
ANOTACE METODIKY 

V Global Storylines jsou žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává 

dlouhodobou osou výuky. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené 

komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její 

členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak 

prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního 

příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě 

a empatii s druhými. Příběhy, se kterými metoda pracuje: 

Obr od Bodláčí Hory (1.–3. třída) – o konfliktu a vyrovnávání se s odlišností 

Globální dimenze příběhu spočívá v dovednosti přijímat odlišnosti. Žáci rozvíjejí zejména schopnost vcítit se do 

druhého, respekt a oceňování rozmanitosti, solidaritu, vědomí vlastního vlivu a kritické myšlení.  

Voda, důvod k odchodu (3.–5. třída) – o vzájemné závislosti, udržitelnosti a opouštění domova 

Globální dimenze příběhu spočívá mimo jiné v rozvíjení vztahu k životnímu prostředí (zejména skrze péči o vodu) 

a smyslu pro udržitelnost a v dovednosti přijímat odlišnosti. Děti rozvíjejí zejména vcítění se do druhého, respekt 

a oceňování rozmanitosti, solidaritu, nenásilné řešení konfliktů, vědomí vlastního vlivu a kritické myšlení. 

Naše půda, naše plody (2.–3. třída) – o vztahu k půdě a potravinám a obchodování s nimi 

Naše půda, naše plody (4.–5. třída)  – o vztahu k půdě a potravinám, o problematice zabírání půdy 

Ústředním tématem příběhu je půda a její význam pro ekosystémy a život člověka. Příběh tedy nabízí příležitost 

rozvíjet s žáky a žákyněmi jejich vztah k půdě. Dozvědí se, jakými způsoby je s půdou nakládáno, a to jak v našem 

nejbližším okolí, tak i ve světě. Způsob, jakým s půdou hospodaříme a jak s ní nakládáme, totiž významně 

ovlivňuje životní prostředí a kvalitu života.  

PRO KOHO JE METODIKA URČENA? 

1.–5. třída ZŠ 

CO PŘINÁŠÍ REALIZACE? 

ŽÁKŮM 

Příběh je skvělým nástrojem pro rozvoj životních (klíčových) kompetencí. Je také inspirací pro širokou škálu 

aktivit v různých předmětech: bádání, diskuze, kritické zkoumání informací, psaní apod. Příběh dává žákům 

smysluplný kontext výuky, umožňuje propojování předmětů a má velký potenciál pro inkluzi, protože umožňuje 

diverzifikovanou práci se skupinami ve třídě. 
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Výuka příběhem 
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CO JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ METODIKY? 

Je třeba chtít pustit se do dobrodružství práce s příběhem a hraním rolí. Výhodou 

jsou zkušenosti s dramatickou výchovou a touha podporovat v dětech aktivní přístup ke 

světu.  

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ REALIZACE? 

Minimálně dva měsíce, ale záleží na pojetí každého pedagoga či pedagožky, příběh může třídu provázet po celý 

školní rok. 

PRŮCHOD METODIKOU 

Příběhy se skládají ze sedmi až devíti epizod. První epizodě předchází přípravná práce, která by měla pedagogům 

i žákům pomoci naladit se na téma, zjistit, co všechno ví i neví a jaké otázky jim vyvstávají. Další dvě epizody jsou 

klíčové pro plné využití potenciálu příběhu – je třeba věnovat dostatek času vytvoření příběhové komunity a rolí, 

s nimiž by se děti měly co nejvíce sžít. Součástí příběhu jsou také tzv. dramatické vstupy, kdy pedagog i žáci 

pracují v roli. Popsané dramatické vstupy jsou klíčové pro posun děje příběhu. Epizody obsahují také podpůrné 

aktivity, které umožňují dále rozvíjet témata jednotlivých epizod a příběhu. Jsou důležité pro hlubší porozumění 

problémům, jež komunita v příběhu řeší, a také pro propojení příběhu s reálnými problémy u nás i ve světě. 

FOTOGALERIE Z REALIZACE 

www.lipka.cz/civis-fotogalerie-gs 

REALIZÁTOR METODIKY 
Jsme nevládní nezisková organizace NaZemi. Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat 
v důstojných podmínkách. Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových 
zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Věnujeme se metodice globálního 
vzdělávání a usilujeme o její zavedení do praxe českého vzdělávání. Jde nám o to, aby studenti a studentky hledali 
a reflektovali spojitosti mezi svým životem a životy ostatních na světě a přijímali za tyto vztahy zodpovědnost. Aby rozvíjeli 
svoji schopnost kritického myšlení a takových dovedností, jež jim umožní orientovat se v globálním světě.  

PEDAGOGŮM 

 možnost poznat děti v jiném kontextu, pracovat na vztazích mezi dětmi 

vzájemně i mezi dětmi a učitelem, 

 vytváření bezpečného nehodnotícího nesoutěžícího prostředí, kde je 

základním kamenem budování důvěry a možnost projevit se svobodně, 

 hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti, 

 pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy, 

 nová témata s globálními rozměrem pro práci se třídou, 

 propracovaný projekt, který nabízí téma i metody práce, ale nebere 

možnost jít svou vlastní cestou, 
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