Pojmy projektová a místně zakotvená výuka v současné době ve školství slýcháme
často. Předkládáme vám malou sbírku inspirace a konkrétní výuky postavené
na těchto principech.
Největší část publikace je věnována výsledkům projektů realizovaných v rámci
programu Škola pro udržitelný život na několika školách v Jihomoravském kraji.
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Lipka je jednou z největších a nejstarších organizací
v České republice, které se věnují environmentální
výchově a vzdělávání dětí i dospělých. Zpočátku se
orientovala především na výukové programy pro školy,
kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Postupem času
rozšířila své aktivity o vysokoškolskou výuku, kluby
pro dospělé, ekologické poradenství, osvětové akce
pro veřejnost či o tvorbu koncepčních materiálů pro
Jihomoravský kraj. Lipku na jejích pěti pracovištích,
Lipové v Pisárkách, Rozmarýnku v Jundrově, Jezírku
v Bílovicích nad Svitavou, Kamenné na Starém Brně
a Rychtě v Krásensku na Drahanské vrchovině, denně
navštěvují stovky zájemců o vzdělávání.
Lipka je oporou a útočištěm učitelům, studentům
učitelských oborů, dětem a jejich rodičům, ale i jakýmkoli
jiným zájemcům o environmentálně odpovědnější
přístupy nejen k vlastnímu životu. Kompletní nabídku
jednodenních i pobytových výukových programů,
kroužků, táborů i akcí pro veřejnost najdete na
internetových stránkách www.lipka.cz, prostřednictvím
kterých můžete zakoupit i řadu publikací a výukových
pomůcek, jež vydává Ediční centrum Lipky.
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Pracoviště Lipky Rychta se nachází v obci Krásensko
na Drahanské vrchovině a je provozováno společně
s Rezekvítkem – sdružením pro ekologickou výchovu
a ochranu přírody.
Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její
vývoj, složky, vazby a souvislosti v ní a vliv člověka
na krajinu kolem nás. Hlavní činností pracoviště je
příprava a realizace pobytových programů. Během
vegetačního období zajišťuje také jednodenní terénní
exkurze v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině
a jednodenní projekty. V zimním období Rychta nabízí
školám jednodenní a pobytové ekologické výukové
programy. Pedagogové Rychty koordinují projekt Škola
pro udržitelný život, nabízejí konzultace a stáže pro
studenty a věnují se aktivní péči o chráněná území.
Dále Rychta pořádá akce pro veřejnost, kroužky
a tábory, úzce spolupracuje s obcí Krásensko i s dalšími
organizacemi v regionu a poskytuje prostory a zázemí
pro nejrůznější akce dětských a vzdělávacích organizací.
Více informací naleznete na www.lipka.cz/rychta.
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Základní myšlenky programu ŠUŽ
Vážené paní učitelky, páni učitelé,
kolegové z oboru vzdělávání i další čtenáři,
držíte v rukou útlou brožurku, která si klade na svůj rozsah poměrně honosný cíl –
inspirovat. Shrnuje informace z realizací několika školních komunitních projektů a je
doplněna o další texty. Zdánlivě je tedy poněkud nehomogenní, ale všechny texty
sjednocuje především jedna společná myšlenka – výuka zaměřená na region.
Základní funkcí školy je vzdělávání. Škola však není izolovaný ostrov, je to významný
člen komunity, součást obce či města, nositel inovací, iniciátor změn, součást reálného života… V současné době existuje hned několik programů, které navazují na
Rámcový vzdělávací program a snaží se o komplexní výuku zaměřenou na většinu
vzdělávacích oblastí a rozvoj klíčových kompetencí žáka. Jedním z těchto programů
je i Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Jedná se o společný program Nadace Partnerství
a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER. V Jihomoravském kraji je
koordinátorem programu Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání,
díky realizaci projektu „Environmentální výchova pro školy v Jihomoravském kraji“.
Hlavním posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Pomocí programu tak podněcujeme rozvoj občanské společnosti, účast občanů
i žáků ve veřejných záležitostech, vytváření dlouhodobých partnerství školy s rodiči
a místními organizacemi.
Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Komunitní plánování
i konkrétní realizace vybraných projektů vstupují přímo do výuky. Škola se tím orientuje na praktickou výuku a potřeby skutečného života, do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů našeho okolí,
a tím i současného světa. Zdánlivě drobné a nevýznamné podněty a projekty realizované v komunitním okolí školy mají na žáky a na celý vyučovací proces hluboký
dopad. I když je následující schéma velmi zjednodušené, neúplné a obsahuje drobnou příchuť nadsázky, vystihuje vybrané dopady realizace programu ŠUŽ. Vypadá to
trochu jako pohádka či báje. Věřte však, že není. Za realizací programu ve škole se
sice skrývá obrovské množství práce, ovšem výsledek stojí za to.
V této brožurce najdete příklady realizací konkrétních projektů v Jihomoravském
kraji, kontakty na školy a zodpovědné osoby. Více informací o programu samotném
a možnostech zapojení naleznete na www.skolaprozivot.cz.
Zdeňka Jičínská

3

ŠUŽ sazba bez stínu.indd 3

20.3.12 16:02

škola nepřichází o žáky a může
se rozvíjet
vyšší „kredit“ školy u rodičů
a okolí
hlubší vzdělávací dopad

větší zájem žáků o výuku

spokojený ředitel a zřizovatel

větší uspokojení pedagogů

komplexní naplňování Školního vzdělávacího programu

Prakticky, regionálně a projektově
zaměřená výuka

obec získává významného
partnera a hybatele změn

žáci mají větší zájem o region

škola realizuje drobné projekty v obci

žáci region více poznají

škola do realizace zapojuje
rodiče a další občany

snižují se časté negativní
projevy mládeže (vandalismus
apod.)

občané mají větší zájem
o dění v obci
vytváří se funkční komunita

obec se rozvíjí s pomocí svých
obyvatel
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Vyjít za školu
Školní výuka nejsou jen učebnice s obrázky. Výuku se snažíme aktivizovat doplňováním praktických ukázek, pokusů, zjišťování, průzkumů… Každý předmět má svoje
možnosti. Velkou příležitostí především přírodopisu a zeměpisu je terénní výuka.
Umožňuje pozorovat a určovat živé organismy v jejich přirozeném prostředí, rozeznávat tvary reliéfu, věnovat se vývoji krajiny apod. Terénní výuka je však velmi
náročná organizačně i časově. Navíc k živé přírodě cítíme respekt.
Výuku s pomocí učebnice, obrázků a fotografií, laboratorních pokusů a pozorování
rostlin ve váze si můžeme do podrobností přichystat a časově naplánovat. Terénní
výuku si sice připravíme, ale v reálném světě je kolem nás obrovské množství podnětů. Je velkým uměním udržet základní určené téma terénní výuky. Na druhou
stranu je třeba v rozumné míře využít i další podněty, které nám okolí nabízí, protože v okolním světě je všechno provázané. Přírodovědná, geografická, historická
i další témata se vzájemně doplňují.
Témata jsou všude kolem. Stačí jen vykouknout z okna nebo zajít za školu. Je velkou
výhodou znát svoje okolí, procházet se okolní krajinou a hledat možnosti praktické
výuky. Čím lépe náš dostupný terén k výuce známe, tím méně nás může překvapit.
Nebo spíš – tím lépe dokážeme aktuální výuku upravit a přizpůsobit nově vzniklým
podmínkám nebo aktuálnímu stavu skupiny.
Během terénní výuky můžeme se žáky společně hledat odpovědi na otázky, určovat
druhy, tedy orientovat své vyučování badatelsky – koordinovat výuku, navrhovat
postupy a činnosti, nechat žáky objevovat taje přírody, stanovovat metodické postupy a jednoduché vědecké hypotézy. Cíl, ke kterému žáci sami dojdou, je cenný
a dlouhodobější.
V této publikaci najdete příklady a možnosti terénní výuky a místně zakotveného
vyučování. Začněme pohledem na několik fotografií krajiny a konkrétních míst. Pod
nimi jsou napsané příklady otázek v návaznosti na výuku, které při pohledu na fotografie vyvstávají. Jde o pohledy z katastrálního území obce Krásensko, venkovské
krajiny Drahanské vrchoviny. Modelu Krásenska používáme proto, že zde sídlí Rychta, jedno z pracovišť Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Jde
o pobytové středisko pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Budova Rychty je součástí zastavěného území obce, stojí přímo na návsi. Proto je hlavní snahou pedagogů střediska práce s prostorem obce a blízkým okolím jako modelovým terénem pro výuku.
Příkladem zaměření takové výuky může být postupný vývoj místní krajiny ve vztahu
s vývojem osídlení a hospodářské činnosti, určení míry a zdrojů znečištění při hydrobiologickém průzkumu vodního toku nebo geologický průzkum podloží pomocí zdi
staré kamenné stodoly. Důležité je vnímání a čtení krajiny a respekt k našemu okolí.
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Hydrobiologický průzkum rybníčku za Rychtou během pobytového programu

Výuka žáků ve středisku ekologické výchovy probíhá poněkud jiným stylem a s odlišnými možnostmi než ve školách. Proto je v následující kapitole rozepsán konkrétní
příklad projektové výuky ze základní školy (str. 10). Tedy přímo ze školního prostředí s jeho možnostmi.
Zbylá část publikace je věnována popisu školních projektů realizovaných v rámci
programu Škola pro udržitelný život v Jihomoravském kraji, tedy dlouhodobé systematické práci na konkrétních činnostech při spolupráci školy s okolní komunitou.
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Pohled na náves
s historickými budovami –
školou, kostelem
a Rychtou

Otázky a témata:
Proč je náves prázdná, nezastavěná budovami jako v jiných obcích?
Jaké druhy stromů jsou zde zasázené?
Jsou chodníky a cesty v parku v místech, kde se skutečně chodí?
K čemu se tak prostorná náves využívá v dnešní době a k čemu se využívala v různých obdobích
minulosti?
Zemědělská plocha
za vesnicí

Otázky a témata:
Podívejte se na sloupy elektrického vedení z pohledu ornitologa – který tvar je vhodnější
a proč?
Proč z krajiny vymizely polní cesty? Je krajina v dnešní době prostupná?
Jaké pozorujete druhy oblačnosti? Bude pršet?
Je tato zemědělská plocha louka, nebo pole? Jaká je zde dominantní rostlina – je v blízkém
zemědělském družstvu rostlinná i živočišná výroba?
Dokážete kolem sebe najít kousek krajiny bez elektrického vedení?
7
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Okraj lesa a žlíbek pod
obcí

Otázky a témata:
Jak se liší druhové složení lesa v jeho různých částech?
Proč je okraj lesa druhově bohatší a jaký to má význam pro žijící organismy?
Proč byl na louce ovocný sad, jehož pozůstatky vidíme? Jaký má význam pro okolí?
Proč je ve žlíbku zelenější tráva?
Jaké vidíte hospodářské využití půdy? Jak z dálky rozlišíte pastvinu a sečenou louku?
Památná lípa

Otázky a témata:
Jak poznáme, že je lípa památná? Jaký symbol ji označuje?
Proč má koruna tak zvláštní tvar? Jak s tím asi souvisí oplechování kmene ve střední části
stromu?
Najdeme v historické literatuře, proč je strom památný? Odpoví nám na naši otázku někdo
z místních obyvatel? Jaký význam pro ně strom má?

8
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Malý lom v obci

Otázky a témata:
Jaká hornina se tu těžila a proč?
K čemu slouží lom dnes? K čemu by mohl sloužit?
Jak zvýšil, nebo snížil biodiverzitu okolí?
Jaké jsou v okolí zdroje znečištění (v návaznosti na provedené průzkumy vody)?
Najdeme o lomu zmínky v historických materiálech? Ve kterém období historie obce byl
v provozu?
Rybníček v polích

Otázky a témata:
Jak místo působí z pohledu člověka?
Jak místo působí z pohledu přírody, živých organismů?
Jak je rybníček zapojen do místního územního systému ekologické stability? Jaký má význam?
Jaké jsou v okolí zdroje znečištění (v návaznosti na provedené průzkumy vody)?
Na březích rostou ve velkém množství kopřivy – proč? Co dokazují?

9
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Popis průběhu realizace projektu
na ZŠ a MŠ Podomí „Tady jsme doma
aneb soutěž O vesnici našeho regionu“
V této kapitole je sepsán příklad celoročního školního projektu, během kterého žáci
pracovali s vymezeným regionem. Během projektu žáci rozvíjeli nejen své znalosti
a dovednosti, ale také klíčové kompetence a vztah k místu.
Autor: Dáša Zouharová, Základní škola a mateřská škola Podomí a Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště Kamenná
Spoluautoři: Marie a Petr Horákovi
Smysl projektu: Nalezení logických souvislostí mezi přírodovědným a geografickým
výchovně-vzdělávacím obsahem ŠVP a pamětí krajiny rodného kraje. Během aktivit
žáci komplexně rozvíjejí klíčové i oborové kompetence. Problémy, které v projektu
řeší, „odkrývají“ v průběhu školního roku sami nebo jim je ke zvážení předkládá
pedagog. Východiska žáci hledají ve skupinách nejčastěji vytvořených podle obcí,
z nichž pocházejí. Rolí pedagoga je být pouze poradcem, který „střeží“ jejich směrování k výchovně-vzdělávacím cílům. Prostředky jsou především praktické činnosti
a prožitek v přímém kontaktu s přírodou a regionem. Žáci si vytvářejí citlivý vztah
k regionu a uvědomují si důsledky vlivu člověka na přírodu a okolní krajinu. Jde
tedy o celoroční projektovou výuku postavenou na principech místně zakotveného
učení. Během projektu se zúčastní třídenního terénního pobytu.
Průřezová témata:
•

Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, poznávání
lidí, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace),

•

Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě),

•

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (jsme Evropané),

•

Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské
aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí),

•

Mediální výchova (tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu).

Zařazení do předmětů: V přípravné fázi čerpal projekt časovou dotaci jen z předmětu Člověk a příroda, v době realizace byli žáci během tří dnů uvolněni i z výuky
ostatních předmětů.
Doba trvání:
•

Celoroční příprava – žáci řešili dílčí problémy a úkoly v návaznosti na vzdělávací obsah předmětu Člověk a příroda,
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•

poslední měsíc před realizací – žáci se soustředěně připravovali ve dvouhodinových blocích (řešení průběhu i obsahu projektu),

•

vlastní realizace – třídenní program (od 8 hod. prvního dne až do 18 hod.
třetího dne (společný třídenní pobyt včetně noclehů).

Účastníci projektu: Projekt realizovalo 15 žáků z 6. třídy, kteří s výsledky seznámili
i žáky 5. třídy (pro jejich motivaci do příštího ročníku), další žáky školy, pedagogy,
rodiče, radu školy a starosty zapojených obcí.
Prezentace výsledků projektu: Společná ústní prezentace skupin žáků a obhajoba
přihlášky před veřejností, nástěnky umístěné ve školních prostorách, zprávy v tisku
a regionálních zpravodajích, následné vystavení prací v obcích.
Prostředí: Ve škole (během výuky), doma (např. samostudium regionální literatury), v rodné obci a blízkém okolí (např. pozorování okolí, výzkum přírody a krajiny,
odpovídání na dotazy typu „co se mi v obci líbí, a co naopak nelíbí, co navrhuji změnit“, sběr regionálních publikací), vytipování a oslovení osobností regionu, majitelů
a správců firem, starostů apod.
Realizace projektu: Celoroční příprava projektu, práce na jednotlivých výstupech
a jejich prezentace probíhala převážně ve škole. Vyvrcholením projektu byl třídenní
terénní pobyt realizovaný v regionu čtyř spádových obcí školy.
Pomůcky:
•

Regionální literatura,

•

mapy okolí školy (1 : 10 000, 1 : 25 000, 1: 50 000), GPS, buzoly,

•

10 batohů s pomůckami pro terénní pozorování přírody,

•

dalekohledy, kapesní mikroskopy,

•

vlastní fotoaparáty dětí (dokumentace v přípravné fázi i během exkurzí do
obcí), postačí i mobilní telefony s fotoaparátem,

•

notebook a dataprojektor (zejména k prezentaci fotografií),

•

přístup do informačního centra – vyhledávání informací v encyklopediích
i na internetu (zejména www.mapy.cz, I. a II. vojenské mapování),

•

encyklopedie vesmíru – výukový software (opakování a mokrá varianta),

•

pomůcky z Rezekvítku, určovací klíče, Krabice plná vody a Krabice jehličí
(opakování a mokrá varianta),

•

výtvarné a psací potřeby.

Roční průběh projektu: Na začátku projektu proběhly úvodní motivace žáků, průběžně oborové motivace především činnostními aktivitami (návaznost i na „výzkumné expedice“ žáků v 5. třídě). Již v listopadu na základě vlastních pozorování
s využitím mapy regionu a atlasů žáci společně zpracovali velkou nástěnnou mapu
regionu, kterou představili při prezentaci řediteli školy. Mapu vyvěsili na chodbě
u své třídy k dispozici ostatním spolužákům a pedagogům.
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Ve škole řadu let vychází občasník, školní časopis Kaštánek. Na přelomu ledna a února pedagog položil žákům 6. třídy motivační otázku: „Dokážete sami bez redakční
rady Kaštánku připravit mimořádné číslo školního časopisu věnované našim čtyřem
obcím?“ Žáci odpověděli kladně a přirozeně se sdružili do skupin podle toho, ze které obce do školy dojíždějí či docházejí. Výstupem jejich zhruba měsíčního úsilí byla
vzájemná prezentace shromážděných zajímavostí, regionálních publikací i vlastních
fotografií a výtisk časopisu o čtyřech obcích. Sesbíraný materiál zúročili i při závěrečném třídenním projektu, zvláště při prezentaci výstupů projektu.
V jarních měsících byli žáci motivováni k místní Agendě 21: „Děti, pojďme si zahrát
na fotoreportéry! Pokud vám rodiče zapůjčí digitální fotoaparát, vydejte se do vesnice a jejího nejbližšího okolí a fotografujte vše, co vás zaujme. Ale nejen to, co se
vám líbí, ale také to, co se vám nelíbí! Poté fotografie přineste do školy: promítnete
nám je pomocí dataprojektoru a přitom nám sdělíte, co se vám ve vaší obci líbí,
a naopak, s čím nejste spokojeni. V tomto případě doporučuji navrhnout řešení problému.“ Dokumentační fotografie žáci opět použili při závěrečné prezentaci výstupů
třídenního projektu.
Jedna ze zapojených obcí – Krásensko – se účastní celostátní soutěže Vesnice roku
(v roce 2010 se stala Vesnicí roku Jihomoravského kraje). „A co vaše obec?“ ptal se
pedagog. „Má se čím pochlubit?“ Po přehlídce nasbíraných materiálů a díky předchozím zkušenostem žáci souhlasili s návrhem na uspořádání soutěže „O vesnici
našeho regionu“. Cílem pedagoga bylo společně sestavit pravidla soutěže a během
tří dnů ke konci školního roku soutěž zrealizovat.
Příprava třídenního terénního pobytu probíhala v květnu. Žáci si postupně v diskuzi
stanovili a rozdělili role starostů a zastupitelů obcí, fotografů a zapisovatelů, také
organizátorů a garantů celé soutěže. Vypracovali myšlenkové mapy obcí a jejich zajímavostí. Myšlenkové mapy zobecnili a vymezili předměty zájmu pro prezentace
o obcích. Společně sestavili cíle a výstupy třídenního terénního projektu (citováno
z práce žáků: „[…] hlavním cílem bylo dokázat si, že na takovou práci máme, dále
nabídnout výstupy z projektu zapojeným obcím k vystavení, upozornit na pozitiva
i negativa konkrétních míst v obcích, navrhnout řešení problémů […]“).
Každá skupina si vypracovala seznam míst a osobností, které chce zástupcům ostatních obcí v terénu představit. Pomocí tabulky zodpovědností si žáci rozdělili úkoly
a průběžně kontrolovali jejich plnění. V dalším bloku vytvořili týmy odborníků – ti
pátrali a navrhovali společná řešení vybraných problémů obcí a vypracovali plán
rozvoje regionu na další roky. Pro samotné hodnocení obcí žáci sestavili tabulku
pro vyplnění pozitiv a negativ obcí a prezentace. Závěrem přípravných prací bylo
sestavení harmonogramu terénní práce, a především sestavení pozvánek na závěrečnou prezentaci pro rodiče, další žáky a pedagogy ze školy, starosty aj., předávání
pozvánek a osobní pozvání.
Samotná realizace třídenního terénního projektu byla zaměřena především na
terénní průzkumy, vyplnění přihlášek obcí (obec = skupina žáků z každé obce) do
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soutěže „O vesnici našeho regionu“, zpracování materiálů a přípravu prezentací
obcí. Přihlášku zástupci obcí obhájili před veřejností při prezentaci na závěrečné
konferenci.
Celý projekt byl zakončen slavnostní prezentací zpracovaných materiálů před spolužáky a dalšími žáky ze školy, pedagogy, rodiči a zastupiteli obcí (prezentace se
opravdu zúčastnili i starostové). Zástupci každé obce se snažili přesvědčit hodnoticí
komise z ostatních obcí o „NEJ“ jejich vesnice. Po sečtení všech kladných i záporných bodů dvou hodnoticích komisí (žákovské a „dospělácké“) byla vyhlášena vesnice našeho regionu.
Způsob hodnocení:
•

Odborná žákovská komise: každý tým „odborníků“ se vyjadřoval k prezentaci obce z pohledu své odbornosti (řemesla, příroda, kultura, služby,
výjimečnost a originalita obce), následovalo sebehodnocení a vzájemné
hodnocení žáků formou společné diskuze ihned po ukončení projektu,

•

odborná komise (sestavená v úvodu konference ze zástupců veřejnosti,
osvědčilo se vytvořit ji ze zástupců skutečných místních samospráv jednotlivých obcí), hodnocení proběhlo opět při společné diskuzi po ukončení
projektu.

Přínosy projektu: Žáci komplexně realizovali většinu průřezových témat, osvojili
si mnohé dovednosti, postoje a řadu vědomostí. Prezentace se zúčastnili rodiče,
pedagogové, školská rada i veřejnost. Žáci svými výstupy prokázali, že komplexní
vzdělávání má svoje místo ve výchovně-vzdělávacím procesu základních škol.
Za nejslabší místo projektu považujeme hodnocení prezentací žákovskou odbornou
komisí. Přesto bodování dětmi zachováme, protože dovednost hodnocení a sebehodnocení výstupů společné diskuze považuji za důležitou pro osvojení a přijetí
principů občanské společnosti. Vyplývá však z toho, že v přípravné fázi projektu je
třeba dbát na průběžný trénink této dovednosti.
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Doplňující informace a dokumenty:
Přihláška do soutěže O vesnici našeho regionu:
Název obce, počet obyvatel, velikost katastru obce, rok založení obce, starosta obce, adresa obecního úřadu, telefon, email, IČO, žádost vypracovali (seznam
autorů přihlášky)
Popište:
1.

Zeměpisnou polohu obce (zeměpisná šířka a délka / do kterého zeměpisného
celku patří / do kterého kraje / do kterého povodí a úmoří aj.),
2. přírodní prostředí obce a okolí (popište zeleň v obci a okolí, běžné a vzácné druhy rostlin a živočichů, typy lesa, čistotu prostředí, ekologické problémy, chráněná území a památné stromy v katastru obce apod.) – informace se pokuste
zjistit u starosty obce,
3. pracovní příležitosti v obci a v okolí – které firmy a podniky tady máte a kolik
nabízejí pracovních míst; jak se lidé dopravují do zaměstnání,
4. služby v obci – které, co nabízejí, umožňují,
5. kulturní a společenský život v obci – popište kulturní a společenské aktivity,
6. neziskové organizace v obci / spolky (jak se nazývají a co nabízejí, co organizují),
7. historie obce – kdo obec založil a kdy, významné historické události v dějinách
obce; památky apod.,
8. tradice obce,
9. obecní symboly – co obsahují a proč,
10. významné osobnosti obce.
Povinné přílohy přihlášky:

Plánek obce (orientovaný vzhledem ke světovým stranám, s uvedením zeměpisné polohy návsi), obsah: veřejné komunikace, průmysl, řemesla, firmy, zemědělské
objekty, historické budovy, sakrální prvky, chráněná území, památné stromy apod.,
služby, ostatní budovy a pro život obce důležitá místa, fotodokumentace obce.
Nepovinné přílohy:
1.
2.

Seznam regionální literatury,
další přílohy.
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Přehled odborných komisí:
Odborné komise chválí, hodnotí negativní záležitosti, navrhují řešení a sestavují
plán rozvoje regionu. V každé komisi je minimálně jeden zástupce každé obce.
1. komise: řemesla, průmyslová výroba a ekonomika v regionu – dříve a dnes,
2. komise: příroda a zemědělství v regionu – dříve a dnes,
3. komise: jak se baví děti, mládež a dospělí v regionu ve volném čase – dříve a dnes,
4. komise: služby v regionu – dříve a dnes,
5. komise: čím je každá obec v našem regionu jedinečná, čím společně překvapíme
turisty z Evropské unie.
Zdroje:
Záměr projektu vychází ze ŠVP Základní školy a mateřské školy Podomí – kapitola
školní projekty (2006).
Náměty k některým aktivitám:
KÜHNLOVÁ, H. Tady jsem doma aneb poznej dobře svoje bydliště. Praha: MOBY
DICK 1998.
KÜHNLOVÁ, H. Život v našem regionu. Pracovní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus 2007.
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Fotografie z realizace projektu

Zpracování přihlášky do soutěže

Pamětník vypráví o vystěhování obce za války a o stavbě vysílače Kojál.
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Průběh celé soutěže a vypracované dokumenty byly postupně zveřejňovány
na nástěnkách třídy na chodbě.

Závěrečná prezentace před publikem
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Školy zapojené do programu Škola pro udržitelný život
v Jihomoravském kraji
Oficiální celostátní síť škol zapojených do programu ŠUŽ je organizována od roku
2010. Podmínkou zapojení školy do programu je absolvování vzdělávacího kurzu,
vypracování vize udržitelného rozvoje obce či její části a zpracování návrhu konkrétního projektu (více informací na www.skolaprozivot.cz).

V roce 2010 v našem kraji úspěšně ukončili vzdělávací kurz
zástupci těchto škol:
ZŠ a MŠ Kravsko (Simona Jakešová)
Návrh a realizace projektu „Ze sportoviště na dětské hřiště“, zaměřeného na
úpravu prostoru u školy

ZŠ Moravské Prusy (Olga Hillová)
Návrh a realizace projektu „Setkávání pod smrkem“ (popsán na str. 20)

ZŠ Rousínov (Hana Pivečková)
Návrh projektu „TyMyJáNová zahrada“, zaměřeného na založení přírodní školní
zahrady

SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice (Hana Němcová)
Návrh projektu „Místo k posezení“, zaměřeného na vybudování relaxačních
a informačních míst s posezením u školy

V roce 2011 v našem kraji úspěšně ukončili vzdělávací kurz
zástupci těchto škol:
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče (Věra Komoňová)
Návrh projektu „Vysaď si svůj strom“, zaměřeného na výsadbu zeleně v blízkosti školy

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy (Karel Hasoň)
Návrh a realizace projektu „Vybudování arboreta jako místa k praktické výuce
a odpočinku pro žáky a veřejnost“ (popsán na str. 22)

ZŠ Újezd u Brna (Jitka Bublová)
Návrh a realizace projektu „Naše zahrada pro všechny“ (popsán na str. 24)

SOŠ a SOU Hustopeče (Renata Kučerová)
Návrh a realizace projektu „Obnovení historické památky Homolí kopec a vybudování přírodního odpočívadla a tabule informující o historii místa“ (popsán
na str. 26)

SOŠ ochrany osob a majetku, Brno (Eva Hrobařová)
Návrh a realizace projektu „I my budeme potřebovat pomoc aneb zlepšení kvality života seniorů“ (popsán na str. 28)
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ZŠ a MŠ Rájec – Jestřebí (Jaroslava Dobešová)
Návrh a realizace projektu „Návrat ráje“ (popsán na str. 30)

ZŠ Tučapy (Anna Bednaříková)
Návrh projektu „Vybudování hřiště s venkovním pingpongovým stolem“, zaměřeného na vybudování místa k trávení volného času dětí a mládeže v obci

ZŠ Tvarožná (Ladislav Majer)
Návrh a realizace projektu „Babi, dědo, pojďte s námi do školy“ (popsán na
str. 32)

Waldorfská ZŠ a MŠ, Brno (Lucie Šperková)
Návrh a realizace projektu „Kompostiště“, realizovaného jako součást rozsáhlého školního projektu „Zahrada jako otevřená přírodní učebna pro žáky, rodiče,
spolupracující organizace a veřejnost“ (popsán na str. 34)

V dřívějších letech se do programu v Jihomoravském kraji zapojily
tyto školy:
SŠ Polytechnická, Brno (Petr Duchek)
Návrh projektu „Zajištění nádob na separaci tří složek odpadu ve škole“

ZŠ Újezd u Brna (Jitka Bublová)
Návrh projektu zaměřeného na obnovu školní zahrady

ZŠ Rosice (Jaroslava Kroupová)
Návrh a realizace projektu „Naučná stezka, instalace herních prvků na školní
zahradě“, spojeného i s vybudováním venkovního výukového prostoru

ZŠ Horní, Brno (Alena Vašíčková)
Návrh projektu „Společně si pomůžeme a odpady přemůžeme!“

ZŠ Ostrovačice (Irena Matušková)
Návrh a realizace projektu „Chceme za školu“, zaměřeného na vybudování venkovního posezení využívaného pro venkovní výuku a konání akcí pro veřejnost

Purkyňovo gymnázium Strážnice (Jan W. Jongepier)
Návrh a realizace projektu „Sběr vybitých baterií a osvěta“

Waldorfská ZŠ a MŠ, Brno (Tomáš Václavík)
Návrh a realizace projektu „Biopotraviny do Waldorsfké školy Brno“, spojeného
i se založením přírodní zahrady u školy

ZŠ Kotlářská (Miroslava Schwabová)
Návrh projektu „Co si vybuduješ vlastníma rukama, to nezničíš“, zaměřeného
na rekultivaci vnitrobloku školy

19

ŠUŽ sazba bez stínu.indd 19

20.3.12 16:02

Setkávání pod smrkem
Škola: ZŠ Moravské Prusy
Kontaktní údaje: Moravské Prusy 175, 682 01, www.zsprusy.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Olga Hillová
Téma projektu: Veřejná prostranství
Stručná anotace: Projekt byl zaměřen na otevření školní předzahrádky, původně
uzavřené plotem. Tím se výrazně zvětšil prostor před školou využívaný veřejností
při společenských akcích. Především se však vyřešilo bezpečnější čekání žáků na
autobus, který zastavuje přímo před školou. Prostor využívají i rodiče dětí mateřské
školy, která sídlí ve stejné budově. Protože škola stojí v centru obce, instalovaný
mobiliář poskytuje příjemné místo k odpočinku a setkávání obyvatel i návštěvníků
obce.
Celkový rozpočet projektu: 143 017 Kč
Z toho grantové zdroje: 60 000 Kč
Výsledek projektu: Odstranění plotu a betonového soklu, vydláždění části prostoru, výsadba a úprava zeleně na prostranství, umístění odpadkového koše, informační vitríny a speciálních laviček.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Společné debaty a plánování změn
v okolí školy, konkrétně prostoru před školou.
Popis vybrané aktivity: Výtvarné ztvárnění vlastní představy o využití a přetvoření
prostoru před školou, společné debaty a výběr umístěných prvků, výstava výkresů
na chodbě školy.
Zapojení realizace projektu do výuky: Poznávací vycházky, určování stromů a keřů
podle klíče, výtvarné činnosti týkající se stromů, společné přemýšlení a debaty
o změnách v okolí a možnostech zapojení – představení návrhů rodičům, péče
o rostliny, společné přetváření prostoru.
Popis vybrané aktivity: Aktivitu jsme nazvali „Kdo pozná, k čemu je budka“. Využili
jsme „polotovar“ hmyzího domečku (ze semináře EVVO). Vystavili jsme ho na chodbě školy, ukázali žákům v hodině i rodičům na třídní schůzce. Všichni mohli tipovat,
co by to mohlo být. Byly různé nápady – od zarážky dveří až po nedokončenou budku pro špačka. Na dalším setkání (výtvarné odpoledne pro veřejnost) jsme domeček
společně dokončili a v červnu při slavnostním otevření předzahrádky instalovali na
strom. Po prázdninách už žáci zjistili, že domeček hmyz „obhlíží“ a zkouší zabydlet.
Inspirace a tipy: Pro realizaci projektu v menších obcích je velmi výhodné zapojení
různých organizací z okolí, například dobrovolných hasičů. Nám pomohli s odstraněním a odvozem starého plotu okolo prostoru předzahrádky. Velkým dílem pomohli i rodiče žáků školy – při brigádách, přípravách občerstvení apod.
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Na co jsme obzvlášť hrdí: Jsme rádi, že celá obec s námi přípravu i realizaci projektu
prožívala a aktivně se všech fází zúčastňovala. Zastupitelé obce měli zájem o seznámení s projektem, jeho plánováním i průběhem. Rodiče velmi ochotně pomáhali.
Ne vždycky nám přálo počasí, i přesto jsme během brigád a výuky prostor společnými silami výrazně změnili. Po Vánocích jsme uspořádali Tříkrálové pískání v prostoru
předzahrádky, kterého se zúčastnil velký počet rodičů dětí MŠ a žáků ZŠ i ostatních
obyvatel obce. Dodnes všichni velmi pozitivně hodnotí, jak předzahrádka zkrášlila
prostranství před školou, a tím i prostředí obce.
Plánované navazující aktivity: Prostor je každodenně využíván žáky při čekání na
autobus a dále při pravidelných akcích pro veřejnost. Protože výsledky projektu
se zamlouvají veřejnosti i vedení obce, řešíme možnosti úprav dalších prostranství
v okolí školy. V samotném prostoru žáci umístili informační cedulky k jednotlivým
druhům keřů a prostor je využíván ve výtvarné výchově i v jiných předmětech.
O předzahrádku dále společně pečujeme.

Slavnostní otevření prostoru původní předzahrádky školy
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Vybudování arboreta jako místa k praktické výuce
a odpočinku pro žáky a veřejnost
Škola: ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
Kontaktní údaje: Ostrov u Macochy 363, 679 14, www.zsostrovum.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Karel Hasoň
Téma projektu: Veřejná prostranství, Stromy a zeleň
Stručná anotace: Projekt byl zaměřen na úpravu lokality v těsné blízkosti školy na
výukový a relaxační areál. Jde o prostor, kde se během dne pohybuje velké množství lidí. Prostor byl přeměněn v místo pro odpočinek, výuku, přirozené centrum
setkávání, otevřený prostor pro žáky a veřejnost po celý den. Do realizace projektu
byl zapojen i místní Svaz zahrádkářů, který přispěl svými praktickými zkušenostmi
s výsadbou a péčí o dřeviny.
Celkový rozpočet projektu: 57 000 Kč
Z toho grantové zdroje: 53 300 Kč
Výsledek projektu: Úprava terénu prostranství, vysazení dřevin, vybudování chodníku, umístění laviček a informačních tabulí.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Diskuze, práce ve skupinách – vypracování návrhů úprav vybraných prostranství, společné představení návrhů a řešení,
diskuze se zástupci obce.
Popis vybrané aktivity: Během plánování byly vytipovány čtyři lokality v blízkosti
školy, které žáci vnímají jako problematické. Ve skupinách rozpracovali návrhy úprav
a představili ho ostatním. Hlasováním byla vybrána lokalita, která potřebuje podle
žáků úpravy nejvíce. Výsledný návrh byl podrobně rozpracován – návrh výsadby,
doplnění o další prvky, jako jsou lavičky, záhonky apod. Během příprav byly také řešeny problémy s možným poškozením přístupného prostoru a s nutností průběžné
údržby.
Zapojení realizace projektu do výuky: Výsadba sazenic a úprava prostoru, vyhledávání informací a zpracování informačních materiálů o vysazených druzích, prezentace průběhu vzniku školního arboreta.
Popis vybrané aktivity: Během slavnostního dne a otevření arboreta žáci seznámili ostatní spolužáky a další přítomné s průběhem projektu a dalšími plánovanými
aktivitami a rozvojem prostranství. Žáci během realizace projektu vypracovávali
informační materiály k vysázeným druhům dřevin, se kterými také své spolužáky
seznámili během prezentace.
Inspirace a tipy: Důležité je nepodcenit fázi plánování, zejména diskuzi se žáky,
kteří mají velké množství nápadů, z nichž se dají vybrat zajímavé podněty vhodné
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k realizaci. Jako velmi užitečné se jeví i zapojení místních spolků, v tomto případě
Svazu zahrádkářů. Zapojí se tím do dění ve škole a mají spoustu cenných zkušeností.
Jestliže se jedná o smysluplnou aktivitu, která zlepší podmínky pro výuku dětí, jsou
rodiče a další lidé ochotni pomoci.
Na co jsme obzvlášť hrdí: Do výsadby se zapojila velká část rodičů a dětí, odhadem
rodiče zhruba 25 % žáků navštěvujících školu. Zájem o dění ve škole je značný a projevil se i v ochotě podílet se na práci pro školu, resp. pro žáky. Vážíme si zapojení
členů místního Svazu zahrádkářů.
Plánované navazující aktivity: V plánu je průběžné doplňování dalších druhů dřevin, po konzultaci se členy Svazu zahrádkářů se budeme zaměřovat zvláště na původní, v minulosti zde pěstované druhy užitkových dřevin (např. původní odrůdy
jabloní apod.). Vypěstované ovoce se bude zpracovávat na mošt (zajistí zahrádkáři)
a do moučníků (v rámci pracovních činností), aby žáci na vlastní kůži zažili, že vypěstované ovoce mohou sami využít v kuchyni. V arboretu bude probíhat část výuky
přírodopisu a prvouky, zejména hodiny zaměřené na poznávání a určování stromů
a keřů nebo při výuce stavby květu a opylování rostlin. Další možností je využívat
pracovní listy a dle potřeby si připravit další, tematicky zaměřené. Arboretum obsahuje i lavičky, které lze využívat především v letních měsících jako venkovní přírodní
učebnu.

Společná brigáda při úpravě pozemku a výsadbě dřevin
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Naše zahrada pro všechny
Škola: ZŠ Újezd u Brna
Kontaktní údaje: Školní 248, Újezd u Brna, 664 53, http://zs.ujezdubrna.info
Zodpovědný pedagog: Mgr. Jitka Bublová
Téma projektu: Stromy a zeleň
Stručná anotace: Projekt byl zaměřen na budování školní zahrady jako součásti
školního ekoinfocentra. Školní zahradu využívají žáci i široká veřejnost ke vzdělávání
a relaxaci. Jsou zde pořádány různé besedy, přednášky, soutěže a jiné akce tematicky zaměřené na trvale udržitelný život, při nichž se setkávají všechny generace
občanů města. Zahrada a přilehlé ekoinfocentrum jsou využívány i k výuce a organizování akcí pro žáky a pedagogy okolních škol.
Celkový rozpočet projektu: 84 000 Kč
Z toho grantové zdroje: 54 000 Kč
Výsledek projektu: Vzdělávací akce pro žáky, pedagogický sbor i veřejnost, výsadba
živého plotu z okrasných a ovocných keřů, vybudování suché zídky, založení ukázky
zelené střechy, vytvoření hřbitova odpadků, umístění laviček, stolů a odpadkových
košů, vytvoření hmyzího hotelu, škvořích domečků, koutku divoké přírody a vypracování informačních materiálů.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Společné plánování prostoru i náplně
činnosti ekoinfocentra, např. formou ankety pro rodiče a veřejnost.
Popis vybrané aktivity: Žáci společnými silami sestavili plán na vytvoření ekoklubovny, kde by se mohli setkávat ve volném čase. Pomocí skupinové práce, brainstormingu i sestavování myšlenkové mapy vytvořili seznam možných aktivit ekoinfocentra (aktivity, exkurze, soutěže, besedy). Žáci také sestavili návrhy nových prvků ve
školní zahradě. Výsledky práce představili vedení školy.
Zapojení realizace projektu do výuky: Výsadby, příprava a realizace vzdělávacích
akcí, budování různých zahradních prvků, propagace projektu.
Popis vybrané aktivity: Žáci se inspirovali na exkurzi v přírodní zahradě v ZŠ Myslibořice a po návratu naplánovali vysazení živého plotu z keřů s jedlými plody v části zahrady, která je blízko sousedního pozemku. Žáci vybrali různé druhy ovoce
(rybíz, maliny, ostružiny, angrešt). Po poradě se zahradnicí, která je zároveň maminkou jedné naší žákyně, jsme vybrali nejvhodnější odrůdy a rostliny zakoupili.
Některé rostliny jsme získali i od rodičů žáků, kteří nám nabídli zdarma keříky
z vlastních zahrad. V rámci Dne stromů jsme zorganizovali výsadbu živého plotu.
Žáci vyznačili prostor, ve kterém chtějí keře vysázet, vyryli jamky dle počtu vysazovaných rostlin a odstranili trávu do vzdálenosti 20 až 30 cm. Do jamek nalili vodu
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a usadili keříky či malé stromky. Ke každému stromku zatloukli oporu. Okolí nově
vysázených rostlin zamulčovali slámou do výšky zhruba 10 cm.
Inspirace a tipy: Naší inspirací byla návštěva několika škol, které mají školní zahrady.
Žáci na exkurzích na vlastní oči viděli, jak se školy o svoje zahrady starají a jaké zajímavé věci je možné na zahradách vytvořit.
Na co jsme obzvlášť hrdí: Vážíme si zapojení žáků do aktivit při plánování i úpravách
školní zahrady a výborné spolupráce s environmentálně zaměřenými organizacemi
při stavbě suché zídky. Také jsme hrdí na zorganizování zajímavých seminářů pro pedagogy, na zřízení školního ekoinfocentra a jeho vybavení informačními materiály
zaměřenými na trvale udržitelný život.
Plánované navazující aktivity: Školní zahrada i školní ekoinfocentrum bude nadále
využíváno k organizování dalších akcí pro žáky, jiné školy i veřejnost. Na školní zahradě plánujeme vytvořit nové prvky, např. vrbový tunel, rozšířit bylinkovou zahradu,
založit vyvýšené záhony a umístit informační panely k jednotlivým biotopům.

Tvořivé dílny – příprava na slavnostní den
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Obnovení historické památky Homolí kopec
a vybudování přírodního odpočívadla a tabule
informující o historii místa
Škola: SOŠ a SOU Hustopeče
Kontaktní údaje: Masarykovo náměstí 1, Hustopeče, 693 24, www.sou-hustopece.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Renata Kučerová
Téma projektu: Stromy a zeleň, Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví
Stručná anotace: Projekt reagoval na výsledky ankety, v níž respondenti poukazovali na chybějící klidný kout k venkovnímu posezení v přírodně zajímavé lokalitě,
neznalost historie daného místa a neutěšený stav místní kulturní památky. Úpravou
lokality byl vytvořen prostor k posezení s výhledem na město i mandloňové sady
u Hustopečí. Prostor je využívaný i díky okolo vedoucí cyklostezce „Moravská vinná“.
Celkový rozpočet projektu: 64 500 Kč
Z toho grantové zdroje: 35 000 Kč
Výsledek projektu: Vyčištění úpatí kopce od starého porostu a náletů, zarovnání místa pro posezení, vytvoření přístupové cesty a zastřešené lavičky se stolem
a umístění prvku do prostoru spolu s vytvořenou informační tabulí k historii místa.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Sestavení, realizace a vyhodnocení ankety, společné plánování projektu k vybranému prostoru ve městě.
Popis vybrané aktivity: Žáci školy sestavili anketní otázky, vytvořili plakáty upozorňující na probíhající anketu a následně ji realizovali formou přímého dotazování
veřejnosti v ulicích města. Ankety se zúčastnili také žáci základních škol a gymnázia
v Hustopečích (celkem 512 respondentů). Žáci následně zpracovali výsledky a anketu vyhodnotili.
Zapojení realizace projektu do výuky: Úprava prostoru, vytvoření dřevěného zastřešeného posezení, sestavení podkladů pro informační tabuli, příprava a realizace
slavnostního otevření prostoru.
Popis vybrané aktivity: Žáci sesbírali zajímavé a důležité informace o historii lokality – kulturní památky se středověkým opevněním. Informace roztřídili a sestavili do
konkrétních návrhů informační tabule. Informační tabulí chtěli návštěvníkům nejen
přiblížit zajímavou historii místa, ale také je přilákat k výhledu na město a mandloňové sady.
Inspirace a tipy: Škola získala velkou pomoc zvenčí. Navázali jsme spolupráci s Hustopečskými listy i televizí, kde byly pravidelně zveřejňovány reportáže o projektu. Na
projektu spolupracovali také dva zástupci města, takže práce se rovnoměrně dělila
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mezi více koordinátorů činností. V jednání je návrh štafetové péče o prostor, a především o dřevěný mobiliář, o který by se střídavě staraly jednotlivé školy v Hustopečích. Firma, která zpracovala grafiku informační tabule, spolupracuje se školou
i nadále. Poskytuje žákům zpětnou vazbu k jejich původním grafickým návrhům informační tabule – konzultuje s nimi konkrétní prvky v jejich návrzích, upozorňuje je
na chyby, a naopak zvýrazňuje zajímavé a vhodné grafické řešení.
Na co jsme obzvlášť hrdí: Projekt se nám podařilo i přes některé potíže dokončit,
a to díky pomoci tolika lidí, kteří se zapojili do jeho realizace. Nečekali jsme přijetí
projektu s tak velkým nadšeným a chutí ke spolupráci.
Plánované navazující aktivity: Náš projekt se týkal jen spodní části Homolího kopce. V myšlenkách rozvíjíme možnost pokračovat i v jeho další části.

Slavnostní otevření prostoru pro veřejnost

27

ŠUŽ sazba bez stínu.indd 27

20.3.12 16:02

I my budeme potřebovat pomoc
aneb Zlepšení kvality života seniorů
Škola: SOŠ ochrany osob a majetku Brno
Kontaktní údaje: Zoubkova 20, Brno, 634 00, www.sosoom-brno.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Eva Hrobařová, Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
Téma projektu: Spolupráce se seniory
Stručná anotace: Projekt byl zaměřený na sociální interakci seniorů a mládeže, na
navázání osobního kontaktu žáků školy s klienty Domova pro seniory Koniklecová,
předání školních poznatků a dovedností z oblasti první pomoci a praktické provádění zdravotního cvičení se seniory.
Celkový rozpočet projektu: 35 000 Kč
Z toho grantové zdroje: 35 000 Kč
Výsledek projektu: Vytvoření podkladů a pozvánek, nákup pomůcek a realizace
čtyř setkání s klienty domova pro seniory.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Sestavení plánu spolupráce s blízkým
Domovem pro seniory Koniklecová.
Popis vybrané aktivity: Žáci sestavili návrh setkání se seniory a jejich konkrétní náplně, která zahrnovala praktické ukázky, cvičení a přednášky navazující na školní
výuku a specializaci této střední školy (prevence kriminality, první pomoc, cvičení
pro seniory apod).
Zapojení realizace projektu do výuky: Propagace projektu, domluva spolupráce
s domovem pro seniory, příprava podkladů pro realizaci cyklu konkrétně zaměřených setkání, osobní pozvání, příprava občerstvení, nákup rehabilitačních pomůcek a dalšího materiálu potřebného pro realizaci setkání, samotná realizace čtyř
setkání.
Popis vybrané aktivity: Žáci modifikovali cvičení naučená během hodin tělesné výchovy do cvičení vhodných pro seniory. Vytvořili také seznam pomůcek potřebných
pro tato cvičení. Jednotlivé protahovací a rehabilitační cviky uspořádali do ucelených sestav. Dále v domově pro seniory realizovali sportovní den. Příprava na tento
den obsahovala vytvoření pozvánek a osobní pozvání klientů, přípravu a zajištění
jednotlivých sportovně-dovednostních stanovišť, přípravu občerstvení a medailí.
Inspirace a tipy: Náš projekt byl motivován zvyšující se kritikou vztahů mnohých
mladých lidí ke stáří, odůvodňovanou nedostatkem času, který děti a mládež se
starší generací v rodinách sdílejí. Na základě našich zkušeností bychom doporučovali zaměřit se na sociální vztahy mezi lidmi, jež jsou v současné době velmi opomíjeny. Neměli bychom se předem zaleknout neviditelných hmotných výsledků.
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Na co jsme obzvlášť hrdí: Velmi mile nás překvapilo, jak aktivně se naši studenti do
projektu zapojili. Nebylo jim na obtíž starat se o lidi s různými handicapy. Navazovali
vztahy se seniory, zajímali se o jejich život a ochotně jim pomáhali (dovoz a odvoz
seniorů na vozíčku, doprovod na pokoje, pomoc při každodenních činnostech atd.),
a to vše ve svém volném čase. Velmi potěšující byla pozitivní odezva z řad klientů
domova i jeho vedení. Posledního setkání se zúčastnila i paní starostka Drápalová,
která nám přislíbila eventuální spoluúčast při případném pokračování projektu.
Plánované navazující aktivity: Rádi bychom požádali o další grant a věnovali se
sociálním vztahům seniorů a mládeže se zaměřením na témata našich ŠVP (páchání protispolečenské činnosti na seniorech, seznamování seniorů s určitými nestandardními situacemi), na cvičení jednoduchých modelových situací a na ukázky
sebeobranných situací vhodných pro seniory. Rádi bychom pokračovali v nácviku
dalších psychomotorických cvičení a her, které prokazatelně napomáhají seniorům
při zvládání běžných denních úkonů, napomáhají ke zlepšení jejich soběstačnosti
(např. při zapínání knoflíků, oblékání, zavazování tkaniček, konzumaci jídla, používání drobných předmětů denní potřeby apod.), a současně tak přispívají ke zlepšení kvality života seniorů. Pokud by se nám nezdařilo získat další finanční podporu,
rádi bychom i v tomto případě nabídli pomoc domovu při organizování a zajišťování
podzimního sportovního dne.

Náplň jednoho ze setkání – udržení rovnováhy a další motorická cvičení
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Návrat ráje
Škola: ZŠ a MŠ Rájec
Kontaktní údaje: Školní 446, Rájec, 679 02, www.zs-rajec.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Jaroslava Dobešová
Téma projektu: Stromy a zeleň
Stručná anotace: Projekt byl zaměřen na výraznou úpravu školního pozemku v estetické místo pro výuku i setkávání veřejnosti. Cílem je vytvoření přírodního stylu
zahrady, kde mohou žáci i veřejnost sledovat život kolem sebe a snažit se chápat
přírodní děje. Tento projekt byl startovním v celém procesu činností.
Celkový rozpočet projektu: 18 700 Kč
Z toho grantové zdroje: 15 000 Kč
Výsledek projektu: Úprava plochy, výsadba živého plotu, založení jezírka, osazení
drobných prvků, jako ptačích krmítek, hmyzích domků apod.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Vytvoření plánu zahrady, sestavení projektu a plánu jeho realizace.
Popis vybrané aktivity: Už v přípravné fázi žáci pracovali na zahradě – vysázeli brambory a živý plot. Díky tomu už při přípravě projektu dokázali zhodnotit své síly a časovou náročnost aktivit. Také tím prokázali, že mnohé naplánované činnosti zvládnou, což jim pomohlo při získávání podpory ostatních zapojených skupin.
Zapojení realizace projektu do výuky: Manuální práce na pozemku, výtvarné práce
při zpracování plakátů a anketních lístků, zpracování výsledků ankety v informatice,
propagace projektu, příprava předvánočního setkání s veřejností.
Popis vybrané aktivity: Žáci vytvořili produkty (ptačí krmítka, vánočky atd.), které
prodávali na Vánočním jarmarku. Při této příležitosti seznámili veřejnost s probíhajícím projektem školní zahrady a dalšími plánovanými činnostmi. Při prodeji produktů a prezentaci se podařilo přilákat pozornost rodičů a dalších zástupců z řad veřejnosti k realizovaným úpravám školního pozemku. Díky jejich podpoře škola získala
také další finanční, materiální i pracovní pomoc k realizaci dalších kroků.
Inspirace a tipy: Zaujmout a nadchnout žáky se nám podařilo především školním
jezírkem. Žáci jsou nadšení, dokonce i některé méně zajímavé práce vykonávají
s přehledem. Doufáme, že se nadšení projeví i u rodičů a sponzorů.
Na co jsme obzvlášť hrdí: Za krátký čas se nám podařilo zaujmout ředitele školy
i vedení města a přislíbili nám částku 30 000 Kč. Žáci sbírají hliník, z něhož máme
další finance (20 000 Kč). Spolu s projektovou podporou jsme tedy složili velkou
částku, za kterou dokážeme (i s pomocí dalších sponzorů a manuálního zapojení
žáků i veřejnosti) realizovat velkou část naplánovaných úprav školního pozemku.
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Plánované navazující aktivity: Po vybudování jezírka chceme pokračovat v dalším
zařizování naší přírodní učebny (k tomu by nám mohly pomoci i další projektové žádosti). Stěžejní, ale finančně náročný bude altán. Záhonky, cestičky, solitéry a ukázky přírodnin snad zvládneme s našimi žáky a za vydatné pomoci jejich rodičů.

Pečení vánoček na Vánoční jarmark

Výroba krmítek na závěrečný slavnostní den
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Babi, dědo, pojďte s námi do školy
Škola: ZŠ Tvarožná
Kontaktní údaje: Tvarožná 176, 664 05, www.zstvarozna.cz
Zodpovědný pedagog: Mgr. Ivana Majerová, Mgr. Ladislav Majer (konzultant školy)
Téma projektu: Interpretace místního kulturního či přírodního dědictví, Stromy
a zeleň, Spolupráce se seniory
Stručná anotace: Projekt navázal na regionální učebnici Naše Tvarožná (nastartování místně zakotvené výuky ve škole). Díky projektu byly starším spoluobčanům nabídnuty aktivity, které umožnily jejich zapojení do místně zakotvené výuky žáků školy. K nastartování spolupráce byla využita příležitost oslav 100 let školní budovy ve
Tvarožné. Spolupráce se seniory je průběžně využívána při budování školní zahrady.
Celkový rozpočet projektu: 77 500 Kč
Z toho grantové zdroje: 15 000 Kč
Výsledek projektu: Aktivizace starších spoluobčanů, setkání žáků se seniory, vytvoření podkladů pro tisk školního kalendáře, výsadba ovocných stromů před školou,
uspořádání výstavy děl významného občana obce.
Zapojení komunitního plánování do výuky: Diskuze nad problematickými místy
v obci, vytváření podkladů pro kalendář.
Popis vybrané aktivity: Žáci sestavili seznam problematických míst v obci a soupis
organizací, které by mohly pomoci s úpravou vytipovaných míst.
Zapojení realizace projektu do výuky: Vytvoření podkladů pro kalendář, instalace výstavy z historie školy, zpracování návrhů pro úpravu školní zahrady, výsadba
stromků na obecním pozemku před školou (obnova historické aleje).
Popis vybrané aktivity: Žáci se zúčastnili besedy s kronikářem a seniory obce, zaměřené na tradice. Prohlíželi si kopie obecních kronik a promítali historické fotografie.
V návaznosti na besedu žáci různými technikami zpracovali vyprávění seniorů, významné stavby v obci a živé tradice. Vybrané práce byly publikovány v kalendáři,
který vznikl při příležitosti oslav stého výročí otevření nové školní budovy.
Inspirace a tipy: Beseda se seniory, zejména ve věku přes 70 let, byla pro žáky velkým přínosem, neboť jim poskytla úplně nové náhledy na život v obci. Většina žáků
také poprvé v životě viděla, jak vypadá obecní kronika a co všechno se do ní píše.
Při součinnosti s jiným projektem (v našem případě s projektem EU peníze školám)
je dobré při plánování akcí počkat, až jsou peníze z druhého projektu fyzicky na účtu.
Zamezí se tím problémům s realizací některých akcí kvůli nedodaným financím.
Na co jsme obzvlášť hrdí: Pochlubit se můžeme kalendářem, který je výsledkem
společné práce dětí, učitelek a starších občanů obce.
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Plánované navazující aktivity: Vybudování funkční školní zahrady, vydání publikace
týkající se mikroregionu Rokytnice, jehož je Tvarožná součástí, ve spolupráci s obcí
uspořádání kurzů angličtiny a ovládání počítačů pro seniory.

Společné sázení stromů před školou

Žáci chystají občerstvení na besedu se seniory
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Zahrada jako otevřená přírodní učebna pro žáky, rodiče,
spolupracující organizace a veřejnost
Škola: Waldorfská ZŠ a MŠ Brno
Kontaktní údaje: Plovdivská 8, Brno, 616 00, www.waldorf-brno.cz
Zodpovědný pedagog: Ing. Lucie Šperková (samotný letošní projekt „Kompostiště“), Ing. arch. Dana Václavíková (celkový koncept zahrady)
Škola se v roce 2009 pustila do rozsáhlých úprav prostor kolem školy. Do plánovacích procesů byli podle principů komunitního plánování a podstaty fungování školy
zapojeni rodiče i další osoby. Postupně byl sestaven plán zahrady u ZŠ i MŠ. Nyní se
pracuje na návrzích proměn atria. Koncept nese název „Zahrada smyslů“.
Na školní zahradě žáci za pomoci rodičů i dalších zapojených osob postupně vytvořili jezírko, suché zídky, bylinkovou spirálu, vyvýšené záhony a kompostiště. V loňském roce byl vybudován dřevěný altán pro venkovní výuku a hliněná pec na pečení
chleba. V letošním roce bude instalován zahradní domek s pergolou na úschovu
dřeva pro výuku předmětu Řemesla – dřevořezba. Všechny prvky v zahradě jsou
plánovány, realizovány a využívány v návaznosti na výuku. Žáci sami vytvářejí lavičky
a mnohé další prvky do zahrady (v rámci základní výuky i svých ročníkových prací
a samostatných projektů).
Školní zahrada je nyní označena plaketou „Přírodní zahrada“ jako potvrzení ekologického hospodaření a realizace zahrady dle principů dlouhodobé udržitelnosti.

Společné osazování jezírka
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Původní stav zahrady

Dnešní stav – pohled na altán, suché zídky a vyvýšené záhony
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Zahrada smyslů
Přírodní zahrada jako učebna
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LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Vstup z areálu WZŠ
Hmatová (masážní) stezka
Včelí úl
Napáječka pro včely
Medonosné trvalkové květiny
Divočina (domeček pro ježky)
Jezírko (pro pozorování)
Krmítko
Budka pro ptáky
Doplňování dešťovou vodou z okapové rýny
Záhony (např. sluneční past, klíčové dírky)
Záhony (pařeniště, školka semenáčů)
Políčko (výuka řemesel ve 3. třídě)
Meditační a odpočinková loučka
Skleník a laboratoř (případně i nářaďovna) se sudem na dešťovou vodu
Kamenná sklaka pro ještěrky, suchá zídka
Bylinky, léčivé rostliny a trvalky
Pítko pro děti
Živý plot jako větrolam a pohlcovač prachu
Bylinková kamenná spirála
Louka s květenou
Pařez (letokruhy)
Výukový altán
Kompostiště
Hmyzí domečky
Vstup do zahrady a WMŠ od pěší lávky
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Přírodní zahrada Waldorfské mateřské školy v Brně
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LEGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Vyhlídková věž
Ohniště, divadlo s kamennou zídkou
Kamenná zídka
Nerezová svahová skluzavka
Šplhací dřevěná plocha
Tunel
Divočina
Koloběžkový chodníček
Balanční klády
Houpačka dvoumístná
Pískoviště s krycí plachtou
Jezírko
Kamenný potok
Písková a blátíčková plocha
Pumpa
Venkovní umyvadla pro čistou a špinavou zónu
Zpevněná terasa
Požární schodiště (přístřešek na nářadí, hračky)
Hmatový chodníček
Sluneční plachta
Dvojhrazda
Bylinková spirála
Králíkárna
Zahradní domek
Kompost
Zvýšené záhony, max. 40 cm
Ovocný strom
Habrový domeček
Dřevěný můstek
Stávající listnatý strom
Stávající listnatý keř
Stávající jehličnatý strom
Plánovaný ovocný strom
Plánované listnaté různě kvetoucí keře
Plánované popínavé rostliny
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Lipka je jednou z největších a nejstarších organizací
v České republice, které se věnují environmentální
výchově a vzdělávání dětí i dospělých. Zpočátku se
orientovala především na výukové programy pro školy,
kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Postupem času
rozšířila své aktivity o vysokoškolskou výuku, kluby
pro dospělé, ekologické poradenství, osvětové akce
pro veřejnost či o tvorbu koncepčních materiálů pro
Jihomoravský kraj. Lipku na jejích pěti pracovištích,
Lipové v Pisárkách, Rozmarýnku v Jundrově, Jezírku
v Bílovicích nad Svitavou, Kamenné na Starém Brně
a Rychtě v Krásensku na Drahanské vrchovině, denně
navštěvují stovky zájemců o vzdělávání.
Lipka je oporou a útočištěm učitelům, studentům
učitelských oborů, dětem a jejich rodičům, ale i jakýmkoli
jiným zájemcům o environmentálně odpovědnější
přístupy nejen k vlastnímu životu. Kompletní nabídku
jednodenních i pobytových výukových programů,
kroužků, táborů i akcí pro veřejnost najdete na
internetových stránkách www.lipka.cz, prostřednictvím
kterých můžete zakoupit i řadu publikací a výukových
pomůcek, jež vydává Ediční centrum Lipky.
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Pracoviště Lipky Rychta se nachází v obci Krásensko
na Drahanské vrchovině a je provozováno společně
s Rezekvítkem – sdružením pro ekologickou výchovu
a ochranu přírody.
Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její
vývoj, složky, vazby a souvislosti v ní a vliv člověka
na krajinu kolem nás. Hlavní činností pracoviště je
příprava a realizace pobytových programů. Během
vegetačního období zajišťuje také jednodenní terénní
exkurze v Moravském krasu a na Drahanské vrchovině
a jednodenní projekty. V zimním období Rychta nabízí
školám jednodenní a pobytové ekologické výukové
programy. Pedagogové Rychty koordinují projekt Škola
pro udržitelný život, nabízejí konzultace a stáže pro
studenty a věnují se aktivní péči o chráněná území.
Dále Rychta pořádá akce pro veřejnost, kroužky
a tábory, úzce spolupracuje s obcí Krásensko i s dalšími
organizacemi v regionu a poskytuje prostory a zázemí
pro nejrůznější akce dětských a vzdělávacích organizací.
Více informací naleznete na www.lipka.cz/rychta.
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Pojmy projektová a místně zakotvená výuka v současné době ve školství slýcháme
často. Předkládáme vám malou sbírku inspirace a konkrétní výuky postavené
na těchto principech.
Největší část publikace je věnována výsledkům projektů realizovaných v rámci
programu Škola pro udržitelný život na několika školách v Jihomoravském kraji.
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