na kterou 

sami mají nalézt odpověď. 

• Při zodpovídání otázek bychom měli mluvit pravdu, ale nemusíme být přehnaně vstřícní.  

• Zkušenost naznačuje, že někteří se pokusí hádat, jiní si začnou vzpomínat na podobné scény 

z filmů. Ale vyhrává ten, kdo se umí dobře ptát! 

Příklad historky k řešení: John a Bill jsou v místnosti. Dveře místnosti se zabouchnou. Je slyšet, jak se 

rozbíjí sklo. John se podívá na Billa. Bill je mrtvý. Co se Billovi stalo?  

Odpověď na naši hádanku: Bill byl rybička a bydlel v akváriu. Přišel náraz větru, který zabouchl dveře, 

a akvárium spadlo na zem. Tak Bill umřel. 

10.2 Průběh, popis pravidel (35 min) 

b. Vlastní práce na výběru témat (15 min) 

Na dobře viditelné místo pověsíme myšlenkovou mapu, která vznikla v rámci mapování. 

Metodická poznámka: V rámci mezipředmětové spolupráce se sejdeme s kolegy, kteří učí skupinu 

žáků, se kterou pracujeme na ŠUŽ a pobavíme se o tom, jaká témata (viz oblasti v předchozí aktivitě 

„Udržitelný život v místě“) můžeme žákům případně nabídnout, čemu se ve výuce chceme věnovat. 
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Žáků rozdáme tabulku na tzv. „Tlusté a hubené“ otázky: 

Do tohoto sloupce se zapisují otázky, které 

vyžadují dlouhé, široké odpovědi. 

Do tohoto sloupce se zapisují otázky, které 

vyžadují jednoznačnou, krátkou, faktickou 

odpověď. 

Např.: 

Jakým způsobem zasáhla druhá světová válka 

naši obec?  

Čím je naše obec významná? 

Např.: 

Kolik obyvatel má naše obec? 

Leží naše obec v CHKO? 

 

Položíme otázku: „Co jsme se již o naší obci dozvěděli, co již o naší obci víme z pohledu témat 

udržitelného rozvoje?” a „Co ještě potřebujeme vědět o naší obci/místě z tématu (doplnit téma)?”. 

Ke vzpomínání slouží i zavěšená „myšlenková mapa”. Hledáme, co již víme, dále nejasnosti a témata, 

o kterých nic nevíme, a k tomu formulujeme otázky. Např.: Známe historii naší obce? Známe významná, 

zajímavá přírodní místa naší obce?  

• žáci pracují nejprve samostatně cca 10 min; 

• následně ve skupinách (ideálně 3, maximálně 5 žáků) své tabulky porovnají a doplní o nápady 

ostatních (mohou společně vytvořit novou tabulku), 10 až 15 min; 

• jakmile budou mít definovány otázky, barevně označí ty: 

o na kterých se shodnou, že již znají odpovědi (zelená); 

o na které neznají odpovědi nebo jsou nejasné (červená); 

• skupinka si zvolí mluvčího, případně se mohou ve skupině střídat. 

c. Práce s tabulkou V-CH-J-D (20 min) 

 Na tabuli narýsujeme velkou tabulku V-CH-J-D (vím – chci vědět – jak to zjistím – dozvěděl jsem se). 

Vím Chci vědět Jak to zjistím Dozvěděl jsem se 
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• mluvčí jednotlivých skupinek nejprve řeknou otázky, které mají označeny zeleně (každá 

skupina vždy jednu otázku, střídají se do vyčerpání otázek) – učitel zapisuje otázky na tabuli do 

sloupce „vím”; 

o vždy je nutné si ověřit, že se shodli i ostatní žáci, tedy že všichni „vědí”;  

o pokud nedošlo ke shodě s ostatními, zapíšeme otázku do sloupce „chci vědět”; 

o otázky je dobré již při zapisování řadit dle témat k sobě (psát je pod sebe); 

o pokud si žáci nejsou jisti formulací otázek, pomůžou jim ostatní skupinky; 

• stejně pokračujeme s otázkami, které si skupinky označily červeně, ale zapisujeme je do 

sloupce „chci vědět”; 

• z otázek se nám takto definují témata k výuce; 

• pokud je témat (otázek) mnoho, můžeme společně vybrat pouze ty nejdůležitější, 

nejzásadnější či nejvhodnější, kterým se budeme dále věnovat. 

Metodická poznámka: Žáci mohou mít témata napsaná na lístečcích, které budou ihned lepit na flipy 

(myšleno flipchartové papíry), na několika flipech bude téma a sloupeček „vím” a sloupeček „chci 

vědět”). 

• Žáci navrhnou postup (podílejí se na návrhu postupu) pro nalezení odpovědí – dalším úkolem 

tedy bude zvolit nejvhodnější cestu k řešení otázek. Ideálně by měli žáci vymyslet, nebo 

alespoň vybrat z návrhů učitele, jakým způsobem se bude dále postupovat. Možný průběh 

diskuze:  

o pomocí brainstormingu žáci navrhují, jakým způsobem je možné hledat odpovědi 

(pravděpodobně hledání informací na internetu, v knihách, informace od učitelů atd.), 

učitel vše zapisuje; pokud žáci již nevědí, může učitel přidat své nápady a náměty; 

o žáci dostanou do skupinek jednotlivé flipy a navrhnou ke každé z otázek určitý způsob 

hledání odpovědí; 

o je třeba dát žákům rámec (mantinely), ve kterém se mohou „pohybovat”, aby brali 

v potaz finanční, organizační a časovou náročnost svého návrhu. 

• Po vyčerpání nápadů se opět vrátíme k tabulce V-CH-J-D a do sloupce „Jak to zjistím” společně 

s žáky vybereme z návrhů vhodné způsoby řešení jednotlivých otázek. 

Metodická poznámka: Ve volbě způsobu hledání odpovědí má poslední slovo učitel, protože je to on, 

kdo zodpovídá za plnění školního vzdělávacího programu. Může si případně ponechat prostor na 

rozmyšlenou, zda nezařadit ještě další způsoby hledání odpovědí. Je nutné, aby žáci věděli, že učitel 

ještě bude tabulku doplňovat a počítali s tím! Níže nabízíme několik námětů, které činnosti je mimo 

klasickou výuku možné s žáky dělat. Žáci si nakonec nakreslí tabulku V-CH-J-D do svých sešitů (nebo 

portfolií) a vyplní ji tak, jak se na ní shodli na tabuli a jak ji doplnil učitel. 
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d. Hledání odpovědí (čas dle zvoleného způsobu) 

Hledáme informace dle plánu v tabulce V-CH-J-D a následně vyhodnocujeme odpovědi: 

• společně s žáky získáváme informace dle zvolené metody/formy; 

• žáci získané informace porovnávají, kriticky je hodnotí a třídí. 

Metodická poznámka: V tomto místě je ideální čas k mezipředmětové výuce. Velmi pravděpodobně 

bude třeba domlouvat se s dalšími pedagogy na spolupráci (např. v českém jazyce formulovat projev, 

napsat text, hledat informace v textu; v občanské či rodinné výchově se zabývat tématy etiketa, slušné 

chování, vystupování, správa obce, demokratické principy, významní rodáci, místa; v matematice se 

věnovat statistickému zpracování, či praktickým měřením v terénu; v dějepisu se zaměřit na světové 

a národní historické souvislosti, události, které zasáhly místo; v přírodních vědách nás budou zajímat 

významné přírodní lokality, vzácní živočichové, rostliny, či nerosty a horniny; v zeměpisu geologie místa 

a její vliv na životní prostředí atd.). Rovněž je zde více než vhodné zařadit, jako jednu z aktivit, zapojení 

mimoškolní komunity např. formou zjišťování informací od veřejnosti, příklady viz níže v příloze. 

10.3 Reflexe, závěr (15 min) 

Po absolvování každého kola hledání odpovědí na dané otázky bychom se žáky měli udělat zpětnou 

vazbu, např.: 

• Byly zvolené metody, které jsme použili, pro hledání informací vhodné? 

• Jak se vám pomocí jednotlivých metod pracovalo? 

• Podařilo se vám najít/získat potřebné informace/odpovědi? 

• V čem se při hledání informací chcete příště ještě zlepšit? 

Nakonec si žáci získané vytříděné informace (stručné odpovědi) zaznamenají do své tabulky V-CH-D, 

do sloupce „dozvěděl jsem se”. 

Tipy na možné formy výuky: 

Práce s fotografiemi – porovnávání starých a nových fotografií jednoho místa – podívejme se do 

rodinných archivů, do starých kronik, do muzea atd. a vyhledejme a vyfotografujme stejná místa dnes. 

Povídejme si o tom, co se změnilo a proč, jaký to mělo vliv na místo. 

Práce se starými a novými mapami – položme před žáky staré mapy z vojenského mapování, letecké 

snímky i turistické mapy z různých let. Společně zkoumejme, jak se místo změnilo, a hledejme odpověď 

na otázku, proč tomu tak je. 

• Vytiskněme mapy s výřezem stejné oblasti, položme je před žáky a následně hledejme, co se 

změnilo. Na vybraná místa s velkými změnami je vhodné se zajít se žáky podívat. Práci 

s mapami lze vhodně kombinovat s prací s fotografiemi. 

• Na stránce www.mapy.cz najdeme turistickou mapu, ortofotomapy z několika různých let 

a historickou mapu z 19. století. 

http://www.mapy.cz/
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Práce s příběhy a orální historií – příběhy místních lidí – zajděme za pamětníky nebo si je pozvěme na 

besedu, nahrávejme rozhovory. Zjišťovat můžeme např.: 

• Životní osudy lidí spojených se školou. 

• Dějepisné informace: Prošla naší obcí válka? Žila zde nějaká významná osobnost? 

• Informace o místní přírodě a krajině: Co se tu dříve pěstovalo? Co tu dříve rostlo? Jací 

živočichové byli běžní? 

• Vztahové, pocitové informace: Mění se tady vztahy mezi lidmi? Jak se mění? Proč se mění? 

Jaké to bylo dříve a proč? Bylo dříve lépe a v jakém smyslu? 

• Příběhy pamětníků obce mohou být zachyceny např. v projektu Paměť národa se žáky –

www.pametnaroda.cz.  

Besedy, přednášky, vycházky s odborníky – spolupracovat můžeme např. s vědci, s místními znalci, 

s pamětníky a významnými osobnostmi, pracovníky informačního centra, se zástupci spolků (myslivci, 

důchodci, zástupci samosprávy atd.). 

Exkurze, tematické výlety apod. 

Bádání v místě – inspirovat se můžete např. badatelsky orientovaným vyučováním.2 

Práce s elektronickými i tištěnými zdroji.  

 

  

 
2 Zdroj: http://badatele.cz/cz 

http://www.pametnaroda.cz/
http://badatele.cz/cz
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