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Metodika vznikla pod záštitou EU a organizace Jeden strom z.ú.
Jeden strom z.ú. je organizace s více než desetiletou tradicí,  provozu-
jící v současné době mateřskou školu Jeden strom, LMŠ Na dvorečku 
a Komunitní školu Jeden Strom.
Organizace vznikla s myšlenkou podpory komunitního života a 
vzdělávání s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a environmentál-
ní výchovu. Symbol stromu nám připomíná dítě, které čerpá sílu z 
prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru, zraje uvnitř a díky zdrojům 
se dokáže dobře vypořádat se změnami. Z pedagogických směrů se in-
spirujeme osvědčenými cestami jako je lesní a zážitková pedagogika, 
waldorfská pedagogika a další, z nichž si bereme to nejlepší, a dále je 
rozvíjíme.

Naše desatero
pro práci s dětmi

Úvod

Dítě, které prožívá pocit bezpečí,
se naučí důvěřovat.
 
Dítě, které je obklopeno přátelstvím,
se naučí laskavosti.

Dítě, s nímž se hraje rovná hra,
se naučí spravedlnosti.

Dítě, které je chváleno,
získá sebedůvěru.

Dítě, které se setkává s tolerancí,
se snáze naučí trpělivosti.

Dítě, které je milováno, 
je schopno lásky.

Dítě, které je ponižováno, 
ztrácí sebedůvěru.

Dítě, které je vystavováno posměchu, 
se začne stydět.

Dítě, které je bito,
se naučí ubližovat.

Dítě, které je nadměrně kritizováno, 
se naučí odsuzovat.

(Jeden Strom, n.d.)
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Projekt Nejsem tu sám vznikl na základě nápadu šíření dobré praxe 
mezi pedagogy mateřských škol. Díky možnosti tento projekt realizo-
vat, jsme získali nové  finanční zdroje pro zkvalitnění multikulturní a 
environmentální výchovy v rámci naší mateřské školy. Metodiku jako 
přehledný zdroj inspirací, nápadů, konkrétních aktivit a technik pro 
práci s dětmi předškolního věku můžeme tak nabídnout široké peda-
gogické obci.  Zahrnuje témata multikulturní výchovy, environmentální 
výchovy, místně zakotveného učení a globálního učení. Metodiku zpra-
covali pedagogové mateřské školy Jeden strom.

Jaký problém projekt řeší? 

V české společnosti existují xenofobní tendence, které snižují úspěšnost 
inkluze v multikulturní společnosti. V poslední době takové tendence 
dobře ilustruje např. silná reakce Čechů na černošského modela v le-
táku společnosti Lidl (Novinky.cz, n.d.). Přitom zároveň počet cizinců u 
nás roste, zjm. v Praze, kde je jejich počet ve srovnání s ostatními kraji 
jednoznačně nejvyšší (ČSÚ, n.d). Klíčovou roli pro změnu chování a hod-
notového žebříčku české společnosti je kvalitní vzdělávání respektující 
individuální potřeby každého dítěte i jeho odlišnosti, a to již od útlého 
věku dítěte. Odlišnostmi jsou myšleny samozřejmě nejen jiná barva 
pleti, ale rovněž speciální vzdělávací potřeby dětí, které často nesou 
nálepku “problémové”, přičemž k jejich úspěšné inkluzi často postačí i 
jen dostatečně individuální přístup pedagoga. Jak uvádí Vendula Přibylová 
ve své bakalářské práci “Problémové dítě v MŠ”, str. 61: “Pokud jsou učitelky 
opravdu tak trpělivé, tolerantní, citlivé, snaží se o individuální přístup, 
a hlavně se snaží tyto děti pochopit, dávají jim tím šanci, aby v následu-
jícím životě nepokračovaly s nálepkou problémového dítěte. “

1. Nejsem tu sám

Předkládaný projekt se prostřednictvím pilotáže zaměřuje na oblast 
Prahy-Lipenců, ve které žadatel provozuje soukromé vzdělávací 
zařízení, které navštěvuje celkem 35 dětí, z toho 5 dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a 8 dětí z bilingvních rodin. Bez zkvalitnění 
vzdělávání dětí v MŠ zjm. z hlediska formování správných hodnot 
a postojů, není možné postupně změnit hodnotový žebříček české 
společnosti, a hrozí riziko zesilování xenofobních tendencí vedoucích 
až ke konf liktům.

Jaké jsou příčiny problému?

Xenofobní tendence v české společnosti v poslední době pravděpodobně 
ovlivňuje migrační krize a častější teroristické útoky spojené často s 
odlišným náboženským vyznáním. S ohledem na aktuální celosvětové 
události je potřeba kvalitního vzdělávání, zacíleného na úspěšnou inklu-
zi v multikulturní společnosti ještě intenzivnější. A začít je potřeba od 
pedagogů. Právě role pedagoga je naprosto klíčová, v českém prostředí je 
ovšem nedostatečně zohledněna, jak vyplývá ze studie “Limity českého 
pojetí multikulturní výchovy” (Preissová Krejčí a Máčalová, 2014). Potřeby 
vzdělávání pedagogů podrobně řešili Mgr. Miroslav Bocan a Mgr. Tomáš Machalík, 
Ph.D. ve své Analýze vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v MŠ z roku 2015. 
Podle uvedené analýzy jsou řediteli MŠ vnímány rezervy ve znalostech či 
dovednostech učitelů zejména v oblasti nových metod a forem výuky, a to 
v 52%. Z hlediska inkluze v multikulturní společnosti je pak důležité si 
uvědomit, že moderní metody výuky často znamenají tolik potřebný indi-
viduální přístup a formy práce s dětmi, které inkluzi napomáhají. Uvedená 
analýza rovněž zmiňuje potřebu metodických materiálů použitelných v 
praxi a silný důraz na praktické ukázky. Zároveň dokládá, že pedagogové 
preferují vzdělávání v podobě kurzů max. jednodenních, často do 4 hod. 
délky trvání. 

3 4



Přitom problematika úspěšné inkluze v multikulturní společnosti je 
dosti rozsáhlá a jednodenní seminář sám o sobě nemusí mít dostatečný 
dopad, o vícedenní kurzy na druhé straně není dle analýzy dostatečný 
zájem. Výstupy analýzy odpovídají i naší vlastní zkušenosti, metodické 
materiály s hotovými aktivitami by chtělo 95% účastníků našich kurzů. 
Proto jsme pro řešení problému zvolili především formu celoročního 
projektu o hodinové dotaci 100 hod./rok, který bude projektem ověřený 
a na jeho závěru zpracovaný do přehledné metodiky, kterou rozšíříme 
na všechny pražské mateřské školy.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je pilotní ověření a následné šíření celoročního 
výukového projektu “Nejsem tu sám” pro MŠ zaměřeného na rozvoj 
klíčových kompetencí žáků potřebných pro inkluzi v multikulturní 
společnosti. Vedlejším cílem projektu je zvýšení inkluze v organiza-
ci žadatele i dalších školek. Projekt “Nejsem tu sám” je sestaven ze 4 
hlavních tematických bloků:
  

V rámci všech čtyř tematických bloků jsou využívány moderní a alter-
nativní metody výuky, projektové vzdělávání a učení prožitkem. Pro-
jekt je rovněž doplněn o šest multikulturních projektových dnů pro ro-
diče s dětmi. 
V rámci vedlejšího cíle projektu byly zrealizovány DVPP tréninky 
(vzdělávání pedagogů) o celkové hodinové dotaci 40 hod. pro interní 
i externí pedagogy a dvě čtyřdenní zahraniční stáže pro pedagogický 
tým žadatele. Tuzemské a zahraniční stáže pedagogických pracovníků 
byly realizovány za účelem sdílení dobré praxe ve výchově a vzdělávání 
žáků s odlišným mateřským jazykem, přenášení zkušeností ze škol. 
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       Propojování aktivit multikulturní výchovy s průřezovými tématy 
environmentální výchova a výchova v globálních souvislostech.

      Aktivity na podporu rozvoje kompetencí žáků a studentů
        k udržitelnému jednání a rozvoje kulturního povědomí žáků. 

      Podpora místně zakotveného učení, aktivity na podporu posilování 
vztahu k místu, kde bydlíme a kde se vzděláváme. 

      Realizace aktivit a projektové činnosti s cílem posilování kritic-
kého myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů, 
posilování schopnosti empatie, úcty k sobě i druhým, solidarity, re-
spektu, smyslu pro zodpovědnost apod.



1) tématický blok

Anotace
 
Naší inspirací je obraz dítěte, které má zvnitřněný pozitivní vztah
k sobě samotnému, k druhým lidem i ke svému okolí - kulturnímu i envi-
ronmentálnímu.Věříme, že tohoto lze dosáhnout právě skrze pozitivní 
zážitky, které vedou u dětí k uvědomění, že naše chování má nevratné 
důsledky. To vede i k prožití faktu “jsem na tomto světě chtěný a dů-
ležitý”. 
Oblast “Vím, co dělám” můžeme rozdělit na dvě podoblasti: chování 
k přírodě a chování k druhým, obojí s přirozeným respektem.
Samozřejmou součástí pobytu v mateřské škole by měl být pravidelný 
pobyt v přírodě, pozorování a prožívání její cykličnosti a to nejlépe všemi 
smysly. V naší školce je nedílnou součástí procházek sbírání odpadků, 
čištění studánek, sběr přírodnin a krmení zvěře v zimě. 

Cíle:
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„Vím, co dělám“

Motto 

“Jsem součástí,
 nikoli vládcem světa,
 ve kterém žiji.”

   rozvoj kompetencí dětí k udržitelnému jednání a rozvoji jejich     
akulturního povědomí  

     dokáže žít ohleduplně ke změnám v přírodě a procesům kolem  
sebe

    uvědomuje si, že všichni jsme součástí přírody, že jsme na 
ní existenčně závislí a ochrana přírody by se tedy měla stát 
samozřejmou součástí našeho života



Tento projekt se skládá ze 4 integrovaných bloků (dále IB).

1. IB Voda

2. IB Vzduch

3. IB Země

4. IB Oheň

Cíl projektu:

Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neži-
vou přírodou, lidmi kolem nás.

Očekávané výstupy:

  dokáže vyjmenovat základní 4 živly
  u každého živlu dokáže vyjádřit základní charakteristiky        

(čím pomáhá, čím může uškodit)
  zná, co je v přírodě neovlivnitelné(vítr, déšť, teplo, sucho, mráz)
 projevuje zájem o přírodu, získává k ní hlubší vztah
  aktivně se zajímá, jak může přispět k ochraně přírody on sám 

jako jednotlivec
 s pomocí dospělého třídí odpad a podněcuje k třídění ostatní
 zkouší si uvědomit, že je nedílnou součástí přírody
  vnímá všemi smysly charakteristické znaky jednotlivých ročních 

období
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Klíčové kompetence:
 
        utváření ohleduplného vztahů k přírodě a v neposlední řadě i mezi 

lidmi navzájem

    uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý 
může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat

        či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

Věkový rozsah: 3-7 let

Časová dotace: 25 hodin

Prostředí: prostor mateřské školy
 (zrekonstruovaná stará stodola),
 zahrada se vzrostlými stromy a keři,
 poblíž luk a řeky Berounky.

Rizika:

 předkládání hotových poznatků na úkor prožitku

 zahlcování informacemi neúměrně věku

 nevyváženost činnost jednotlivých oblastí

 nedostatečné ošetření bezpečnosti práce
 

Projekt Živly
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1) Integrovaný blok

Informace pro pedagogy
 
Jak je možné jednoduše koloběh vody vysvětlit dětem:
Vlivem tepla se voda mění ve vodní páru, která stoupá do atmosféry. Když slunce svítí, 
voda se vypařuje ze zemského povrchu a tvoří se oblaka – mraky. Mraky stoupají vzhůru 
a nakonec z nich prší. Dešťová voda prosakuje do půdy, napájí bystřiny a potůčky,
ze kterých se pak stávají řeky, které se vlévají do moří a tento koloběh nemá začátek 
ani konec, proto se mu říká koloběh.

Navrhované činnosti:

          motivační básnička o vodě (viz literární a poslechové činnosti)
         Brainstorming - co nás napadne, když se řekne VODA (Pedagog 

si může připravit f lipchart, na který píše nápady dětí, diskuzi 
moderuje)

        Brainstorming - téma koloběh vody - otázky pro děti: 
         Jak vzniká pára? Z čeho se vytvoří mrak? Co udělá sluníčko s kap-

kami vody? Kdy se tvoří duha? Po brainstormingu možno zařadit 
báseň o koloběhu vody viz. literární a poslechové činnosti.

       práce s mapou a encyklopedií: rozlišování vod (potoky, řeky, ryb-
níky, jezera, moře, oceány), sledování toku řeky od pramene k ústí 
do moře, ztvárnění krajiny s tokem řeky - pramen, potok, řeka, 
moře 

     četba knížky od Petra Stančíka “H2O a tajná vodní mise”
      vycházka k řece Bero     unce (pozorování, jak teče voda, určování, 

co do vody patří a co ne, pozorování života ve vodě a v okolí)
      čištění nedaleké studánky, břehu řeky Berounky v okolí školky 

(pomůcky: pracovní rukavice, pytel, desinfekční gel)
       návštěva Muzea B. Smetany – pořad Malujeme a posloucháme 

Vltavu

Voda
Charakteristika IB
 
Prostřednictvím tohoto bloku dětem přiblížíme vlastnosti vody, 
její  koloběh v přírodě, vodu jako vyčerpatelný přírodní zdroj. 

Cíl:

  děti se seznámí s koloběhem vody v přírodě, uvědomí si, že podoba 
vody závisí na teplotě vzduchu

  naučí se neplýtvat vodou a seznámí se s dopadem nedostatku vody 
na život člověka

Očekávané výstupy:

 dítě ví, k čemu vodu potřebujeme
 uvědomuje si důležitost vody
  chápe koloběh vody v přírodě, má znalosti o různých skupenstvích 

vody
 ví, jací  živočichové žijí ve vodě a u vody
 ví, čím se může voda znečistit, jakou úlohu v tom hraje člověk
  učí se vodou neplýtvat, snaží se pochopit, že voda není nevy-

čerpatelným přírodním zdrojem
 využívá smyslového vnímání
 má chuť experimentovat, raduje se z poznaného
 nebojí se chybovat
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        “grafomotorické cviky”, např. dokreslování - žába skáče - obloučky 
         další nápady na grafomotorické cviky na téma voda lze snadno 

dohledat na internetu

         „nakrmit písmenka”: VODA a H2O - pedagog vytvoří předlohu slo-
va VODA a H2O velkými tiskacími písmeny. Děti následně slova 
opakovaně obtahují.

      “hrátky s barvou a vodou”: Na výkres formátu A4 děti kapou malé 
barevné kapky, které pomocí brčka rozfoukávají do všech stran. 
Používají všechny barvy „vody” - modrou, zelenou až k hnědé.
(pomůcky: čtvrtka formátu A4, štětce, vodové barvy, brčko)

Pokusy a objevy: 

       “odběr vzorku vody” z řeky a následné porovnání s vodou z ko-
houtku (pomůcky: dvě průhledné nádobky)

      “výroba čističky” - do jedné sklenice dáme vodu čistou a do druhé 
vodu špinavou, připravíme 2 sklenice, do nichž dáme uříznuté 
pet lahve úzkým koncem dolů a vložíme do nich f iltrační vložku. 
Do jedné láhve nasypeme písek, do druhé hrubší kamínky. Do 
sklenice s kamínky nalijeme špinavou vodu. Děti sledují, jak voda 
protéká, přičemž na kamíncích zůstaly hrubší nečistoty - kousky 
listí, mechu... Voda, která proteče do láhve, není už tak špinavá, 
je pouze kalná. Poté kalnou vodu nalijeme do lahve s pískem.
Voda je opět o něco čistší. Takto vodu několikrát přelijeme přes 
“čističku”, až bude téměř čistá. (pomůcky: 2 zavařovací sklenice; 
písek; kamínky; pet lahve, f iltrační papír; voda)

Výtvarné aktivity: 

     “mandala z přírodnin”, které nacházíme u řeky (materiály sesk-
ládáme na zahradě školky, necháme průchod dětské fantazii, co jim 
mandala připomíná)

     “náramek živlů” (na bavlnku postupně navlékáme kuličky v barvách 
jednotlivých živlů, po skončení celého tematického celku Živly získá 
každé dítě svůj náramek).

       Vytváříme kuličku v barvě vody z ovčího rouna na náramek
        živlů technikou mokrého plstění (pomůcky: bavlnka, jehla s větším 

okem, ovčí rouno čtyř barev dle živlů, voda, mýdlo,
        viz technika “mokré plstění”, kterou lze snadno dohledat na inter-

netu)

      “koláž” - Život u řeky (doplňování přírodninami) – z časopisů 
vystřihujeme různé živočichy, kteří bydlí ve vodě či u vody, na-
lepujeme, dokreslujeme pastelkami, případně můžeme dotvořit 
přírodninami (pomůcky: papír velkého formátu, časopisy, nůžky, 
lepidlo, pastelky, případně přírodniny)

     “dětská studie vodních živočichů” -  vyhledávání živočichů v en-
cyklopediích, kteří žijí ve vodě nebo okolo vody a následné mo-
delování z modelíny, samotvrdnoucí hmoty nebo keramické hlíny 
- prezentace s popisem. Vznikne zajímavý soubor ryb a jiných 
živočichů, které lze dále roztřídit na sladkovodní a mořské (vy-
hledávání informací z knih, rozvoj fantazie, prezentace).
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    “Jakou sílu má voda” - na kopeček děti nanosí drobné přírodniny, 
kamínky, listí, větvičky, ale i jiné různé věci. Učitelka si stoupne na-
horu. Než vylije kýbl vody, vyzve děti, aby se postavily tak daleko, 
kam si myslí, že voda doteče. Po vylití vody se podíváme, co voda 
dokázala odnést, hodnotíme odhady.

Pohybové hry
 

    “Na kapky” - v prostoru rozmístíme různé obrázky např. hory, les, 
stromy, řeka, jezero, louka, dům…Na velký papír namalujeme mrak, 
na který si děti stoupnou, a všichni tak tvoří jeden mrak. Na pokyn 
z mraku začne pršet a děti se mění v jednotlivé kapičky a ty začnou 
padat na na hory, les, a pod. –  děti se rozmístí libovolně na obrázky. 
Když se objeví sluníčko, kapky, resp.děti, se vypařují a postupně 
zase vytvoří mrak. Hru lze opakovat a kapky mohou dopadat vždy 
na jiné místo. (Pomůcky: obrázky přírody, velký papírový mrak, 
velké papírové slunce)

    “Na molekuly” - děti - dešťové kapky - chodí po vymezeném prostoru 
a na znamení s vyslovením čísla 2 - 10 vytvářejí mraky. Dítě, které 
se „nevejde“ do mraku, si lehne na zem – vypadl z mraku na zem.

    “Vodní pantomima” - děti dle instrukcí dramatizují vodu: “změníme 
se na vlnky, vytváříme řeku, plyneme do moře, vypaříme se jako 
obláček, padáme k zemi “

    “Rosa ve skleničce” - do ubrousku zabalit několik kostek ledu. 
Válečkem kostky ledu rozdrtit a vsypat do suché skleničky. Sklen-
ku vody zakrýt papírem a čekat několik minut. Po chvilce se stěna 
sklenky zamlží a když po ní přejedeme prstem, bude mokrá. Na stěně 
skleničky jsou jemné kapičky vody. Led ochladil sklenku i okolní 
vzduch. Protože chladný vzduch v sobě neudržel mnoho vodní páry, 
změnilo se přebytečné množství na vodní kapičky – pára se srazila.
(pomůcky: suchá sklenička, kostky ledu, váleček, ubrousek, tužší 
papír.)

     “Archimédův zákon aneb, co voda unese a co ne” - pedagog před děti 
předloží 10 předmětů. Děti se pokusí je rozdělit na dvě hromádky, 
podle toho, jestli se potopí nebo ne. Potom si to prakticky zkouší 
a hází předměty do vody, ověřují si své tipy. V případě potřeby se 
hromádky přerozdělí.

    “Co nepropustí vodu?” - vyzkoušíme si, přes které látky voda proteče 
a přes které ne. Nachystáme si 3–5 zavařovacích sklenic. Gumičkou 
nebo provázkem přes jejich otvory připevníme různé druhy látek – 
pytlovina, satén, bavlna, filc, šusťákovina. Nachystáme si skleničky 
se stejným množstvím vody. Nejdříve děti odhadují, přes co proteče 
voda nejrychleji a přes co nejpomaleji. Potom na povel děti zároveň 
začnou lít odměřené množství vody do sklenic přes látku. Sledujeme, 
jak rychle která látka vodu propouští. Potom provedeme srovnání s 
našimi odhady. Popovídáme si o tom, čím to je, že přes něco teče voda 
rychleji. (pomůcky: 3-5 zavařovacích sklenic, gumičku, provázek, 
různé druhy látky, voda)
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Kampak, vodo, kampak jdeš,
že zas vždycky omládneš?
Kam tvé cesty potekou?
Budou poutí dalekou
s krůpějemi v jezeru
tvořit jeho nádheru?
Až tě potká sluníčko,
zatoulaná kapičko,
naše oči uloví
pestrý oblouk duhový.
Pak se znovu vypaříš,
o moři nám vyprávíš.

Lesní studánka

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,
ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.
Když usnou lesy hluboké
a ticho kolem jest,
i nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

(Josef Václav Sládek)

Literární a poslechové činnosti:

Básničky:
Teď si natočíme vodu
třeba z vodovodu.
Jako dříve u studánky
naplníme si dva džbánky.
Kéž jí máme vždycky dost
na zdraví i pro radost!

(Brukner, 2007)

Básnička ke koloběhu vody:

Voda, voda, voda, déšť!
Kampak, vodo, kampak jdeš?
Tvořit páru, tvořit mrak,
pak se snášet po kapkách.
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Žabky v dešti

Co dělají žabky,
když padají kapky?
Co dělají? To dělají:
v blátě ťapky, capky!

(Předškoláci.cz, n.d.)

Žába leze do kaluže

Žába leze do kaluže,
na rybičku repetá:
Pojď, rybičko, na sluníčko,
podívej se do světa!
Já jsem rybka jako šipka,
nechci býti jako ty.
Je-li tobě kaluž milá,
já si hledím čistoty. 

(Předškoláci.cz, n.d.)

Hop do vody do vodičky

Hop do vody, do vodičky,
zahrajem si na rybičky.
Hop do vody jako šipka,
velká rybka, malá rybka.

(Předškoláci.cz, n.d.)

Samá voda

Na počátku – kapička,
z kapky říčka maličká,
a když říčka s řekou splyne,
přidají se další, jiné
vody ze všech stran,
a z kapky je – oceán. 

(Brukner, 2007)

Deštík (prší)

Ťuká, ťuká deštík
na červený deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem,
co je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka,
točí se mi sukénka.
To jsem já, panáček,
zmáčí se mi můj fráček.
Já tě nechci kapičko,
já mám radši sluníčko. 

(Předškoláci.cz, n.d.)
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Evaluace

S dětmi jsme si na závěr tohoto IB připomněli hlavní činnosti a pro-
střednictvím obrázků smajlíků se děti vyjadřovaly k tomu, co se jim lí-
bilo nejvíce, co méně, co je třeba i nezaujalo. Tento IB děti velmi zaujal, 
při zhodnocení jsme přišli na to, že nejvíce času jsme věnovali pokusům, 
které děti nadšeně nejen sledovaly, ale aktivně se zapojovaly a ukázalo 
se, že díky tomu si pamatují opravdu velké množství informací. Příště 
je možné větší vyvážení např. s hudební stránkou, které jsme se sice 
věnovali, ale v daleko menší míře.

Raci

Raci ve svém potoce, vědí co jsou nemoce. 
Když je potok špinavý, žít v něm je už nebaví.
Ve své chůzi pozpátku, vyprávěj si pohádku, 
o tom jak se krásně žije, v čistém světě bez chemie.

(Předškoláci.cz, n.d.)

Písničky:
Studánko rubínko (Hradišťan)

Studánko hlubáňko, studánko rubínko,
buď vždycky čistá a pro zdraví jistá,
dej hodně šťávy jitroceli, pomoz také poli,
ať dá hodně žita i dobrýho zelí.
Studánko hlubáňko, studánko rubínko.
Studánko, studánko.

Studánko hlubáňko, studánko rubínko,
buď vždycky čistá, a pro zdraví jistá.
I studánky chtějí být čisté, tak jako děti vy jste;
i jim se stýskalo už po jaru.
Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese,
kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo. 

(Hradišťan, 2009)
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Informace pro pedagogy
(možnost chápání vzduchu)

Živel vzduchu je vládcem prostoru. Je pánem volného pohybu. Vzduch je mag-
ický, dává život, neboli dech, právě narozenému dítěti. Budeme-li dýchat zhluboka 
čerstvý a vůněmi obohacený vzduch, pomyslný strom života se zazelená, zesílý 
a rozkvete. Se živlem vzduchu nás spojuje také zpěv ptactva, nejlépe za svítání.
Teplejší vzduch je lehčí než studený, a proto stoupá vzhůru a tím vzniká 
bezpodmínečně nutná cirkulace vzduchu.
Barvy vzduchu jsou žlutá, bílá, stříbrná, modrá a modrošedá.
Pomůcky vzduchu jsou kadidelnice, vonné tyčinky, vonné oleje, hudební nástroje – 
bubny a zvonky.
Živel vzduchu nám přináší lehkost, hravost, pohyb, svobodu, nekonečné množství 
myšlenek. Učí nás lásce a sounáležitosti. A tak jako je základem pro náš život 
udržení rytmu nádechu a výdechu, máme právo milovat a být milováni. K propojení 
se vzduchem je nejlepší vnímat vlastní nádech a výdech, vnímat svobodný vítr ve 
vlasech a sledovat tok svých myšlenek.

(Beranová, 2013)

Navrhované činnosti:

      divadelní představení - Větrná pohádka - Pavel Šmíd - www.teatr.cz
     divadelní představení - Libozvuky - divadlo Minor
     lektorský program DOX Vzducholoď
        Brainstorming – co může přivanout a odvanout vítr? Zavěsíme   

barevné stuhy s přáním na strom – sledujeme jejich pohyb

Vzduch
Charakteristika IB
 
Pomocí pozorování, experimentů a pokusů se pokusíme dětem přiblížit 
něco tak neuchopitelného jako je vzduch. Naší snahou je, aby děti pocho-
pily holý fakt, že bez vzduchu by nebyl život. Pokusíme se vzduch vidět, 
cítit, vážit, po vzduchu se ponesou zvuky i tóny.

Cíl:

 dítě si uvědomí existenci vzduchu 
 získá povědomí o tom, že vzduch je jednou z podmínek pro život 

Očekávané výstupy:

 pozoruje, zkoumá, objevuje, experimentuje
  snaží se chápat, že vzduch je všudypřítomný a nebyl by bez něj 

život
 pohybem vyjádří sílu větru - rádo se pohybuje
 snaží se sdělovat své postřehy, popisovat zážitky

1. Integrovaný blok
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Pohybové hry:

    “Hra na počasí” - děti běhají nebo chodí do rytmu bubínku. Domluví 
si znamení pro blesk, vodu, vichřici atd. Například: blesk = lehnout 
na břicho a tisknout se k podlaze, voda = vylézt na lavičku, vichřice 
= schoulit se do klubíčka

    “Hra na vítr” - děti sedí v kruhu se zavřenýma očima, jeden (vítr) 
chodí kolem nich a říká „Chodí vítr okolo, nedívej se na něho, kdo 
se na něj koukne, toho vítr sfoukne“.  Vítr si vybere jedno dítě a 
foukne mu do vlasů. To se zvedne a honí vítr, který se musí co nej-
rychleji dostat na jeho místo.

Výtvarné aktivity:

      tvoříme mandalu živlů – kolo rozdělené na 4 díly – 4 živly – různé 
techniky – zapouštění barvy do klovatiny (modrá, zelená – VODA, 
nasypeme zeminu do lepidla – ZEMĚ, cákáme vodu štětcem s ani-
linkami, nedotýkáme se štětcem čtvrtky-metoda slash painting – 
OHEŃ, rozfoukávání tuše brčkem - VZDUCH)

        ( pomůcky: velkoformátový papír, klovatina, anilinové barvy, štětce, 
tuš, brčko, zemina)

       náramek živlů – kulička vzduchu z ovčího rouna (šedivo-bílá) – viz 
IB Voda

Pokusy a objevy: 

      “Větrné tornádo” - simulace větrného tornáda: ve sklenici s vo-
dou a kapkou barvy zkusíme udělat tornádo za pomoci krouživých 
pohybů lžíce. Pozorujeme a povídáme si o tom, co se ve sklenici 
děje. (pomůcky: sklenice, voda, barva např. inkoust, lžíce)

       “Vzdušné hrátky” - jak poznáme, že je vzduch všude kolem nás?: 
Vzduch nabereme do plic a pak ho vyfoukneme do balónku – balónek 
je plný vzduchu. Přesvědčíme se o tom při vyfukování balónku – 
vzduch z něj děti ofoukne, lze využít variantu s igelitovými py-
tli – chytáme vítr do pytlů, či variantu s vějířem – když vzduch 
rozhýbeme pomocí vějíře, cítíme, jak kolem nás proudí.
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Evaluace

Tento IB jsme pojali zase jinak - nejvíce bylo výjezdů. Obě divadelní 
představení, jak pohádka Pavla Šmída, tak představení Libozvuky, děti 
nadchly, hodně o nich zpětně vyprávěly, dokázaly si vyměňovat názory, 
říkaly, co se jim líbilo více, co méně. Naopak lektorský program v galerii 
DOX nás trochu zklamal, bohužel to bylo zřejmě průvodkyní, která ne-
dokázala děti zaujmout vyprávěním. Samotný model vzducholodě je 
totiž krásný a magický. A opět měly velký úspěch u dětí pokusy. Pozor 
ovšem na využití igelitových pytlů při pokusu s větrem. Je třeba řádně 
třeba řádně ošetřit environmentální hledisko této aktivity (létající pyt-
le po poli a znovuvyužití pytlů).

Literární a poslechové činnosti:

Hádanka:

Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata otevírá

Básničky: 

Letí vítr do všech stran,
rozkolébal žita lán.
Brzy z klasů zrníček,
bude nový chlebíček.

(Komunikační výchova, n.d.)

Foukej, foukej, větříčku
shoď mi jednu hruštičku,
shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě. 

(lidová říkanka)
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2. Integrovaný blok

Motivace
 
Nalezení Skřítka (maňásek), který nás bude doprovázet celým blokem. 
Pomůžeme mu společně zasadit rostlinku. Bude nám vyprávět o tom, 
jak je země důležitá. Proč ji potřebujeme, co nám dává, a proč je důležité 
o ni pečovat.

Navrhované činnosti:

      krmení písmenek ZEMĚ - viz IB Voda
      práce s encyklopedií: Hledání tvorů, které můžeme nalézt u nás 

na zahradě či v nejbližším okolí mateřské školy. Na práci s en-
cyklopediemi navazují výtvarné a pohybové činnosti

        zkoumání různých stádií vývoje hmyzu, které můžeme nalézt
         v nejbližším okolí školní zahrady, možno využít lupy a didaktické 

pomůcky např. životní cyklus Berušky od firmy Insectlore
        využití didaktických pomůcek z Lipky - www.lipka.cz - pomůcka 

puzzle mravenec, pomůcka potravní řetězec, pohádková zahrada
     výlet do lesní třídy Petrklíč - www.petrklic.net
        lektorský program Strom, Stromek, Stromeček v Botanické zahradě
     lektorský program Pilné včelky v zahradě Šárynka
     výlet do Měsíčního údolí v Praze-Radotíně

Země
Charakteristika IB
 
Pomocí navrhovaných činností se pokusíme u dětí rozvíjet základní 
poznatky o zemi, o planetě Zemi a o životě na ní v rozsahu přiměřeném 
věku.

Cíl:

  dítě se seznámí s tím, co vlastně je půda a jak vzniká
  pomocí her a pokusů si ověří její vlastnosti
   uvědomí si souvislost mezi půdními živočichy, úrodnou půdou

         a růstem rostlin

Očekávané výstupy:

  pozoruje, zkoumá, objevuje, experimentuje
  vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
  uvědomění si toho, co jsem dokázal a mít z toho radost 

         (sázení rostlin, výtvarná tvorba...)
  naučí se zpaměti krátký text, zapojí se do hry
  má povědomí o významu životního prostředí
  pomáhá pečovat o okolní životní prostředí
  získává hlubší vztah k přírodě
  zachytí a vyjádří své prožitky
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     čtení pohádky Jde sem lesem, Zákeřné keře: povídání o příbězích, 
hledání odpovědí na uvedené otázky v knize

    tvorba společného herbáře - sběr, sušení bylin
     prohlížení atlasu, hledání obrázků planety Země, povídání o tom, 

co vše tvoří Zemi
    výroba Zeměkoule 

Pohybové hry:
 

    „Žížala“ - děti jsou volně v prostoru ve sporu klečmo (na čtyřech), 
představují cestičky v půdě. Na předem určený signál začnou 
prolézat cestičkami na známé rozpočítadlo „Žížalička lezla líně, 
dokolečka po pěšině. Lezla, lezla, to si dala, na uzel se zavázala. 
Kdo ten uzel rozváže, na koho prst ukáže?“ (Předškoláci.cz, n.d.)  vari-
anty:  a)leze jedno dítě a ostatní jsou cestičky b)lezou dvě děti a os-
tatní jsou cestičky c) děti vytvoří jednu společnou jakoukoliv cestu 
(tunel), jedno dítě prolézá. Poslední se stává žížalou.

      „Krtina“ - děti vytvoří kruh těsně vedle sebe. Uprostřed jedno dítě 
(krtek), který se snaží, vyhrabat se ven. Na báseň „Je to velká novi-
na, vyrostla tu krtina. Krtek hlavu vystrkuje, díru v zemi vyhrabu-
je. Směje se vám do očí, kdo s tím krtkem zatočí. Vezměte si lopatky, 
zahrabejte hromádky.“ (Pedagogické věno, n.d.)  Na říkadlo se postupně 
kruh rozšiřuje a zpět uzavírá.

    jóga a cvičení - za doprovodu říkanek a básniček (Z malinkého 
semínka, Strom, Tulipán a tulipaní, Malý brouček spinkal v trávě…)

Výtvarné aktivity:

     malování zeminou (lze smíchat s vodou) na velké plátěné prostěradlo 
štětcem či vlastním tělem

       (Pomůcky: velké plátěné prostěradlo, zemina, štětce, kbelík, voda)
     tvorba kuličky země (barva hnědolezená) na náramek živlů viz IB 

voda
     výroba mraveniště pomocí přírodnin: Děti se promění v mravence a  

nosí na hromádku přírodniny, z kterých následně vytváří mraveniště 
v prostorách zahrady. Lze využít i variantu výroby koláže na papír. 

     výroba „živé louky“: Základ louky tvoří velký formát papíru, který 
pomocí techniky tupování obarvíme do odstínu zelené. Poté za 
využití prstových barev (červená, bílá, žlutá) nanesených na prsty 
dětí vytvoříme na louce květiny. Poté na louku lepíme společně s 
dětmi živočichy (malba pastelkami na čtvrtku), které mohou pot-
kat na školní zahradě a v jejím přilehlém okolí. (Pomůcky: Papír 
velkého formátu, barvy remacol či tempery, rozstříhané houbičky 
na nádobí, prstové barvy, nůžky, čtvrtky A4, pastelky, lepidlo)  

     třídění semínek (vhodné na rozvoj jemné motoriky) (Pomůcky: 
několik misek, různé druhy semen a obilovin např. čočka, hrách, 
fazole, pšenice, rýže či pohanka)

    variace na Kneippův chodník poskládaný z přírodnin (šišky, kamínky, 
 jehličí, lýko, dřevo, papír...)

   sázení semínek hrášku
    pěstování řeřichy a její následná sklizeň a využití v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu
     ochutnávka různých bylinek ze „Skřítkovi zahrádky“ v rámci 

výchovně vzdělávacího procesu : pažitka, petržel, libeček, máta, 
meduňka, bazalka….. Můžeme si uvařit čaj a bylinky dát na chleba.

     sběr pampelišek a z nich následná výroba medu - návod lze velmi   
dobře najít na internetu

31 32



Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
dobrá voda ze studánky 
postaví nás na nohy.

Proto ji dnes oslavíme
bez ničících zásahů,
ať je zase krásně čistá
zbavíme ji odpadů. 

 
SEMÍNKO
Z malinkého semínka, roste roste rostlinka. 
Protáhne se, protřepe se. 
Leze z díry ven.
Ukáže se se sluníčku.
Přeje dobrý den. 

 
TULIPÁN
Tulipán a tulipaní navzájem se k sobě klaní. 
Až se diví okolí, že je záda nebolí. 

(Metodický portál RVP, 2012) 
 
BROUČEK
Malý brouček spinkal v trávě, probudil se zrovna právě. 
Protáhl si ručičky, hlavičku a nožičky.
Pak si obul bačkorky a utíkal do školky. 

(Předškoláci.cz, n.d.)

Literární a poslechové činnosti: 

Básničky:
STROM
Nejdřív malé semínko,
povyrostlo malinko.
Rostlo, rostlo, čím dál více, 
až z něj byla borovice.

(Pohyb dětem, n.d.)

ZEMĚ
Naše Země svátek slaví,
dneska má svůj velký den,
proto si teď pojďme říci,
proč má bý-ti oslaven.

Země je planeta velká,
umožňuje život všem,
dodává nám čistou vodu
a živiny každý den.

Každým rokem plodí nové
květy, stromy, rostliny.
Díky nim pak máme kyslík,
plyn k dýchání jediný.
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Písničky:
(lze dohledat na www.youtube.com)

    Seděla beruška na lístečku
    Tancovala žížala na zahrádce polku
    Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte
    Chválím tě, Země, má

Evaluace: 
Pokud jsme si skřítka zvolili jako motivaci IB, je potřeba maňáska Skřítka 
zařazovat do každodenních činností. Bohužel se nám nepodařilo zreali-
zovat lektorský program v Šárynce pro špatnou komunikaci ze strany 
sdružení Ekodomov. Největší úspěch u dětí mělo téma hmyz, především 
jeho výtvarné zpracování. 
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3. Integrovaný blok

Motivace
 
“Děti, ve školce se nám usadil Palivec. Nic o něm nevíme. Jen to, že má
v sobě spoustu energie. Jediná šance, jak ho trochu zklidnit, aby nám 
nepodpálil školku, je, že budeme plnit úkoly, které pro nás vymyslí. 
Mimo to, máme zjistit, jaké je jeho druhé jméno.”

Navrhované činnosti:

      postupné hledání (např.každý den jedno písmenko) písmen druhého 
jména Palivce (tzn. RUDA) - nápady na vytvoření nebo umístění 
písmen: písmeno napsané uhlíkem na kameni u ohniště, objevení 
písmena nad ohněm (písmeno je napsané na papíře pouze kom-
binací vody a citrónu, papírem se nad plamenem pohybuje velmi 
pomalu a nízko), předání písmene průvodcem na akci (tentokrát ve 
sklárnách v Nižboru), písmeno vytvořené ze zapálených čajových 
svíček, umístěných v krytém krbu nebo venkovních ohništi.

      brainstorming: povídání s dětmi o tom, co vše si pod pojmem oheň 
představí

     návštěva sklárny Nižbor
     návštěva dobrovolných hasičů Praha - Radotín
        nácvik evakuace prostor mateřské školy s následnou diskuzí (jak

          se vyhlašuje požár, kam volat v případě požáru,jaké je telefonní     
číslo na hasičský sbor…)

 Oheň
Charakteristika IB
 
Pomocí navrhovaných činností a imaginární bytosti Palivce seznámíme 
děti s tím, co nám oheň jako živel dává - teplo, světlo (ochrana před 
chladem, příprava jídel), v rámci přísloví “Oheň - dobrý sluha, zlý pán”.

Cíl:

      zábavnou a hravou formou přiblížit dětem význam ohně
      prostřednictvím pokusů ověřit jeho vlastnosti

Očekávané výstupy:

     ví, jak nám oheň pomáhá, co nám dává, jak ho dobře využít
      pozoruje, zkoumá, objevuje, experimentuje
  uvědomuje si nebezpečí při manipulaci s ohněm a horkými 

předměty, dodržuje pravidla bezpečnosti
 vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů
  vyjadřuje samostantě a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 

mínění
 vyvine volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení 
 rozvíjí svou představivost a fantazii
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Pohybové hry:
 

  úklid ohniště, příprava na oheň, opékání chleba nad ohněm v rám-
ci výchovně vzdělávacího procesu

 tvorba geometrických obrazců ze sirek

Evaluace:

V tematickém bloku Oheň převažovaly činnosti na rozvoj kognitivních 
schopností a výtvarně pohybové aktivity na úkor hudebně literárních 
činností.  Celkově tento blok děti hodnotily velmi kladně, téma ohně
je zaujalo. Měli jsme od dětí, ale i od rodičů velmi hezké, až nadšené, 
zpětné vazby. Přičítáme to nejen náplni bloku, ale i  tomu, že jsme 
se Palivcem Rudou nechali unést i my, pedagogové. Hezkým závěrem 
byla i výstava obrázků dětí, jak si Palivce představují. Obraz Rudy 
Palivce zůstal fantazijní postavou.  Doporučujeme pracovat s pojmem 
bezpečné riziko. Oheň jako živel při práci s dětmi využít, ale dbát a za-
chovat pravidla bezpečnosti a správně děti o bezpečnosti poučit.

Výtvarné aktivity:
 
        malování ohnivého kamínku (pomůcky: kamínek, akrylové barvy
       v barvě ohně, štětce)

       papírový oheň - na velký formát papíru předkreslí pedagog nebo 
dítě tvar ohně, děti následně mačkají malé kousky krepového papí-
ru do kuliček a za pomocí lepidla umísťují do makety, dokud neza-
plní celou plochu.(pomůcky: velký formát papíru, krepový papír

       v odstínu ohně, lepidlo, případně nůžky)
     malba dřevěnými uhlíky z ohniště na formát papíru A4, případně 

na venkovní kamenné prostory mateřské školy
    výtvarné ztvárnění Palivce dle fantazie dětí

 
Pokusy a objevy:

    Práce s “tajnou vodou” - děti si na papír kreslily své vzkazy, které 
ostatní mohou přečíst pouze nad plamenem svíčky u ohniště. 

       (Lze snadno dohledat na internetu)

    “Pokoř oheň” - hašení čajové svíčky na dálku za pomoci stříkačky 
naplněné vodou. Kolik vody je potřeba k likvidaci ohně? Jak 
vzájemně na sebe tyto živly působí? 

39 40



2) tématický blok

Tématický blok se skládá ze 3 projektů:

 Tradice a svátky
 Řemesla
 Rodina a komunita

Anotace

Záměrem tohoto celku je umožnit dětem chápat, že primární i sekundární 
rodina je bazální součástí života, umí vyjmenovat členy rodiny, chápe 
vztahy mezi nimi, zdokonaluje se v komunikačních dovednostech. Dále 
si rozšířit povědomí o tradicích své země, slaví i netradiční svátky, 
chápe jejich cykličnost v roce a vnímá je v kontextu historie. Součástí 
místně zakotveného učení je i svět lidové tvořivosti, pohádek a fanta-
zie. Skrze vyprávění příběhů posilujeme nejen vztah ke svému okolí, 
správné používání rodného jazyka a rozvoj slovní zásoby .
Místo, kde žijeme, je důležitou součástí našich životů. Považujeme za 
nezbytné učit děti chovat se ke svému domovu tak, aby se do něj rádi 
vracely - ať už se jedná o domov v úzkém nebo širokém slova smyslu. 
Děti vedeme ke všímavosti ke svému okolí, orientaci a znalosti pravidel 
chování ve městě či v přírodě. 
Místo, kde žijeme, je také důležitou součástí naší vlastní identity. Chce-
me podporovat děti k všímavosti vůči vztahům kolem nich a vůči vaz-
bám, které je obklopují. S dětmi prožíváme tradiční svátky a zvyky, 
podílíme se na budování komunitního života v rámci celé organizace
a podporujeme u dětí úctu k předkům a naší historii jako takové. 

„Tady žiju“ 

Motto 

“Lid bez znalosti své historie, 
původu a kultury, je jako strom 
bez kořenů.”

Marcus Garvey
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Věkový rozsah: 3-7 let

Časová dotace: 25 hodin

Prostředí:
 
Prostor mateřské školy (zrekonstruovaná stará stodola), zahrada 
se vzrostlými stromy a keři, poblíž luk a řeky Berounky, blízké okolí 
školky, městská část Praha-Lipence, Praha - Radotín a město Černošice.

Rizika:

 vyváženost činností  dle oblastí
 nedostačné poučení o bezpečnosti  práce
 požadavky neúměrné věku dětí
 upřednostnění pohybu uvnitř na úkor pohybu venku

Cíle:

  seznámení dětí s místem, kde žijí, starými zvyky, lidovými tra-
dicemi

  seznámení se s kulturně historickými tradicemi a podpora rodin-
ných a komunitních setkávání

Klíčové kompetence:

  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orien-
tuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen
        za úspěch, ale také za snahu

  dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dra-
matickými apod.) 

  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, 
které nachází ve svém okolí

  chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za 
svá rozhodnutí také zodpovídá
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Časová dotace: 10 hod

Cíl:

  poznávání lidových tradic a zvyků, objevování základních hodnot 
lidského života

Očekávané výstupy:

  získat povědomí o několika tradicích, které se týkají naší kultury 
a místa, ve kterém žijeme (Havelské posvícení, svátek sv.Martina, 
Vánoce, Velikonoce) 

 rozvoj jemné a hrubé motoriky
 umí zpaměti krátký text
  uvědomovat si, že každá činnost má svůj začátek a konec v rámci 

hesla „sklidíš, co zaseješ“
 vnímat jednoduché písně, rýmy, brebtadla

Tradice a svátky

Realizace projektu

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 

Cíl:

   přiblížit dětem tradici oslav svátku svatého Havla spojené s Havel-
ským posvícením

Informace pro pedagogy
Tato slavnost připomíná událost vysvěcení kostelů patřících pod působnost místní far-
nosti. Dostavba kostela byla pro obec mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé 
obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz.
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. 
Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství, 
nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli 
po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské 
posvícení, nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých vsích pak si poddaní 
slavili oboje hody – svoje původní a ještě císařské.   (Wikipedie, n.d.)
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Navrhované činnosti:

   povídáme si s dětmi o tom, co je (havelské) posvícení
      nácvik tematických písní a říkadel na vystoupení v rámci posví-

cení (hudební skupina Čechomor: Proměny, Větříček, Koníčky; 
lidové: V zahradě na hrušce, Škubajťe kravičky, Letěla husička), 
doprovázíme se orffovými hud.nástroji

      pečení posvícenských koláčů v rámci výchovně vzdělávacího proce-
su (pomůcky: těsto na kynuté koláče, náplně - tvaroh, mák, dušená 
jablka, mandle, trouba, pečící papír)

     výroba papírového koláče  (pomůcky: čtvrtka, mák, lepidlo, pastelky, 
příp. krepák)

       péče o zahradu a sklízení plodin, ze kterých se následně vyrábí 
produkty v rámci výchovně vzdělávacího procesu

    rolové hry (prodavač a kupující)   

Svátek všech svatých (Dušičky)

Cíl: 

      úměrně věku přiblížit dětem téma smrti, nejlépe přes pohádkové 
příběhy

Informace pro pedagogy
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dne-
ch, kdy Keltové oslavovali konec roku,svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu. 
Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých 
a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí 
mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují 
cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, 
kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. 
Tradici svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween. His-
torickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u pohanských Slovanů ritualizované 
oslavy či hostiny, konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků.Dušičky se 
slaví od 10. století. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka 
na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým ak-
tem vztaženým k vzpomínce a věčnému životu. „Vzpomínáme na naše blízké a v du-
chu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“Často bývá svíčka zapálena a při odchodu 
zhasnuta z bezpečnostních důvodů. 
(Wikipedie, n.d.)
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Navrhované činnosti:

    práce s knihou ”Když dinosaurům někdo umře” (Brown a Brown, 
2010)

    práce s kartami Moře emocí: pojmenováváme emoce v rámci sdílení 
o tématu smrti

     návštěva místního hřbitova: společné procházení hřbitova a po-
vídání o tom, co vidíme, jak se cítíme, zapálení svíčky u dětmi 
vybraného hrobu

     vzkazy zesnulým: ten, kdo chce, si z papíru vyrobí svůj obrázek či 
symbol. Řekne, co na něj chce napsat jako vzkaz a pro koho. Následně 
jsme společně v rámci rituálu vzkazy spálili v ohni 

    závěrečné sdílení - na konci emocionálně těžšího tématu je důležité 
nezapomenout na shrnutí s dětmi, co se jim líbilo, nelíbilo, jak se 
cítily. Pedagog pozoruje reakce dětí a empaticky reaguje

Svátek svatého Martina
Cíl:

    seznámení dětí s životem vojáka Martina, legendou, která o něm 
panuje

      nejdůležitějším mottem při tom zůstává osvojení pojmu soucitu
      a pomoci

   dítě  má možnost zažít mravní sílu této pověsti

Informace pro pedagogy
Svátkem svatého Martina začíná období světel, které trvá až do Hromnic. Světla a tepla 
venku ubývá, a proto musí být posilováno v našem nitru. Příroda usíná a lidé obrací 
více pozornosti k sobě navzájem. Legenda praví, že Martin byl římským vojákem. Jed-
noho chladného podzimního dne potkal u bran města Amiensu žebráka zkřehlého zi-
mou. Martin neměl nic jiného, než svůj plášť. A tak seskočil z koně a svůj plášť rozsekl 
mečem a půlku daroval žebrákovi. Další noci měl Martin sen, že k němu sestoupili dva 
andělé, kteří drželi půlku pláště v rukou a za nimi byla vidět žebrákova tvář. Skrze 
anděly k Martinovi promluvil Bůh. Pod vlivem tohoto zážitku se nechal Martin pokřtít, 
propustit z vojska a založil mnišskou osadu, která dala vzniknout prvnímu klášteru 
v Galii. Byl zvolen biskupem v Tours. Žil v chudobě a pokoře. Život zasvětil péči o nemoc-
né a chudé. Dožil se vysokého věku. Dnes je pochován v Poiters. Nad jeho hrobem vznikl 
krásný chrám, který je dnes známým poutním místem. 
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Navrhované činnosti:

     vyprávění příběhu o svatém Martinovi v komunitní kruhu: disku-
tujeme o správném chování, o pomoci druhým, o tom, co je špatně

        a co je dobře. Povídáme si o tom, co je to “dobrý čin” a když má někdo 
“srdce na správném místě”

    děti se pověst snaží vyprávět vlastními slovy
     rozvoj emocionální inteligence - povídáme si o emocích, které postavy 

zažívaly, využití karet Moře emocí
      dramatizujeme celý příběh, děti si mohou vyzkoušet roli Martina

        i žebráka. (pomůcky: plášť (dvě prostěradla), dřevěný meč, případně 
kostýmy)

     seznamujeme se s pranostikami, vztahujícími se k této osobě, např.
        Na svatého Martina kouřívá se z komína a na svatou Kateřinu, scho-

váme se pod peřinu.
        Přijede-li svatý Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
       Martin a Kateřina na blatě - Vánoce na ledě.

      lektorský program - Schwarzenberský palác v Praze - program 
       “Z pohádky do pohádky”

      Svatomartinská slavnost - setkání komunity rodin v odpoledních 
hodinách, pečení svatomartinských rohlíčků, výroba lampionů, 
výroba hlavy papírového koně (tipy na výrobu lze snadno dohledat 
na internetu), společný průvod k řece, zapálení svíček, poslání po 
vodě, společný zpěv

      ztracená věc z Martinova batohu (Kimovy hry) - zraková diferenci-
ace - dáme na zem různé předměty, které připomínají legendu sva-
tého Martina: koníka, plášť, rolničku, zvonek, botu, meč ze dřeva. 
Děti mají minutu si předměty prohlédnout, poté zavřou oči a ped-
agog jeden předmět odebere. Děti mají za úkol přijít na to, který 
předmět chybí

Pohybově rytmické aktivity:

    tanec deště nebo vloček - Vybereme vhodnou hudbu pro tanec, nebo 
ji sami vytvoříme hrou na zvonkohru nebo na klavír. Představu 
vloček snášejících se k zemi navodíme např. jednotaktovým mírně 
obměňovaným motivem s klesající melodií ve slabé dynamice a klid-
ném tempu. Bušící déšť může znít v rychlém rytmu se silnou dyna-
mikou. Děti mohou prsty naznačovat pohyb a tanec vloček či deště 
(dramatizace), můžeme zařadit chůzi či běh v různých taktech.

    muzikoterapie - dětem rozdáme Orffovy nástroje a napodobujeme 
zvuky např. mírného deště, bouřky. Děti mohou a nemusí mít nástro-
je, lze také využít tělo, tleskat, luskat na prsty.

     hra na Martinův zvoneček - sluchová diferenciace 
        Určené dítě sedí v roli Martina na židli a má zavázané oči, pod židlí 

má zvoneček. Jiné dítě se snaží přiblížit a zmocnit se ho. Pokud 
ho Martin uslyší, zařehtá jako jeho věrný kůň a stává se vítězem. 
Pokud se dítě zvonečku zmocní, ostatní děti volají: “Martine, Mar-
tine, zvonek je pryč!” Martin si sundá šátek z očí a vyptává se jed-
notlivých dětí, jestli nemají zvonek, děti mu na požádání ukáží ruce. 

básnička - možno využít k rytmizaci s pohybem

Podzim přes práh dávno vkročil, sluníčkem nám pootočil,
vítr sebral listí stromů, píská v holých větvích domů.
Martin jede jako pán na svém bílém koni k nám,
Za okny je plískanice, nechoď do ní bez čepice. 

(Metodický portál RPV - Svatý Martin, n.d.)
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Adventní čas
Cíle:

   seznámit děti s adventním časem, jako obdobím svátků, které sym-
bolizují naději, víru, příchod slunce, tepla a nového života 

  vytvořit atmosféru pohody, radosti a těšení se na příchod Ježíška
  vyzdobíme si prostor školky a cvičíme s dětmi vánoční besídku 

Informace pro pedagogy
S adventem přichází čas tajemství. Den je krátký, příroda spí, lidé bdí. Zrníčko přikryté 
půdou puká a rozpadá se, aby se mohl vyklubat nový klíček, zárodek nové rostliny. Vše 
se to děje ve skrytosti, pod zemí ve tmě. Dřív se lidé v této době soustředili na práci 
doma, společně se scházeli. u práce si zpívali a vyprávěli příběhy.
Pokud bdíme tiše a pozorně, můžeme být svědky tajemných procesů. A dokonce máme 
možnost podílet se na přípravách zrození nového života. Nejen ve smyslu vánočních 
příprav, ale i uvnitř nás samotných. Můžeme otevřít v duši prostor pro příchod něčeho 
nového pro vnitřní obnovu. Žijeme čas čekání na zázraky.
Advent je doba čekání a příprav. Symbolem čtyř týdnů je adventní věnec. Každá svíčka 
na adventním věnci nám může kromě čtyř adventních nedělí také připomenout jedno 
čtvrtletí předchozího roku, a tak dostáváme šanci projít si znovu končícím rokem a na-
posled rekapitulovat. 

(Kirchnerová, Rubešová, 2013)

Navrhované činnosti:

    každé pondělí zapalujeme v kruhu v lucerně jednu ze čtyř advent-
ních svíček

   povídáme o tom, jak advent vypadal dříve, a jak vypadá dnes
      pojmenováváme jednotlivé adventní neděle (železná, bronzová, 

stříbrná, zlatá)
    tvorba adventního věnce (pomůcky: slaměný korpus obalený 

jehličnatými větvemi, různé přírodniny - šišky, skořice, badyán, 
stužky, svíčky, tavící pistole)

   zpěv koled za doprovodu kláves

Důležitá součást prožití adventního času jsou i tradiční menší svátky, 
které Vánocům předcházejí.
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25.11. sv. Kateřina
Informace pro pedagogy
Podle legendy pocházela Kateřina z egyptského města Alexandrie. Byla prý velmi 
krásná, učená, moudrá a výřečná. Pro svou pevnou křesťanskou víru, o které chtěla 
přesvědčit tehdejšího římského císaře, byla vězněna, mučena na dřevěném kole a na-
konec sťata. Nástroje, jimiž byla Kateřina mučena, se staly jejími atributy. Proto ji dnes 
můžeme vidět zobrazenou s dřevěným kolem a mečem v ruce. Na svátek svaté Kateřiny 
se konaly poslední taneční zábavy před nadcházející dobou adventu, která zakazovala 
zpěv, tanec a zábavu. Známé také pod názvem Kateřinské zábavy. Během nich platilo 
tzv. ženské právo, kdy si ženy mohly vybírat své tanečníky. Bývalo zvykem, že na konci 
tance se se svým partnerem loučily malým dárkem - vrkočem. Na počest svaté Kateřiny 
bylo také zvykem nepracovat s ničím, co má kola - povozy, mlýnské kolo, kolovrat. 

(Wikipedie - Kateřina Alexandrijská, n.d.)

Navrhované činnosti:

      hra “ Co dělá muziku”- děti sedí v kroužku otočené zády, ten uprostřed 
hraje a děti hádají na jaký nástroj (sluchová diferenciace)

      výroba vrkoče (pomůcky: jablko nebo pomeranč, špejle nebo párát-
ka, sušené ovoce nakrájené na menší kousky)

30.11. sv. Ondřej
Informace pro pedagogy
Ondřej byl rybářem žijícím v Palestině ve stejné době jako Ježíš Kristus. On a jeho bratr 
se stali Kristovými prvními učedníky. Po jeho ukřižování se Ondřej jako apoštol vydal 
na cesty, aby šířil Kristovo učení. Za to byl vězněn, mučen a nakonec ukřižován na kříž 
ve tvaru X. Proto se takovému kříži začalo říkat ondřejský. Ondřej se stal patronem 
Řecka, země, kde zemřel, a také Skotska, kde jsou podle legendy uchovány jeho ostatky. 

(Wikipedie - Svatý Ondřej, n.d.)

Navrhované činnosti:

     čtení legendy o svatém Ondřeji, povídání o tom, jak je vyobrazen
       (z rybářskou sítí a křížem do X)

      zkoušíme starý zvyk dle legendy: dívky sedí v kruhu, sundavají 
z hlavy své šátky a vkládají postupně do ošatky. Jedna z dívek si 
vezme ošatku, točí s ní a říká:

      „Milý svatý Ondřeji,
       Prosím tebe potají,
       Aby se mi ve snu zjevil ten,
       Který je mi za muže usouzen“. 
       (Rádio Proglas, 2010)

Té dívce, které její šátek následně vypadne při točení z ošatky, 
se dle tradice do roka vdá.
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4. 12. sv. Barbora
Informace pro pedagogy
Legenda o svaté Barboře praví, že pocházela ze zámožné šlechtické rodiny. Když 
dospěla v krásnou dívku, její vlastní otec ji nechal zavřít do věže, aby jí uchránil od 
všech nápadníků. Ty se podařilo od svaté Barbory udržet stranou, avšak křesťanskou 
víru nikoliv. Do věže za Barborou mohli chodit pouze učitelé a sluhové. Barbora ve věži  
potají přijala kněze a nechala se pokřtít. Když její otec zjistil, že se dala pokřtít a stala 
se křesťankou, chtěl ji zabít. Ona před ním utekla a na útěku se ukryla ve skále, která 
se před ní zázračně otevřela a Barbora se skryla ve skalní puklině. V tu chvíli vyšlehl 
z nebe blesk a na místě krutého otce zabil. Je proto patronkou horníků, kameníků, 
dělostřelců i jiných pracovníků, zacházejících se střelným prachem. Ti všichni věří
a věřili, že je svatá Barbora ochrání před náhlou smrtí. Malíři a sochaři nejčastěji vyo-
brazují Svatou Barboru spolu s věží. (Wikipedie - Barbora z Nikomédie, n.d.)

Navrhované činnosti:
     čtení legendy o svaté Barboře, podle lidové tradice v předvečer tohoto 

svátku chodily po vsi ženy zahaleny do bílých prostěradel, v ruce nesly 
košík s ovocem a sladkostmi pro hodné děti a v druhé ruce metlu na zlo-
bivé děti

     v tento den se řežou větvičky z ovocného stromu, tzv.barborky, a dle 
tradice se věří, že komu do Vánoc ve váze rozkvetou, ten se do roka vdá 
(větvičcce barborek se přikládaly i různé další schopnosti - tradice se 
lišily podle jednotlivých krajů) 

     hra na zalévání barborek
        Utvoříme 2 družstva, do cíle položíme širokou nádobu s barborkou, na 

startu má každé družstvo nádobu s vodou a kalíšek, úkolem je nabrat 
vodu a přenést ji do nádoby s barborkou.

Básnička (možno i jednoduše zdramatizovat) 
My tři Baborky jsme, 
z daleké země jdeme
a dárky vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,
kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme,
a kdo nebude, tomu hodně nalupáme. 

6. 12. sv. Mikuláš
Informace pro pedagogy
Svatý Mikuláš patřil k prvním biskupům křesťanské církve. Za svého života byl velmi 
oblíbeným mezi lidmi. Proslul svou velkou štědrostí, a to především tehdy, když rozdal 
své dědictví chudým a potřebným. Na tento příběh navazuje mnoho legend, z nichž jsou 
vyvozeny tradice mikulášské nadílky a světcovo patronství dětí a námořníků. Jednou 
z nich je vyprávění o chudém otci a jeho třech dcerách, které chtěl ve své finanční nouzi 
prodat. Mikuláš se o tomto jeho rozhodnutí dozvěděl. V noci vzal tři váčky se zlatem 
a dal je do okna domu, kde rodina žila. Otec mohl zaplatit všechny dluhy a dívkám dát 
malé věno. 

Navrhované činnosti:

    výroba papírových pytlíčků na mikuláškou nadílku - malujeme vosko-
vkami (pomůcky: papírové pytlíčky, voskovky) 

       gymnastika mluvidel - předvádíme čerty
     pohybová hra na čerta: jedno dítě nebo pedagog má na svém oblečení 

připnuté prádelní kolíčky - jako chlupy. Ostatní se při honičce snaží 
 kolíčky z oblečení strhnout. Při hře voláme: Čerte, čerte chlupatý, 
kožich máš až na paty, kdo jsi to teď už všichni víme, my se čerte nebo-
jíme, nemáš-li co na práci, můžeš dělat legraci

     Říkanka: Mikuláši, Mikuláši, sníh se na tvé fousy snáší, bílé vousy, bílý 
plášť, copak pro nás máš? (lidová říkanka)
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13. 12. sv. Lucie
Informace pro pedagogy
O svaté Lucii se traduje mnoho legend. V jedné z nich se praví, že se svatá Lucie jako 
mladá dívka rozhodla zasvětit svůj život Bohu, poté, co se po jejích modlitbách jako záz-
rakem vrátilo matce zdraví. Její rozhodnutí rozezlilo muže, za kterého se měla prov-
dat a kterého odmítla. Nápadník tvrdil, že se mu nejvíce líbí její krásné oči. Proto si je 
vydloubla a nechala je šlechtici poslat.  Do druhého dne jí Panna Maria obdařila ještě 
krásnějšíma očima. Onen nápadník se rozhodl Lucii udat. Ta byla podrobena různým 
zkouškám své víry, mučena a nakonec popravena. Lucie bývá vyobrazena s různými 
atributy -  palmová ratolest (symbol mučednické smrti), meč v hrdle (způsob usmrcení), 
lampa nebo svíce (patronka světla). Svatá Lucie se stala patronkou slepců, nemocných 
dětí a řemeslníků, kteří namáhají svůj zrak (přadleny, švadleny, krejčí skláři). V tento 
den po vesnici chodily Lucky, od hlavy k patě oblečené do bílých plachet, na obličeji měly 
strašidelnou masku s klapajícím velikým zobákem a mohly mít pomoučněný obličej, 
když přišly domů, kontrolovaly, zda má hospodyně uklizeno. Když neměla, vyházely 
jí všechny skříně. V ruce držely metly z peroutků z husích brk a ometaly všechny kouty 
a vymetaly všechno zlé.  
(Wikipedie,Svatá Lucie, n.d.)

Navrhované činnosti:

       povídání legendy svaté Lucie 
  pohybová hra na Lucky: Děti se rozdělí na Lucky a hospodyně. Hospodyně 

se rozhodnou, zda svůj kousek herny (svého domu) uklidí nebo ho ne-
chají v nepořádku. Lucky v bílých pláštích vběhnou do pomyslných domů 
jednotlivých hospodyň, které když mají uklizeno, tak je Lucky pochválí, 
když mají v domě nepořádek, Lucky je svými metlami vypráší.

  společný velký úklid herny v pojetí tradice, že na tento den je vhodné 
vycídit svůj dům, aby Lucie mohla vymést vše zlé

Vánoce
Informace pro pedagogy
Z křesťanského pohledu jsou Vánoce svátky oslavy narození a příchodu Ježíše Krista. 
Jsou to svátky dětské radosti, naděje,a světla, které dokáže svítit i v dlouhé zimní tmě.

Navrhované činnosti:

       společné vyrábění ozdob na vánoční stromeček ze slámy, barvení jed-
noduchých dřevěných tvarů, sušení jablečných a pomerančových 
plátků, z upečeného perníku (rozličné návody lze nalézt snadno na 
internetu)

  pečení perníků (pomůcky: těsto - lze zakoupit hotové nebo snadno vy-
hledat recept na internetu - vykrajovátka, mouka na podsypání)

 shlédnutí divadelního představení Víti Marčíka Putování do Betléma
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6.1. Tři králové
Informace pro pedagogy
Tento den znamená konec Vánoční doby. Českou lidovou tradicí jsou tříkrálové průvody, 
jejich členové jsou i tři králové, kteří píší posvěcenou křídou lidem na dveře KMB, což 
znamená Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. Lidově se této 
zkratce začalo rozumět i jako “Kašpar, Melichar a Baltazar”.

Navrhované činnosti:

     tříkrálový průvod - děti si samy vyrobí koruny tří králů, vyberou si, 
zda budou Kašpar, Melichar či Baltazar. Píšeme pak sousedům nad dveře 
značku KMB. Po celou dobu průvodu společně s dětmi vyzpěvujeme 
tradiční koledu “My tři králové” (text snadno naleznete na internetu)
(Pomůcky na výrobu královských korun: čtvrtka A3, nůžky, lepidlo nebo 
sešívačka, pastelky)

     s dětmi si povídáme o Třech králích a o tom, jaké dary nosili právě naro-
zenému Ježíškovi. Ptáme se dětí, co by ony samy přinesly Ježíškovi jako 
dárky?

Specifické Vánoční tradice 
naší školky
Andělské požehnání

V naší školce máme před Vánoci tradici pořádat akci Andělské požehnání, 
která je pro celé rodiny. 
Z pozvánky pro rodiče: “Andělské požehnání je otevřenou branou do 
Adventu. Je určeno celým rodinám ze školky a školy Jednoho stromu. 
Advent je časem rozjímání, dobročinnosti a duchovní přípravy na Vá-
noce. My, v Jednom stromě, chceme, aby byl časem klidu a pohody, kdy 
nepodléháme shonu, ale užíváme si společnou blízkost a radujeme se 
z velkých maličkostí, jako jsou rozzářené oči dětí v okamžiku, kdy je 
provází adventní spirálou Anděl, aby si zažehly společně s vámi svíci, 
která rozsvítí ty další na vašem adventním věnci. Přijďte s dětmi
v klidu, tichu a tajemném rozechvění do tohoto času”.
Děti se na tuto akci připravují ještě ve školce výrobou adventní svíčky. 
(Pomůcky: voskové včelí pláty, knoty. Pozn. trojúhelníky voskového 
plátu je dobré před zatočením nahřát, např. na topení.)

Adventní koncert

Jako organizace pořádáme předvánoční koncert v místním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o koncert, na kterém se podílí nejen 
žáci naší mateřské školy, ale i naší lesní mateřské školy a Komunitní školy. 
Dále na koncertě vystupuje sbor učitelů a rodičů a několik profesionálních 
hudebníků z našich kruhů jako naši hosté.
S dětmi ve školce se na tento koncert pilně připravujeme a vystupu-
jeme s několika tradičními i netradičními písničkami. Cílem celé akce 
je společné předvánoční setkání v rámci celé komunity Jednoho stromu 
pár dní před Vánoci.

61 62



Masopust
Informace pro pedagogy
M a s o p u s t  j e  s l av n o s t n í  o b d o b í  m e z i  V á n o c e m i  a  p o s t n í  d o b o u .  Z a č í n á
na slavnost Tří králů, končí popeleční středou, která je počátkem Velikonoc. Ma-
sopustní zvyky mají pravděpodobně své kořeny v předkřesťanských slovanských os-
lavách konce zimy. Je to ideální doba na oslavy, taneční zábavy, zabijačky a svatby. 
Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, kdy se koná velká 
hostina. Poslední tři dny Masopustu se nazývají Končiny, a právě v těchto třech dnech 
obvykle probíhá slavný masopustní průvod a taneční zábava. 

Navrhované činnosti:

     na Tučný čtvrtek návštěva v místním řeznictví, nákup jitrnice, jelita a 
dalších dobrot, které pak ve školce následně v komunitním kruhu 
v rámci výchovně vzdělávacího procesu ochutnáváme

     výroba masek na masopustní průvod (pomůcky: čtvrtky, barvy, nůžky, 
lepidlo, různé materiály na výrobu vousů, chlupů atd. (pozn. je třeba mít 
masky, které se tradičně na takových oslavách vyskytovaly (medvěd, 
“Brůna”, bába s nůší, nevěsta, ženich…)

     masopustní průvod: děti se již v maskách setkají před školkou a vyráží 
směrem do centra města, kde obchází jednotlivé obchody, v každém 
zazpívají masopustní píseň, koledují a přejí lidem hezký Masopust
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Píseň k průvodu:

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
Proč bychom se hádali,
když jsem se tak shledali, poznovu?
Proč bychom se hádali,
když jsem se tak shledali, poznovu?
 
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem,
ještě se zas obejmem, poznovu.
Dříve než se rozejdem,
ještě se zas obejmem, poznovu. 

(Setkávání.cz, n.d.)

Pohybová hra Na bábu

Polovina dětí hraje bábu a polovina kominíka, modrá látka představuje 
rybník a dělají to, co se říká v říkance:

Skákala bába, reksum, kandr, cinka, bzinka, přes rybník,
skákal za ní, reksum, kandr, cinka, bzinka, kominík.
Bába se ho, reksum, kandr, cinka, bzinka, ulekla
a skočila, reksum, kandr, cinka bzinka, do pekla. 

(Setkávání.cz, n.d.)
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Pohybová hra Bum do hrnce

Děti stojí v kruhu, uprostřed kruhu leží hrnec, obrácený dnem vzhůru, pod 
ním se ukrývá talířek s nějakou laskominou, např. sušeným ovocem. Jed-
nomu dítěti zavážeme oči šátkem, dáme mu do ruky vařečku, zatočíme ho 
dokola na místě. Dítě se snaží zorientovat se v prostoru, máchá vařečkou 
do té doby, než narazí na hrnec. Velkou ránou do hrnce hra končí a dítě 
získává dobrotu. 

Masopustní říkanka: 

Jémine, dómine,masopust pomine.
Jémine, dómine,masopust pryč!
(Setkávání.cz, n.d.)

VELIKONOCE
Časový rozsah: 5 hodin
Cíle:

  seznámit děti s obdobím jarních svátků - Velikonoc a s příběhy, 
které se k nim váží. Jak v pojetí křesťanském, tak lidovém.

Informace pro pedagogy
Velikonoce jsou obdobím oslavou konce zimy a příchodu jara. Jsou to největší křesťanské 
svátky.  Mají návaznost na svátek Pesach, kterým si Židé připomínají odchod svého lidu 
z vykořisťování v Egyptě. Svátky jara jsou také obdobím, kdy si můžeme připomínat 
nejrůznější tradice a lidové zvyky. Velikonoce jsou pohyblivé svátky. Slaví se vždy po 
jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku.

Křesťanské pojetí
Velikonoce jsou pro křesťany oslavou vzkříšení Boha, který v osobě Ježíše Krista zvítězil 
nad smrtí a obětoval sám sebe za hříchy, které patří k lidství. Symbol kříže křesťanům 
připomíná, že Bůh je s člověkem přítomen v každém utrpení, utrpení rozumí, neboť ho 
prožil na vlastním těle a že je člověk Bohem milován i když a přesto, že hřeší. 

Velikonoční svátky předchází postní doba, která začíná tzv. Popeleční středou, kdy v 
katolické církvi kněz maže věřícím na čelo popel do tvaru kříže jako symbol touhy po 
novém začátku a očištění všeho špatného v lidském srdci. V postní době si lidé tradičně 
odříkali maso, mohou si ale odříkat i u různé jiné věci, které jim brání být lepšími lidmi 
- např. rodina, která spolu tráví málo času může v rámci půstu chodit na výlety či celou 
postní dobu společně večeřet. 

Člověk, který na sebe bývá příliš přísný, si může naopak v cukrárně dát občas dort a 
užít si to. Někdo, kdo se přejídá čokoládou, by se měl v postní době čokolády zřeknout. 
Způsob půstu se v dnešní době liší církev od církve, výše zmíněné platí pro církev ka-
tolickou (zde platí nařízený půst od masa pouze dva dny v roce - popeleční středa a 
velký pátek), některé protestanské církve, např. církev pravoslavná má poměrně 
přísná pravidla, co v půstu mohou a nesmí věřící jíst.

Hezky zpracovaný Velikonoční příběh pro děti  můžeme nalézt např. na webu Karmeli-
tánského nakladatelství : http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/velikonocni-pribeh-pro-deti.html
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První neděle postní “Černá”
Je to první neděle po začátku půstu, po Popeleční středě. Tento den se ženy 
oblékaly do černého ze smutku, který budou prožívat při doprovázení 
Ježíše Krista na cestě k jeho ukřižování (popř. ze smutku z postu). 
Jídávalo se tradiční jídlo z naklíčeného  hrachu nazývané pučálka. 

Druhá neděle postní “Pražná”
“Sazometná” -Druhou neděli se hospodáři scházeli, aby diskutova-
li o přípravách svých polností na jaro. K pohoštění jim ženy chystaly 
starodávný postní pokrm ,,pražmo“. Druhá postní neděle byla také dnem, 
kdy se v rámci příprav na jaro uklízelo, proto také nese název sazometná. 

Třetí neděle postní “Kýchavá”
pojmenována podle pověry, kolikrát si člověk na tento den kýchne,
 tolikrát zůstane naživu

Čtvrtá neděle postní (viz níže “vynášení Morany”)

Pátá neděle postní “Družebná”
Tato neděle znamenala pro obyvatelstvo pauzu v půstu. Liturgická barva 
se ze slavnostní fialové změnila na růžovou. Na Družebnou neděli se lidé 
družili při zábavách a tancích, pořádali menší hostiny a bavili se. Tradičně 
se pekly tzv. Družbance - koláče s náplní. Tento den byl také považován 
za ideální pro námluvy.

Šestá neděle postní “Květná”
Na květnou neděli si připomínáme slavnostní vjezd Ježíše Krista na os-
líku do Jeruzaléma, kde ho lid vítal palmovými ratolestmi. V našich pod-
mínkách nejsou palmové listy dostupné a tak je nahradily kočičky, které 
se dodnes na tento den v kostele světí. O posvěcených kočičkách se tra-
dovalo, že dokáží spravit nejednu neduhu. 
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Pašijový týden
Název tohoto týdne je odvozen od latinského slova “passio”, což zna-
mená utrpení. V tomto týdnu si připomínáme události z posledního týd-
nu Kristova života.

Modré pondělí, šedivé úterý
Probíhala příprava na další dny v týdnu, tradičně se jednalo o úklid.

Škaredá středa 
Na tento den si připomínáme Jidáše, který zradil Krista. Škaredý je ten-
to den proto, že se Jidáš škaredil na Krista. Proto si lidé dávali pozor, 
aby se celý den co nejvíce usmívali. Říkalo se, že kdo se bude škaredit 
na tento den, zůstane mu to po celý rok. 

Zelený čtvrtek
Svůj název získal od barvy kněžského roucha, které se v ten den užívalo. 
Mezi lidové tradice patřila konzumace stravy se zelenou barvou, aby byl 
člověk celý rok zdravý. 
Křesťanskou tradicí je na tento den na památku Poslední večeře při mši 
umývat nohy 12 lidem, stejně tak, jak to udělal Kristus. Při mši také
ze smutku ztichnou všechny zvony a jejich zvuk se nahradí řehtačkami. 
Tradicí také bývá bdění věřících v “Getsemanské zahradě.”

Velký pátek
je pro křesťany dnem hlubokého smutku za Kristovo utrpení a přísného 
postu. V tento den se nekonají mše svaté.
Lidové tradice říkají, že na tento den se otevírala země a vydávala své 
poklady. Takové místo se poznalo podle zlatého kapradí a modravého 
světélka. Lidé dále věřili na uzdravující moc pramenů a chodili se brzy 
ráno koupat do řek, aby byli celý rok zdraví. 

Bílá sobota
je tradičně dnem ztišení a Božího mlčení. Na bílou sobotu prožívali 
ježíšovi přátelé smutek a zároveň očekávání zázraku. Lidovou tradicí 
bylo na tento den uhasit všechna ohniště.

Velikonoční neděle
 je oslava Ježíšova vzkříšení a vítězstvím nad smrtí, je to nejvýznamnější 
den Velikonoc. V kostelech se znovu rozezní zvony a nastává veliká os-
lava. Tradičně se na tento den peče beránek, mazanec, chléb a maso. 
Hospodář tradičně rozdělil jedno vejce mezi všechny členy rodiny - 
aby nikdo nezabloudil a našel zpět cestu domů. 

Velikonoční pondělí
často bývá nejvýznamnější den pro naše děti. Je v rámci lidové tradice  
spojen s koledováním a pomlázkou. Pomlázka má svůj základ ve víře 
v omlazující sílu pučící přírody na lidskou bytost. Pletení pomlázky 
bylo a dodnes je obřadem. V některých koutech naší země je také 
tradiční polévání mužů vodou ženami. Pro ženy je naopak tradicí bar-
vení vajec, která měla původně především červenou barvu. Červené 
barvě byla přisuzována magická oživující moc. Vejce jsou symbolem 
plodnosti přírody, kdy se na jaře rodí nejvíce mláďat.
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Komunitní akce Vítání jara
Informace pro pedagogy
(Čtvrtá neděle postní “Smrtná”) - Tato neděle nese svůj název podle slovanského pojetí 
smrti “Morana”. Každý někdy jistě slyšel pojem “vynášení morany”, o němž máme první 
podklady již ze 14 století.  Jedná se o předkřesťanský zvyk, který následně tehdejší 
křesťané považovali za pohanský a byl velmi sankciovaný. I přes tuto svou historii však 
dodnes nevymyzel, a i my ve školce tento zvyk držíme. Morana je symbol zimy (která 
souvisí se smrtí), tím, že se vyhnala, přišel prostor pro příchod Vesny (jara, nového 
života). 

Průběh:
Nejdříve si děti s rodiči vyrobí drobné výrobky připomínající příchod 
jara (např. věci z papíru, sázení cibulky do květináče apod.), následuje 
krátká scénka pedagogů “Morana předává klíč k přírodě bohyni Vesně”, 
poté následuje průvod.
Figuru Morany vyneseme k řece, zapálíme a do řeky hodíme za říkání 
básničky. 
(pomůcky na výrobu Morany: klacky, sláma, přírodní hadry, ulity a pro-
vázek na ozdobení krku).

Básnička k házení Morany do řeky: 
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama,
huhuhu,
jaro už je tu! 
(Setkávání.cz, n.d.)

Po vhození do řeky si každá rodina na tzv. “líto” (uříznutá čerstvá větev) 
uváže svou mašli a líto následně pedagogové přenesou do školky, kde 
zdobí vchod.

Tradiční velikonoční aktivity pro děti

    klíčení hrachu a jiných luštěnin (Pomůcky: Luštěniny, voda, klíčící 
miska)

    pletení pomlázky (v pomlázce byla tradičně zapletena červená stužka)
   pečení mazance, beránka
    barvení vajíček, obalování vajíček pomazaných lepidlem semínky 

(potřeby: lepidlo, přírodniny, vyfouknuté vajíčko, špejle, mašle, 
lněná a sezamová semínka)

   sázení velikonočních osezení do terakotových květináčů
   klíčení semínek na mokré vatě
    na Modré pondělí a Šedivé úterý v rámci tradice důkladný úklid 

herny a zahrady
    na Škaredou středu: výzva pro děti v rámci tradice: celý den se usmívej
    zelené jídlo ve školce na Zelený čtvrtek - společně si připravíme 

např. okurkový salát nebo ledový salát, různé nasekané bylinky, 
můžeme i upéct velikonoční nádivku

básnička
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá,
proutek se zláme,
vajíčko z něj spadne.
Vajíčko se odkulí,
do strejčkovi stodoly,
vajíčko křáp, slepička vdák,
panímámo, máte mi ho dát!
(Říkanky pro děti, n.d.)
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Den země 22.4.
Časová dotace: 2 hodiny

Informace pro pedagogy
Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního 
prostředí. První Den Země byl slaven 22.4.1970 v San Franciscu.

Navrhované činnosti:

    sběr odpadků v přírodě, v odpoledních hodinách společně s rodiči 
i dětmi pořádáme výpravu do okolí školky a sbíráme odpadky.
(Pomůcky: pytle na odpad, pracovní rukavice, dezinfekční gel)
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Časová dotace: 5 hodin

Cíl:

  seznámit děti s jednotlivými profesemi (povoláním) a s některými 
zapomenutými řemesly

 rozvoj  pozitivního vztahu k práci, k práci druhých lidí 
  seznámení se s procesem výroby, možnost pracovat se skutečným 

nářadím a náčiním, různými materiály
 seznámení se s pravidly bezpečnosti práce

Očekávané výstupy:

 umí pojmenovat některá současná povolání a zná jejich obsah
 umí pojmenovat některá zapomenutá řemesla a zná jejich obsah
 získané dovednosti převádí do praktických činností
 spolupracuje s ostatními 
 poznává své schopnosti a své limity
  učí se bezpečnému zacházení s nástroji, dodržuje pravidla 

bezpečnosti práce
  uvědomuje si, že každá činnost má svůj začátek a konec v rámci 

hesla „Sklidíš, co zaseješ“

Řemesla

Navrhované činnosti:

      brainstorming na téma práce (povolání,řemesla): K čemu je práce 
dobrá? Co se děje, jsme-li bez práce? Co dělají naši rodiče? Co budu 
dělat já, až budu větší?

     četba knihy Řemesla (Klára Smolíková): využití literárního zpra-
cování o některých zapomenutých řemeslech 

     návštěva sklárny v Nižboru ( www.ruckl.com)
    návštěva obuvnické dílny Martina Lawarta (www.lawart.cz)
    workshop s Petrem Havlanem a jeho broušení nožů (www.havlan.cz)
    výroba loutek z přírodnin s Erikou Čičmanovou
    workshop Věda a pohyb do školy, společnost Marstafit 
    pečení s cukrářkou v rámci výchovně vzdělávacíhho procesu

Výtvarné aktivity:

     výtvarné zpracování ref lexe z výletu ve sklárně v Nižboru: Na velký 
formát papíru pomocí špejle namočené do černé tuše děti malují 
své zážitky z prohlídky sklárny. Pedagog dopisuje jejich postřehy 
k jednotlivým obrazům (pomůcky: velký formát papíru, černá tuš, 
špejle, černá propiska či centropen)

     koláž z látek: Na čtvrtku formátu A4 děti namalují postavu, které 
následně z látek vyrobí ošacení za pomoci různých typů látek 
(pomůcky: čtvrka A4, lepidlo, nůžky, látky z různého materiálu) 

     výroba šperků na kovadlině: Za pomocí kladívka a kovadlinky děti 
tvarují drátek do podoby šperku (prsten náramek, přívěšek na krk)
(Pomůcky: kovadliny, dráty, korálky, kladívka, kůžičky)
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Pohybové hry:

     Kimova hra - poznat po hmatu věci, které se používají v různých 
řemeslech a povoláních. (pomůcky: vybrané předměty k různým 
řemeslům a povolání, šátek na zavázání oči či plátěný pytel na scho-
vání předmětů)

     pantomima - děti jednotlivě předvádí pomocí pantomimy vybrané 
povolání či řemeslo

Literárně poslechové činnosti 

Básničky
Tam na hrázi u rybníka
potkal mlynář kominíka.
Obejmuli se – umazali se! odkaz zde

Ráno děti přivítá,
pohádku jim předčítá.
Cvičí, kreslí, maluje,
o své děti pečuje.odkaz zde

Voňavý dům s křeslem mám,
každého z vás ostříhám.
Nůžky, hřeben a kdo asi
upraví vám vaše vlasy?

(Předškoláci.cz, n.d.)

Já bych chtěl být kominíkem
a já zase zahradníkem.
Já bych chtěl být zedníkem
a já zase horníkem. 

(Předškoláci.cz, n.d.)

Mysliveček v lese,
seno v pytli nese.
Srnky ho už čekají,
u krmelce číhají. 

(Předškoláci.cz, n.d.)

Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky,
máma se raduje, že bude péct vdolky. 

(Předškoláci.cz, n.d.)

Pekař peče housky, uždibuje kousky,
pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.

(lidová)

Za volantem sedí,
na dálnici hledí.
Pomeranče a fíky
dováží nám z Afriky.

(RVP, 2011)
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Písničky
Když jsem já sloužil
Dělání, dělání…
Muzikanti, co děláte 

(Písně jsou zlidovělé, lze snadno dohledat na internetu)

Evaluace

Děti se během celého integrovaného bloku seznámily s mnoha zapomen-
utými řemesly a povoláními. Vybraná z nich si mohly vyzkoušet na vlast-
ní kůži. Je důležité nechat dětem prostor pro vlastní seberealizaci avšak 
za důkladného poučení o bezpečnosti práce. Děti jsou velmi kreativní, 
když se jim dá možnost prostoru. Tento integrovaný blok naplnil celou 
mateřskou školu. Žili jím jak děti, pedagogové, tak rodiče. Doporučujeme 
se v rámci tohoto bloku zaměřit i na zapojení rodičů do plánovaných 
workshopů a jiných aktivit.  Dále je důležitá práce s časovou posloup-
ností, kterou jsme dostatečně nevyužili. Např. Nafocení průběhu výroby 
některého z výrobků a následná práce s vyvolanými fotkami. Po ukončení 
bloku jsme dále zhodnotili, že jsme do programu dostatečně nezapojily 
hudební výchovu - rytmizace, muzikoterapie, vytleskávání. 
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Časová dotace: 10 hodin

Cíl:

  rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně 
prožívat

  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, toler-
ance, respektu)

 učit se chápat příbuzenské vztahy 
  prostřednictvím her, činností a aktivit vnímat rodinu jako důležité 

společenství lidí  

Očekávané výstupy:

 dítě vyjmenuje členy své nukleární rodiny
 zná název města kde bydlí/kde sídlí školka
  získá povědomí o nejméně pěti místech, které jsou součástí naší 

komunity (kostel, cukrárna, obchod…)
  aktivně se seznámí alespoň s pěti lidmi z různých profesí z okolí 

místa sídla školky

Projekt
“Rodina a komunita”

Pohádka Jak dědek s bábou tahali řepu

Cíle:

     prostřednictvím pohádky si upevnit znalost názvů členů rodiny
     seznámit děti s rodinnými vztahy a s významem pomoci v rodině 
     děti poznají i své širší příbuzenstvo

Návrhy na aktivity: 

      vyprávění pohádky o řepě s následnou diskuzí o jednotlivých 
postavách, zkoumáme význam slova “pomáhat si”

      povídání o rodině, kdo do rodiny patří, kdo patří do mé rodiny, 
jak mi doma říkají? 

      seznámení se s profesemi členů mé rodiny, co dělá máma, co dělá 
táta

     použití dřevěného kalendáře - co děláme jaký den v týdnu
      rodinné tvoření stromu života, prezentace ve školce v komunitním 

kruhu
      den s babičkou - jedna z babiček z naší komunity nám přišla udělat 

dopoledne plné povídání o tom, jaké to bylo, když ona chodila do 
školky

      akce “babičky nám čtou” - celý týden nám chodily před spaním číst 
místo paní učitelek babičky

      pečení s babičkou Andulkou - pečení sladkého pečiva s jednou 
z babiček z naší komunity
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     návštěva místní modlitebny církve bratrské na Vráži v Černošicích - 
komentovaná prohlídka nově zrekonstruovaných prostor tzv. “Archy”

     Den Matek - výroba dárků pro maminky: bylinková sůl
    návštěva místních potravin a masny spojená s nákupem
     malování řepou na papír (Pomůcky: šťáva z nakládané řepy, štětec, 

papír)
     tiskátka z brambor (tiskátko dle věku dětí připraví učitelka)

(Pomůcky: šťáva z řepy místo inkoustu, brambora, nožík, papír)

Evaluace

Velmi nás nadchlo, jak se rodiny zapojily do tvorby Stromu života 
společně s dětmi a také to, jak děti znaly jménem jednotlivé členy svých 
rodin a dokázali svou práci před ostatními prezentovat. Naopak nás 
bohužel trochu zklamala návštěva místního sídla církve bratrské. Pas-
tor nedokázal děti upoutat vyprávěním o modlitebně, dost času děti 
strávily prohlížením obrázků na počítači. 
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3)  tématický blok

Anotace

Cílem je dítě, které vnímá smysluplnost činnosti,  činnost započne 
a dokončí, raduje se z práce, učí se plánovat, pracovat s chybou a ví, 
proč neničit práci ostatním. 
Aktivity, které jsme dětem v rámci tohoto tématického bloku nabíze-
li, se v očích dospělých mohou zdát malé, ale v očích dětí mají velký 
rozměr. Někdy můžeme mít pocit, že děti nejsou připravené měnit svět 
kolem sebe - když jim ovšem nabídneme činnosti, na které dosáhnou, 
mohou se dít překvapivé věci. Je krásné vidět skupinu dětí, které samy 
od sebe diskutují o tom, do jakého koše vyhodit zmuchlaný papír nebo 
z okna spontánně pozorují ptáky na krmítku, které si samy postavily 
ze dřeva. 

Cíl:

  výsledkem této oblasti by mělo být aktivní zapojování dětí do řešení 
problémů kolem sebe 

  chceme dětem zprostředkovat zážitek, že mohou svou aktivitou 
něco změnit, udělat něco dobrého a že vynaložené úsilí se vyplatí

  podkladem pro tuto oblast je posilování kritického myšlení, 
tvořivosti, iniciativy a schopnosti řešení problémů

Témata tohoto bloku se prolínaly s většími tématickými celky, oblast 
“Řešíš ,  řeš ím,  řeš íme”  prostupuje všemi tématy, které jsme zmínili
v předchozích dvou kapitolách. Proto je tento blok zpracován 
odlišným způsobem než předchozí.

„Řeším, řešíš, 
řešíme“ 

Motto 

“Pomáhat je pro mě přirozené.”
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Informace pro pedagogy
Reduce, reuse, recycle
Princip reduce-reuse-recycle tvoří základní hierarchii při ekologickém nakládání s od-
pady. Prvním stupněm je reduce, čili minimalizace, snižování množství vyproduko-
vaného odpadu. Nevyrobené zboží (potažmo odpad) ušetří nejvíce materiálů a ener-
gie – jak při výrobě, tak při likvidaci, dopravě atd. Druhý stupeň – reuse – znamená 
znovupoužívání již vyrobených věcí. Mohou sloužit jak k prvotnímu účelu, ke kterému 
byly vyrobeny, tak jako věci okrasné či jinak užitkové. Příkladem mohou být známé 
skleníky ze zavařovacích sklenic, ale i promyšlené designové věci nebo dokonce domy 
(viz film Architekt odpadu, v originále Garbage Warrior). Zde již byla energie na výro-
bu a přepravu vložena, znovupoužití vdechne výrobku nový život. Problematické 
je znovupoužívání některých výrobků – třeba pneumatik na stavby – protože obsahu-
jí mnoho zdraví nepříliš prospěšných látek, které se z nich mohou uvolňovat. Mnoho 
designérských studií se cíleně věnuje navrhování s použitím starých, odpadních věcí, 
stačí zadat vhodná klíčová slova do webového vyhledávače. Posledním stupněm je re-
cycle – recyklování, materiálové využití věcí. Z uvedených možností je jako poslední 
čili nejméně vhodná. Je totiž nutné materiály určené k recyklaci separovat, svážet, 
dotřídit, obvykle roztavit nebo rozdrtit a teprve potom jsou připravené k použití jako 
výchozí surovina. V mnoha případech (nepodléhá tomu např. sklo) dochází k tzv. down-
cyclingu, tj.snižování kvality výrobků. Jde o to, že z obalových plastů obvykle nevzniká 
plast srovnatelné kvality, ale výlisky ze směsného plastu použitelné jen jako profily, 
lavičky apod. Papír také při každém recyklačním kole ztrácí na kvalitě a část vláken 
se přidává nová. Tenkostěnný hliník se také obvykle nepoužívá pro výrobu nových 
plechovek a alobalu, ale jen jako redukční činidlo do tavicích pecí atd. Samozřejmě 
platí, že recyklace je vhodnějším postupem než spalování (s energetickým využitím) 
nebo skládkování odpadu. 
(Wikiekoporadna, n.d.)

 Klíčové kompetence:

 dítě zažije úspěch při snaze změnit něco kolem sebe
 dítě je iniciativní a samo nabídne pomoc
 umí s dopomocí třídit odpad
 zná princip “Reduce- Reuse - Recycle”
 ví, jak pomoci a přitom neublížit zvířatům
 dítě započne a dokončí činnost
 dítě rozliší pracovní nástroje, učí se je bezpečně používat

Věkový rozsah: 3 -7 let

Časová dotace: 25 hodin

Prostředí: prostor mateřské školy 
(zrekonstruovaná stará stodola), zahrada se vzrostlými stromy a keři, 
poblíž luk a řeky Berounky, blízké okolí školky, městská část Praha-
Lipence, Praha - Radotín a město Černošice

Rizika:

 nedostatečné ošetření bezpečnosti při práci s nástroji
 štípnutí bodavý hmyzem při práci s hmyzím domečkem
 špatně ošetřené zklamání z nepovedené práce 
 předkládání hotových poznatků na úkor vlastního prožitku

.
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Realizace tematického celku

Environmentální výchova
  Stavění kompostu - se stalo v naší školce akcí nejen pro děti, ale 

i pro rodiče. Společně jsme po krátké besedě o kompostování 
založili kompost, na nějž nyní odnášíme přebytečný biomateriál. 
Příští rok již budeme mít k dispozici vlastní humus.

  Založení záhonku - v rámci dopolední výuky jsme s dětmi poskláda-
ly zakoupený vyvýšený záhon z půlkuláčů. Důležité bylo seznámit 
děti s důležitostí správného položení jednotlivých vrstev v kom-
postu tak, aby cirkulace vzduchu uvnitř byla správná. Vrstvy děti 
samy zakládaly. Nyní v záhonu pěstujeme bylinky a zeleninu, 
o které se děti  samy starají .  Společně bylinky i  sklízíme.

        Ze zdrojů z našeho záhonu krmíme i naše morčata.
  Péče o domácí zvířata - ve školce máme dvě morčata, o která 

se děti s dopomocí pedagogů starají. Tato aktivita nám dětem 
přináší každodenní radosti i starosti a my věříme, že je to dobře 
připravuje na budoucí samostatnější život.

      Péče o divoká zvířata - s dětmi se zajímáme o to, jak se co nej-
lépe starat o divokou zvěř. Máme za sebou několik dní, kdy jsme 
se aktivně zabývali tím, jak správně dokrmovat zvířata, co dělat 
s nalezeným mládětem (např.vypadlým z hnízda). Tento rok jsme 
nalezli zraněného ptáčka a následně nám jeden rodič bohužel přinesl 
malého zajíčka - v obou případech přijeli zaměstnanci záchranné 
stanice v Jinonicích. V prvním případě ptáčka odvezli a dostali 
jsme zprávu, že mohl být vypuštěn opět do přírody.

Chování ke zvířatům

Do této oblasti patří základní znalosti o péči o zvířata v naší přírodě. 
Lidé často s dětmi rádi krmí ptactvo pečivem a dokrmují zvěř v zimě. 
To, jak to dělat správně ovšem není tak jednoduché. Pro divoká zvířata 
obecně není vhodné jakékoliv pečivo, ani pro divoké kachny a rozhodně 
ne lidské zbytky či sladkosti. Nejlepší je poradit se s místním hajným či 
správcem lesa. Srnkám a jelenům jistě neuškodí menší množství mrkví 
či jablek. Musíme ovšem myslet, že největší složkou potravy této zvěře je 
objemové krmivo jako je seno obohacené sušenými bylinami, vojtěškou 
či malinou. Další složkou potravy jsou jádrová krmiva,  jako jsou žaludy, 
bukvice, kukuřice či obilí - s touto složkou se ovšem musí šetřit. Ideální 
je také doplnit stravu zvířat o liznou sůl.
Krmení ptáků začíná u správného krmítka. Abychom ptáčkům pomáha-
li, musí krmítko odpovídat určitým parametrům. Často se stává, že lidé 
sestaví krmítko např. s bidýlkem u otvoru, což slouží akorát jako sedát-
ko pro kočku, která ptáky loví. Krmítko je potřeba pravidelně čistit. 
Ptáky můžeme dokrmovat semeny slunečnice, dýně, sušenými bobule-
mi či sušeným hmyzem. Vhodná krmiva pro venkovní ptacvto seženete 
např. na webu odkaz zde

Kompostování je důležitou součástí environmentálně šetrného života. 
O kompostování se dozvíte mnoho informací na webu
http://www.kompostuj.cz/ 
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  Krmítko pro ptáky - děti si samy sestavily zakoupené krmítko 
pro ptáky, následně průběžně pozorujeme a zkoušíme určovat 
druhy ptáků. Také vyrábíme lojové koule a zavěšujeme je po školkové 
zahradě.

  Součástí tohoto tématu byla i výuková procházka s naším panem 
hajným Kožíškem, který nás doprovodil ke krmelci a ukázal nám, 
co tam zanechat můžeme a co ne.

  Dále jsme se zabývali tématem nárazu ptáků na skleněné plochy v 
oknech školky. Děti samy vyrobily nejrůznější tvary z barevného 
papíru, kterými polepily okna školky. Od té doby nám do objektu 
nevletěl nebo do okna nevrazil ani jeden pták, jak se dříve stávalo. 

  Výroba Hmyzího domečku (http://kvetoucizahrada.cz/hmyzi-domecky/) 
  V horkých dnech rozmísťujeme misky s vodou po zahradě pro drob-

ná zvířata.
  Třídění odpadků- ve školce jsme společně s namotivovanými 

dětmi zavedli přísný systém třídění odpadků. Tomuto tématu 
jsme věnovali i tématické odpoledne “moře odpadků”, které bude 
podrobněji popsáno níže. S dětmi třídění odpadků dennodenně tré-
nujeme.

  Uspořádání sbírky Sue Ryder - vyzvali jsme rodiny, aby s dětmi 
probrali doma oblečení a hračky, které již nepotřebují. Podařilo 
se nám vybrat desítky krásných věcí, které jsme následně odve-
zli na charitativní sbírku. S dětmi si následně povídáme o lidech 
v nouzi a o tom, kam jejich hračky a oblečení putuje. Následuje 
sdílení o emocích, práce s kartami Moře emocí,  jak se ti  l idé 
asi  cítí ,  jak se cítíme my atd.

Multikulturní výchova
a rozvoj empatie

  Knihobudka -  ve stejném duchu následně třídíme a odvážíme 
nepotřebné knihy a hračky i  ze školky na vlakové nádraží 
v Černošicích,  kde je knihobudka. Následně s dětmi pozoru -
jeme, jak rychle si  věci  l idé odnáší.

  Z darovaných palet vyrábíme společně s dětmi ponk na práci 
s  nářadím. 

  V rámci multikulturních dní,  Modrého dne (světový den 
porozumění autismu) a IB “Co vidí  vlaštovka” děti  aktivně 
přemýšlí ,  jak by mohli  pomoci l idem v nouzi či  s  handicapem 
(viz níže).

  Klíčení semínek - v rámci grantu jsme nakoupili misku na klíčení 
semínek, klíčit zkouší i menší děti, pozorujeme změnu na semínku, 
povídáme si o zdravém jídle a životním stylu, aktivně se snažíme 
měnit svačiny ve školce zařazováním zdravějších jídel.

  Údržba společných prostor - necháváme děti se zapojovat do re-
konstrukce naší školkové zahrady a do společné údržby prostor. 
Děti si samy např. natřely náš starý domek na nářadí tabulovou 
barvou. Také se podílí na údržbě zahrady, hrabou listí, společně 
opravujeme, co je potřeba. Děti zapojujeme do běžného chodu 
života ve stavení, kde školka sídlí. 

  Práce s informacemi - hledání a orientace v encyklopediích 
(doporučované encyklopedie: Encyklopedie La Rousse - Příroda, 
Řekni mi proč, Obrázková Encyklopedie pro děti - lidské tělo, 
Velká dětská encyklopedie - zvířata, pod zemí, pod vodou)
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                                                       Děkujeme 
Školce Jeden strom 

 

za sbírku na Dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi. 
Výtěžek z prodaných věcí, rekordních 147.000 Kč, 

je určen na péči o křehké seniory v Sue Ryder. 
 

Dary, které se neprodaly, byly věnovány sociálně potřebným rodinám a pěstounské péči. 
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Evaluace

  Hmyzí domeček - děti samy sledovaly, že hmyz domeček nevyužívá. 
Po konzultaci se zahradní architektkou Ing. Lucií Miovskou, PhD. 
se ukázalo, že jelikož je naše zahrada rozlehlá, hmyz preferuje pro 
něj přirozenější útočiště. Také jsme se dozvěděly, že ve většině 
případů hmyzí domeček využívá nežádoucí bodavý hmyz. 

  Krmítko pro ptáky bylo možná špatně situováno, je třeba dát pozor 
na správné umístění.

  Děti se aktivně a s nadšením zapojily do výroby ponku a sestavo-
vání bylinkového záhonu (pozor, nutné poučit o bezpečnosti při 
práci s nástroji). 

  Překvapilo nás, že děti projevily velkou dávku štědrosti při výběru 
věcí,  které jsme společně darovali  do knihobudky na nádraží

        v Černošicích.
  V rámci péče o morčata jsme zažili úhyn jednoho z nich, velmi 

přirozeně jsme se s morčetem rozloučili, zazpívali mu a pochovali 
ho - u některých dětí se jednalo o první setkání se smrtí.



4)  tématický blok

Tato oblast se zaměřuje na propojování multikulturní výchovy, 
environmentální výchovy a výchovy v globálních souvislostech.
Pro přehlednost jsme si tento tematický blok rozdělili do tří projektů:

 Rozumím sobě

 Rozumím a pomáhám druhým

 Rozhlížím se po světě

Anotace

Chceme dětem pomoci žít smysluplný, naplněný život a napomáhat v je-
jich životě vytvářet rovnováhu.Věříme, že bez znalosti vlastního těla, 
jeho potřeb v rovině fyzické, ale i emoční a duchovní, nemůžeme žít pl-
nohodnotný život. Stejně jako se stáváme průvodci na cestě k lásce
k druhým, ke svému okolí, tak je učíme i sebelásce.
Naším nejvyšším cílem je dítě, které se má rádo, je šťastné a spoko-
jené, umí respektovat odlišnosti, nebojí se chybovat, pružně reaguje na 
změny, dokáže nabídnout a přijmout pomoc, spolupracuje, chápe prin-
cip kauzality a umí se z něho poučit, je odolné, autonomní. Je osob-
ností, která zná své vlastní slabé a silné stránky, umí vyjádřit emoce. 
Vycházíme z přesvědčení, že sebeláska vede k toleranci a respektu vůči 
ostatním a potřebě konat dobro. Nejen při zdolávání terénu v přírodě, 
společných hrách na zahradě školky nebo pobytu v našem zázemí mohou 
děti pozorovat, jak se navzájem od sebe liší: každý jsme jiného pohlaví, 
každý máme jiné vlasy atd. Jeden umí rychle běhat a druhý umí hezky 
kreslit. Jeden chodí po svých a druhý ke svému pohybu používá invalid-
ní vozík. Je součástí našeho běžného dne, že s dětmi mluvíme o vzájem-
ných odlišnostech, pojmenováváme dění kolem nich a aktivně je učíme 
respektu k odlišnostem. Vždyť jedno z hlavních hesel naší organizace 
je: “Ještě štěstí, že jsme každý trochu jiný”. V klidu můžeme žít pouze 
v případě, že si toto budeme uvědomovat a v sobě pěstovat.

„Vše souvisí
se vším“ 

Motto 

“Mávnutí křídla motýla
na jednom konci světa může 
způsobit tajfun na konci 
druhém.“ 
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Cíl:

  rozvoj osobnosti dítěte, které se má rádo a nebojí se dávat najevo 
své emoce

 učíme děti faktu, že vše souvisí se vším
 

  snažíme se aby se prvky multikulturní a environmentální výchovy 
prolínaly naším běžným dnem a aby aktivity, které dětem nabízíme 
rozvíjely rovnoměrně všechny oblasti života

Klíčové kompetence: 

 zajímá se o jiné kultury
  učí se řešit konf likty bez případné agrese (když se mu něco nelíbí, 

dokáže to říct a řešit)
 úměrně věku se dokáže vcítit do druhého
 vnímá své tělo, pojmenuje části těla
 vnímá své emoce, dokáže některé pojmenovat u sebe i u druhého
  je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich 

odlišnostem a jedinečnostem
  uvědomuje  si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých 

částech naší planety různorodý a pestrý

Věkový skupina: 3-7 let

Časová dotace: 25 hodin

Prostředí: prostor mateřské školy (zrekonstruovaná stará stodola), 
zahrada se vzrostlými stromy a keři, poblíž luk a řeky Berounky, blíz-
ké okolí školky, městská část Praha-Lipence, Praha - Radotín a město 
Černošice.
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Realizace projektu

Emoce

  Několik dní jsme věnovali tématu emocí, zařadili  jsme sdílení 
o vlastních emocích, o tom, co emoce jsou.

  Brainstorming ke každé emoci, otázka: K čemu je dobrá? Cílem této 
aktivity je uvědomění dětí, že každá emoce může být k něčemu do-
brá. Tuto aktivitu musíme upravit podle věku dětí, s malými dětmi 
mluvíme o základních emocích, emoce připodobňujeme situacím 
z jejich života. Můžeme se ptát, “ Kdy cítíš vztek?” - já třeba, když 
mi někdo vezme hračku. Pracujeme s pomůckou Moře emocí a kni-
hou, doplněnou velkou plyšovou hračkou, Emušáci - Ferda a jeho 
mouchy a Ferda v tom zase lítá. Doporučujeme tyto pomůcky, často 
s nimi pracujeme podle návodu.

  Výroba karet emocí - děti si na jednotlivé čtvrtky nakreslí sma-
jlíky s jednotlivými emocemi, následně v kroužku zkusí tyto sym-
boly napodobovat, v dalším kroužku zkouší vylosovanou kartičku, 
pantomimicky předvést a ostatní hádají, jakou emoci hraje.

Canisterapie

  Bezpečný kontakt se zvířaty má na děti bezpochyby blahodárný 
účinek, my jsme si tuto zkušenost zprostředkovali díky návštěvy 
canisterapeutického psa a jeho trenérky.

ROZUMÍM SOBĚ

Muzikoterapie

  Inspirováni workshopem muzikoterapie pro pedagogy, který jsme 
v rámci projektu absolvovali, jsme do školky nakoupili Orffovy 
nástroje a začali hudbu ještě více zařazovat do každodenních 
řízených aktivit.

  Proběhl workshop bubnování pro děti a rodiče, vedený Petrem 
Havlanem a shlédli jsme interaktivní představení Léčivá pohád-
ka od Zdeňka Hladíka.
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Realizace projektu

Svatý Martin
Svátek svatého Martina byl již zmíněn na předchozích stránkách. Na tom-
to místě bychom rádi zmínili, že jsme s dětmi aktivně navštívili Domov pro 
seniory v Černošicích na Vráži, kde se děti krásně napojily na zdejší sen-
iory, vyprávěly jim tuto legendu a zazpívaly písničky.

Den porozumění autismu
“Modrý den”
V rámci dvou dnů jsme se rozhodli zaměřit na připomínku Dne porozumění 
autismu a jinakosti jako takové. Oba dva dny jsme si povídali a psali o tom, 
proč máme štěstí, že je každý jiný a jaké by to bylo, kdyby byli všichni 
lidé stejní. Povídali jsme si v komunitním kruhu, zkoušeli jsme, jaké to 
je komunikovat spolu jinak. Obtiskli jsme naše ruce, jelikož náš obtisk je 
také jedinečný. Zaměřili jsme se i na komunikaci mezi sebou, vzájemný 
respekt, dodržování pravidel. Mluvili jsme o tom, co to znamená někomu 
se posmívat, provokovat. Jak můžeme ostatním pomoci, když vidíme, 
že se někomu děje něco, co se nám nelíbí. V rámci komunity jsme se 
domluvili s rodiči a jeden den jsme všichni přišli oblečení v modré barvě, 
modrá je totiž barva porozumění, v této barvě jsme vyzdobili i školku.  Na-
konec jsme se společně vyfotili na zahradě školky. Vyrobili jsme desítky 
modrých květin z papíru a předškoláci je společně s pedagogy jeden den 
ráno na nádraží v Černošicích, rozdávali procházejícím lidem. Společně s 
květinou jim darovali i malý leták, který vyrobila ředitelka Jeden strom, 
z.ú., speciální pedagog Mgr.Alena Laláková, se svými žáky v Komunitní 
škole, s jednoduchým popisem, který i nezasvěceným přiblížil svět lidí
s autismem. 

ROZUMÍM
A POMÁHÁM DRUHÝM

Odpadková polévka -  výukový program

Motivace: postava Vodní víly (převlečený pedagog/lektor)

Informace pro pedagogy 

Odpadková polévka je odpadková skvrna, plochou větší než čtyři Německa, nacháze-
jící se v Tichém oceánu. Jedná se o důsledek špatného lidského chování vůči přírodě. 
Největší poměr materiálů jsou plasty, které mají závažné následky pro mořský ekosys-
tém. (Pomůcky: oblečení pro vílu, modré látky či šátky simulující moře, barevné papíry, 
odpadky na třídění, mapa či globus, několik věcí z recyklovaných materiálů (fleecová 
mikina)).

Příprava: 

  Připravíme moře z šátků, na které nasypeme odpadky. Následně 
připravíme několik odpadkových košů polepených jednotlivými bar-
vami (žlutá-plasty, modrá-papír, zelenobílá-sklo, oranžová-kovy, 
hnědá-bioodpad a koš s obrázkem traktoru-sběrný dvůr).

Průběh:

  víla děti seznámí s místem, kde žije (oceán) a nastíní problém “moře 
odpadků”, ukáže místo na mapě i na globusu, poprosí děti o pomoc 
s úklidem jejího domova, klademe důraz na to, kde Tichý oceán 
leží a jaké jsou země okolo, jací tam asi žijí lidé? 

  vede s dětmi diskuzi o třídění odpadků: Co to na tom moři je? Kam by 
se to dalo dát? Následně děti odpadky vytřídí, mluvíme i o tom, jak 
dlouho se jednotlivé materiály budou rozkládat, o tom, co se děje

          s živočichy, když se jim do těla plast dostane.
  ukázky a osahání si věcí, které jsou z recyklovaných materiálů (miki-

na, kniha, toaletní papír, sklenice)
  závěrečné shrnutí - diskuze: co můžeme všichni začít dělat třeba 

hned dnes?
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Realizace projektu

Děti jako já
K vytvoření tohoto bloku nás inspirovala úžasná kniha Děti jako já z roku 
1996 od Barnabase Kindersleyho. Na motivy této knihy jsme si s dětmi povídali 
o dětech z celého světa.
Zdrojem informací nám také byly naše pravidelně pořádané multikulturní 
dny, na které jsme s dětmi navazovali. Všechny multikulturní dny byly 
postaveny interaktivně, jakoby děti do dané země opravdu cestovaly, cesty 
ovšem pokračovaly následně i během dalších dnů ve školce. Podařilo se 
nám uspořádat celkem 6 multikulturních dnů. Společně jsme cestovali 
do Afriky (především do Konga), na Ukrajinu, do USA, do Číny,
do Španělska a do Německa.

Každý z výše zmíněných dní se následně odrazil na programu ve školce. 
Zařadili jsme diskuze o původu našich předků, o cestování, o tom, zda máme 
kamarády z jiných zemí. Podporovali jsme jednotlivé děti ve vyprávění 
příběhů. 
Věnovali jsme se poslechu hudby z různých koutů světa, hledali jsme 
společně dané země na mapě nebo na globusu. 

Motivací nám byla vlaštovka. V rámci vyprávění o ptácích a pozorování 
krmítka v průběhu roku, jsme se dozvěděli, že např. vlaštovky odlétají na 
jih. S tímto motivem jsme dlouho pracovali a kladli jsme si otázku,
co ta vlaštovka při cestě kolem světa asi mohla vidět. Jaké děti asi z dálky 
viděla? Viděly ji i děti ve školce někde v Africe nebo v Austrálii?

ROZHLÍŽÍM SE PO SVĚTĚ 

Navrhované činnosti:

  práce s mapou, atlasem a globusem - hledáme krajiny, kam vlaštovky 
odlétají

  pomocí šablony tvoříme kreslíme vlaštovku, plochu pokrýváme 
rozetřením nastrouhané křídy prstem

  výroba zeměkoule - šablona kruhu, se zvýrazněním jednotlivých 
kontinentů, které následně děti za pomoci lepidla pokryly odřezky 
z ořezaných pastelek (pomůcky: odřezky, připravená slepá mapa 
kontinentů, lepidlo)

 dramatické ztvárnění letu vlaštovky
  brainstorming: Co viděla z výšky vlaštovka? Zaznamenáváme 

na arch papíru.
  zpěv písně Návrat, Jiří Pavlica et Hradišťan (viz www.hradistan.cz), 

doprovázíme se Orffovými nástroji a klávesami
 poslech písničky Traband: Vlaštovky (viz www.traband.net)
  poslech písně Jaromír Nohavica: Vlaštovko leť (viz www.nohavica.cz)
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Multikulturní dny se zabývají tématikou bilingvních rodin coby význam-
ným kulturním obohacením naší komunity. Z organizačního hlediska 
se jedná o odpolední setkání pedagogů a rodin, plné zajímavých aktivit, 
které připravuje jedna z bilingvních rodin spolu s odborníkem na danou 
kulturu. Společně představí jejich kuchyni, kulturu, gesta, která mohou 
v naší kultuře vést k nedorozumění a naopak.
Nejen v rámci komunitního vzdělávání je pro nás důležité potkávat se 
s rodiči dětí, a s rodinami jako takovými. Za celou organizaci máme 
dobré zkušenosti s občasnými mimoškolními aktivitami pro celé rod-
iny, ať už se jedná o obyčejný táborák, oslavy příchodu jara, loučení se 
se školním rokem nebo setkání při besídkách. Dlouhodobě vnímáme, že 
máme v naší komunitě velikou kulturní rozmanitost. Máme děti z bil-
ingvních rodin, zaměstnance, kteří pocházejí z jiné země nebo rodiny, 
které žily dlouhodobě v zahraničí. Tato pestrost je krásná a díky pro-
jektu jsme měli možnost se s touto pestrostí blíže seznámit. Pravidelné 
organizování tzv. multikulturních dnů se stalo natolik součástí školního 
roku, že si to již bez nich téměř nedokážeme představit.

Struktura multikulturních dnů
Časový rozsah: 3 hodiny
odpoledne mimo program provozu školky

Charakteristika:
Zábavnou a edukativní formou se pokusíme dětem a rodinám 
zprostředkovat nejen konkrétní informace o dané zemi ale i pozi-
tivní zážitek spojený s danou kulturou či národností.

Multikulturní dny

Cíle: 

 seznámení se s danou kulturou všemi smysly 
 zážitek pozitivního prožitku ve spojení s danou kulturou
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj tvořivosti
 rozvoj povědomí o dané kultuře
 rozvoj schopnosti tolerance odlišnosí
 rozvoj pozitivního vztahu k vlastní kultuře

Očekávané výstupy:

 dítě se spontánně zapojí do aktivit, zapojí se do hry
 raduje se z objeveného, prožitého a vytvořeného
 poznává svět všemi smysly (ochutnává neznámá jídla)
 dokáže se soustředit na aktivity po dobu úměrnou jeho věku 
 zachytí a vyjádří své prožitky
 získává hlubší vztah ke své i jiné kultuře
 má povědomí o dané kultuře
 po povědomí a přijímá, že jsme každý jiný



109 110

Navrhované činnosti:

 divadlo (jak připravené pedagogy, tak i dětmi)
  přednáška s promítáním obrázků dané země a poslechem hudby, 

specif ické pro danou kulturu (za použití  dataprojektoru,  PC 
a reproduktorů)

 jednotlivá stanoviště, na kterých pracují rodiče s dětmi
 hry typické pro danou kulturu
 příprava typické jídla
 výroba masek , popř. oblékání do typického kroje
  zábavná výuka jazyka (zkoušení kaligrafie, učení se několika 

potřebným slovíčkům)
 naslouchání národní pohádce
 hry s tematikou zásadních historických událostí

Doporučení:

Při přípravě skladby programu doporučujeme dynamicky střídat prvky, 
které zapojují různé smysly a také střídat zábavné a edukativní bloky. 
Program je potřeba vyvážit tak, aby zvládly udržet pozornost jak starší, 
tak ale i mladší děti. 

Rizika:  

     neodhadnutí aktivit úměrných věku účastníků (díky velké věkové 
rozmanitosti) 

    pro pedagogy se jedná o práci nad rámec běžné pracovní doby 
    neodhadnutí počtu stanovišť a aktivit vzhledem k časové dotaci
    nucení dětí do činností, které nechtějí dělat
    mnoho činností uvnitř na úkor pobytu venku
    nerespektování skupiny dětí, vysoké nároky



Hurá do Afriky
V rámci prvního multikulturního dne jsme vycestovali společně s dětmi 
a jejich rodiči až do Afriky. Odpolednem nás provedli tři lektoři z Centra 
demokratického vzdělávání (dále CDV), dva z nich přímo pocházející
z dvou různých afrických zemí. Hlavní koordinátorkou za akci byla Mgr. 
Andrea Špirková, pracovnice CDV. Druhou částí programu nás provedla 
rodina z naší komunity, která má adoptovanou holčičku z Demokratické 
republiky Kongo.
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Základní informace pro pedagogy:
Afrika je třetí největší kontinent na světě, na kterém žije přibližně 1,2 miliardy obyva-
tel. Zemí s největší rozlohou je, ze všech 54 zemí Afriky, Alžírsko, ale nejvíce obyvatel 
žije v Nigérii. 
Paleontologické nálezy ukazují na fakt, že Afrika, zvláště ta střední východní, je samot-
nou kolébkou člověka, ať už se jedná o našeho nejstaršího předka Austrolopitheka 
či nálezy z doby přibližně 200 000 let před Kristem prvních Homo Sapiens Sapiens 
(člověka dnešního typu) v Etiopii. 
Afrika nemá mnoho ostrovů, největším a nejvýraznějším je Madagaskar, který oplývá 
vysokou druhovou diverzitou. Nejvyšší horou
je sopka Kilimandžáro (5895 m n. m.). Nejdelší řekou je Nil, který
je následován řekou Kongo. Největší pouští Afriky je Sahara, která
se rozkládá na severoafrickém pobřeží a táhne se přes deset států (Egypt, Lýbie, 
Alžírsko, Tunis a další). 
Afrika je oblast s obrovskou náboženskou a etnickou různorodostí. Zajímavá je také 
otázka jazykové diverzity. (Wikipedie - Afrika, n.d.) 

Jak představit dětem Afriku:

Afrika je pro multikulturní výchovu ve školce velmi bohaté téma. 
V prostředí českých mateřských škol bývá pro děti zajímavostí, že v 
Africe žijí lidé s tmavou pletí. Starší děti možná naopak překvapí, že v 
Africe žije také mnoho lidí s pletí bílou nebo arabského etnika. Mladší 
děti můžeme zaujmout typickou africkou faunou, jako jsou sloni, zebry 
a lvi (poznámka pro pedagogy - pozor na tygry, ti žijí v Asii! :-) ), Starší 
děti může zaujmout bohatá fauna největšího afrického ostrova Mada-
gaskaru, která čítá nespočet druhů hmyzu, ptáků i o něco známějších 
savců. 

Program:

 představení lektorů a úvod to tématu
  výroba cestovního pasu z papíru, kam děti dostaly razítko pro 

výjezd do Afriky
 Poslech tradiční hudby z různých koutů Afriky
  povídání muže z Konga o tom, jak tam žijí děti ve školkovém věku, 

jak slaví Vánoce, jaké problémy řeší + promítání fotografií
 taneční workshop
 svědectví o adopci dítěte z Afriky
 bubnovací worshop
 občerstvení

Dlouho jsme si kladli otázku, jak dětem předat základní povědomí o Africe, 
aniž bychom podporovali všeobecně známé předsudky, které hází všechny 
státu z tohoto kontinentu do jednoho pytle. Od lektorů z Centra demokratick-
ého vzdělávání jsme se dozvěděli, že Afrika je oblast s velkou diverzitou, ať 
už biologickou, tak náboženskou, jazykovou a kulturní. 

I když jsou ve školce děti různého věku a některé tomu nemusí rozumět, 
zvolili jsme jako první krok seznámení se s Afrikou na mapě a globusu. 
Ukázali jsme si, jak malá je Česká republika proti celé Africe a řekli jsme 
si také, že Afrika je sice v našich očích “jednolitá plocha”, ale že tam žijí 
opravdu různí lidé, různé děti, kteří jedí různá jídla, z nichž některé chodí 
do školky a některé ne. 

Rozmanitosti Afriky můžeme rozpoznávat všemi smysly. Můžeme doporučit 
výborný nástroj “All around this world”, poslech hudby z různých míst 
na světě, my jsme využívali konkrétně playlist “Afrika”,díky kterému 
si děti sluchem mohou uvědomit, jak moc rozmanitý tento kontinent je. 
Doporučujeme k jednotlivým zvukům dětem ukazovat na mapě odkud jed-
notlivé písně pocházejí.
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Po poslechu hudby jsme se rozhodli využít pozitivního naladění dětí a 
vyslechli jsme si svědectví mladého muže pocházejícího z Demokratické 
republiky Kongo. Děti se dozvěděly, jak to vypadalo, když byl sám v jejich 
věku, povídal jim o chudobě a o rozdílech ve školství, kterým úměrně je-
jich věku dokáží porozumět. Děti byly také upozorněny na plýtvání zdro-
ji jakými je voda a elektřina. Vyprávěl o tom, jak velká horka ovlivňují 
život dětí, a také jim ukázal, s jakými hračkami si v Kongu děti běžně 
hrají.

Centrum demokratického vzdělávání poté rodinám zprostředkovalo 
workshop afrických tanců, děti i dospělí si mohli vypůjčit typické 
oblečení z různých zemí a zkoušeli si základní kroky typických afrických 
tanců. 

Vzhledem k tomu, že v rámci našich prostor máme možnost vést dvě 
skupiny dětí najednou, jsme tohoto prostoru využili, a na další část pro-
gramu si polovina pedagogů odvedla děti do horního patra, kde probíh-
aly různé hry a soutěže. Rodičům jsme tím dali možnost užít si besedu 
s rodinou, která získala do adopce holčičku z Konga, ve větším klidu. 
Maminka vyprávěla velmi emotivně jejich rodinný příběh a rodiče měli 
následně spoustu otázek, na které jim otevřeně odpovídala.

Nakonec jsme se všichni sešli na poslední část programu - bubnovací 
workshop. Od letora jsme si vypůjčili velkou sadu afrických bubnů, děti 
i dospělí si je mohli vyzkoušet. Kdo zrovna neměl buben, tančil do ryt-
mu pod vedením lektorů z CDV.

Odpoledne jsme zakončili malou ochutnávkou afrických sladkostí.

Evaluace:
 
Z organizačního hlediska bylo nejzajímavější zkušeností využít skupinu 
profesionálů a jejich osvětové multikulturní programy na klíč. Výhodou 
bylo, že jsme se mohli učit od odborníků. Nevýhodou, že jsme program 
nemohli mít plně pod kontrolou a nebylo možné vstupovat do aktivit 
a upravovat je. 

Návrhy na další aktivity pro 
předškolní děti:

 Hra na Pygmeje 

(potřeby: papírky s obrázky červů a pláství medu, prostředí lesa)
Kmen pygmejů je známý svou speciální dovedností lezení na stromy, 
ze kterých získávají včelí med nebo výživné červy plné bílkovin. 
Pedagog schová obrázky po lese, ideálně na stromy, do výšky, do které 
mohou děti dosáhnout, popř. bezpečně popoléz či vyskočit. Sesbíraný 
med poté děti mohou vyměnit za opravdový med, který mohou děti 
ochutnávat.

 Namaluj portrét tvého kamaráda z Afriky

(potřeby: seznam Afrických jmen (lze snadno najít na google.com 
zadáním “africká jména”  nebo “african names”, čtvrtky, barvy)
Začneme povídáním s dětmi o přátelství, jak se jmenují naši kamarádi, 
co mají naši kamarádi rádi a co spolu rádi děláme. Můžeme děti vyz-
vat, aby si zavřely oči a představily si, že žijí v Africe a mají afrického 
kamaráda. Na obrázek pomozte dětem napsat kamarádovo jméno a na-
malovat jeho záliby, oblíbené africké zvíře apod.



117 118

 Vyrob si Masajský náhrdelník
 
(potřeby: barvy, čtvrtka)
Kmen Masajů je známý svým originálním způsobem oblékání. Móda 
masajských žen se skloňuje ve všech diskuzích o ženské kráse. Masa-
jové obvykle nosí několik velkých náhrdelníků, z nichž každý jeden má 
svůj vlastní význam. Jedná se o náhrdelník odvahy, energie, čistoty 
a podobně.
Návod: nejprve dětem ukážeme obrázky náhrdelníků a popíšeme jim, 
proč je kmen Masajů nosí. Z tvrdého papíru vystřihneme širší kruh 
s jedním přerušením, ten ozdobíme barvami. 
Následně s dětmi uspořádáme besedu o tom, jakou vlastnost u nich 
jejich náhrdelník popř. náhrdelníky podporují a proč.
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Bez Kaliny není Ukrajiny  
Druhý workshop nás z Afriky odnesl do Evropy, na Ukrajinu. Pilotem nám 
byla naše milá kolegyně, která se na Ukrajina narodila a žila,  pedagožka 
Mgr. Tanja Peryk. Výhodou byla její dlouholetá zkušeností se školstvím na 
Ukrajině. Skrze vyprávění pohádek nás seznámila s kulturou její rodné 
země a s krásami tamější přírody. Díky přípravám na tento multikulturní 
den jsme se seznámili s webovými stránkami Kids World Citizen (https://
kidworldcitizen.org/), které se nám staly velkým zdrojem inspirace pro 
multikulturní aktivity.

Základní informace pro pedagogy:
Ukrajina je po Rusku druhým největším státem Evropy. Její rozloha čítá přibližně 604 
000 km2. Jejím hlavním městem je Kyjev, který leží na nejdelší ukrajinské řece Dněpr. 
Největším pohořím jsou Karpaty a největším poloostrovem je Krymský poloostrov. 
(Wikipedie douvést zdroj)
Ukrajina je samostatným státem až od roku 1991, do té doby byla součástí SSSR. 
Významnou událostí v ukrajinských dějinách je bohužel rok 1929, kdy byl spuštěn 
Stalinův plán kolektivizace země, kdy zemi zachvátil obrovský hladomor. Následkem 
hladomoru a čistek proti inteligenci byli miliony obětí. Mnozí přeživší svou zemi po 
2. světové válce opustili a usa-dili se v Evropě. 
Velkou součástí Ukrajinské kultury je hudba, kde se můžeme setkat s termíny epická 
poezie a lyrická balada. Ukrajina je také známá pro své krásné hory a úctu k tradicím. 
Většina lidí se zde hlásí k pravoslavné církvi a proto je zde kladen důraz na hluboké 
prožívání svátků. Zajímavostí jsou mimo jiné jistě kroje typické pro ukrajinský venkov 
včetně nádherných exoticky vyhlížejících čelenek pro dívky. 
Podle ředitelství služby cizinecké policie jsou ukrajinci nejčastěji zastoupená etnická 
minorita v ČR. Další zajímavé informace se lze dozvědět z webových stránek http://www.
ukrajinci.cz/ . 
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Jak dětem představit Ukrajinu:

Naše předsudky možná říkají, že na Ukrajině není nic tak zajímavého - 
zvláště pro děti...žádná exotická zvířata, masožravé rostliny a dokonce 
ani lidé, kteří vypadají a mluví výrazně jinak, než my sami. Díky našemu 
ukrajinskému workshopu a práci paní Tanji jsme zjistili, že se i evrop-
ské země dají předat dětem velmi zábavnou a zajímavou formou. 

Program:

 pohádka o stvoření Ukrajiny s imaginací
 hlavní symboly UKR s obrázky a hudbou
  výtvarné aktivtiy - stanoviště

          výtvarné ztvárnění vlajky
         příprava typického pokrmu
         výtvarné ztvárnění kroje

 pohádka o stvoření Kyjeva
 společný piknik

Na začátku našeho programu jsme dětem i rodičům doporučili, aby si zavřeli 
oči. Za doprovodu produkce zvuků z přírody jsme s dětmi pomalu cesto-
vali na Ukrajinu. Zde je ukázka z příprav paní Tanji (pro autentičnost 
zanecháno v původní podobě, byť s pár chybami)

“Teď si všichni zavřete oči. Představte si krásné vysoké hory. Hustý les, 
ve kterém je spousta různých plodů: jahody a borůvky, taky různé houby: 
hřiby a muchomůrky. Slyšíte zpěv ptáků. Na loukách se pasou ovce a pastýř 
zpívá veselé písničky. Když písničku dozpívá, slyšíme šumění potůčku. 
Daleko od toho místa se houpou mořské vlny.
A teď můžete otevřít oči! Mám pocit, že se to povedlo. 
Podívejte se! Jsme tam!”

Následně jsme rodinám na plátně promítli nejrůznější obrázky 
ukrajinské přírody. Následovalo další povídání o Ukrajině včetně 
pohádky o stvoření Ukrajiny. 
 
A teď se dozvíme o stvoření Ukrajiny.
“Bylo nebylo, kdysi velmi dávno, stvořil Pán Bůh různé národy. Každému 
nadělil kousek země a pro sebe si nechal ráj. Zbyl jeden národ, kterému 
se říkalo Kozáci (tak se říká dnešním Ukrajincům). Ti si v době, 
kdy se země rozdávaly, užívali přírodu a na rozdávání zemí dočista 
zapomněli. A jakmile si všimli, že národy obsadily všechny země, šli 
hned k Bohu.
Bůh se jich zeptal: „Co chcete kluci?“.
„Chceme kousek země“ odpověděli kozáci.
Všechny země už byly obsazeny… ale bůh se nad kozáky slitoval a dal 
jim svou Zemi, které říkal ráj.  Ta země byla na samém kraji světa 
a proto ji pojmenovali Ukrajina.”

Program byl vhodně doplněný písničkami a básničkou, kterou paní 
Tanja pro tuto příležitost složila:
 
My cestujem, my cestujem,
Ukrajinou pochodujem.
Teď Karpaty vidíme
na vrchol my míříme.
Skočíme si do jezera,
chytíme si jesetera (ryba)
Ahoj kluci, ahoj holky!
Vítejte zas zpět do školky!

Podstatnou částí našeho povídání bylo tradiční ukrajinské přísloví “Bez 
Kaliny není Ukrajiny.” Proč zrovna toto přísloví napoví další typická 
ukrajinská pohádka.
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“Kalinka”

Kalinka, to je jméno holky. Ona šla jednou přes pole a louky. Uviděla 
jezírko a když viděla svůj odraz, zjistila, že je moc krásná. Zakoukala 
se do své krásy. Z jezírka se ozvalo: Nedívej se do vody nebo se staneš 
Kalinou.
Neposlechla a proměnila se v keř. Obrátila své větvičky ke sluníčku 
a prosila: „Sluníčko, větře, mráčku, udělejte ze mě zase holku.“ Nik-
do jí ale neposlouchal. Minulo spousta času. Kolem Kaliny prolétl čáp. 
Slitoval se a na keř shodil krásné korálky. Tak zůstala Kalina dodnes 
moc krásným keřem.
Od té doby je Kalina vedle každého domu. Slouží pro krásu, ale i jako lék 
proti různým nemocem. 

Po části dynamické, ale “frontální” výuky následovaly výtvarné work-
shopy. Děti si mohly prohlédnout a pohrát si s obrázky ukrajinského 
kroje, mohly si samy dozdobit obrázek kroje a vyrobit vlastní ukrajin-
skou vlajku.

Edukativní část byla zakončena hrou na reportéra, který si povídá 
s lidmi, kteří navštívili Ukrajinu. Touto zábavnou formou si paní Tanja 
ověřovala, co si děti za odpoledne zapamatovaly.

Následovalo několik typických ukrajinských dětských her a nakonec 
jsme se všichni sešli v kruhu při výborném občerstvení v podobě ukrajin-
ských sladkých “vareniků”, bonbónů a pro dospělé bylo připraveno 
i ukrajinské víno. Paní Tanja byla následně k dispozici rodičům, 
odpovídala jim na spoustu otázek.

Evaluace:

Díky tomuto dni jsme udělali zkušenost, že je dobré multikulturní den 
organizovat do podoby více menších hravých workshopů spíše, než 
frontální výuky. Součástí našeho přístupu k dětem je preference učení 
zážitkem před jednostrannou výukou, kdy učitel je v roli mentora a děti 
naslouchají - jak tomu bylo po velkou část tohoto programu o Ukrajině. 
V programu nám také chyběla pohybová hra.

Nápady na další aktivity:

četba z knih Medvěd nechce jít spát a Zubr si hledá místo
http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/nakladatelstvi/autori/bula-oksana-
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Nǐ haǒ(你好)
aneb Dobrý den
z Číny
Další multikulturní odpoledne nás zaneslo přímo do daleké Číny. V 
naší komunitě sice není žádná rodina přímo z Číny, ale rozhodli jsme 
se, že by byla škoda nevyužít přítomnosti sinologa v pracovním kolek-
tivu. Za toto odpoledne byla odpovědná Mgr. Monika Krejčí - odbornice 
na Čínu a čínštinu, která tuto zemi nesčetněkrát navštívila a působí 
momentálně jako průvodce v naší LMŠ. 

Základní informace pro pedagogy:
Území, kterému říkáme Čína, je rozděleno do dvou států. Prvním je Čínská lidová re-
publika, nejlidnatější země na světě se svým hlavním městem Peking. Druhým státem 
je Čínská Republika, která se rozkládá na ostrově Thaj-wan, se svým hlavním městem 
Thaj-pej. 
V Číně se nalézají dechberoucí přírodní skvosty jako je národní park  Jiuzhaigou.
Čínu jako takovou známe jako zemi obrovských kontrastů. Nalezneme zde moderní a bo-
hatá města, ale také velmi chudý venkov. Jednou z hlubokých studnic inspirace, které 
Čína nabízí, může být čínská historie - ať už nahlédneme do oblasti bohaté architektury, 
filosofie, literatury, umění či vědy a vynálezů. 
Čínská historie a bohužel i současnost ovšem nese i své stinné stránky, ať už se jedná 
o vítězství komunistické strany v pevninské číně pod vedení Mao Ce Tunga, či o dnešní 
známé závažné a nesčetné případy potlačování lidských práv a svobod. Pevninská Čína  
je i dnes považována za zemi, ve které vládne totalitní režim. 
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Mezitím další dvě kolegyně spolu s dětmi začaly připravovat tradiční 
čínské knedlíčky jiaozi, vařené ve vodě.

Večer jsme zakončili společnou hostinou, při které dostali všichni 
přítomní na ochutnání ke knedlíčkům dokonce i trochu pravého čínského 
zeleného čaje. 

U jídla jsme si povídali o tom, jak to vypadá ve školkách v Číně a obecně 
o tom, jak se v této zemi žije. Lektorka nám také pověděla o tom, že lidé 
v Číně nemají takovou svobodu jako my, nemohou říkat vše, co chtějí a 
často žijí ve velké chudobě .

Na cestu děti dostaly omalovánky s čínskými znaky a obrázky čínských 
draků. Po rozloučení s lektorkou si rodiny mohli ještě na zahradě, cestou 
ze školky, zkusit namalovat ve vzduchu vybraný čínský znak zapálenou 
prskavkou. Celé to bylo velmi efektní, neboť venku již byla tma.

Evaluace:

Toto multikulturní odpoledne se velmi vydařilo. Hlavním důvodem byla 
profesionální připravenost Moniky Krejčí, perfektní dodržení domlu-
vených pravidel - tj. stanoviště, na které se děti mohou rozejít a tvořit. 
Určitě k tomu přispělo i to, že je Monika pedagogem a tudiž si dokázala 
představit jaké aktivity děti zaujmou, jaký čas na ně dát, jak s nimi mluvit. 

Program:

 čtení pohádek z čínské pohádkové knihy
 kaligrafie - malování konkrétních znaků
 učení se znaků Strom, Oheň, Voda, Půda, Člověk
 počítání do deseti v čínštině
 trénink “jíme čínskými hůlkami” 
 vybarvování čínských omalovánek
 společná hostina (tradiční čínské knedlíčky a zelený čaj), 

         povídání o Číně, o tom, jak tam děti chodí do školky
 malování čínských znaků na zahradě školky prskavkou

Jak dětem představit Čínu

Na úvod nám Monika přečetla čínskou pohádku ze staré knihy, která 
byla psána v čínských znacích. Text rovnou překládala do češtiny a ne-
jen starší děti okamžitě zaujalo, jak zvláštně písmenka vypadají, a jak 
je Monika může takto snadno číst. 

Následoval workshop psaní čínských znaků. Lektorka přinesla role 
speciálního hedvábného papírů, tuš a štětce, a vedla nás v psaní několika 
jednoduchých čínských znaků. Nejvíce nás zaujal znak, který znamená 
“jeden strom”, což je název naší organizace. Znaky jsme pak vyzdobili 
prostory školky. 

Děti se mohly také naučit jíst čínskými hůlkami (doporučujeme zkoušet 
na měkkých bonbonech typu marshmallows), což bylo další stanoviště.

Další aktivitou bylo rozdělení dětí do skupin, v každé skupině zkoušely 
samy děti rozpoznávat jednotlivé čínské znaky, ověřovali jsme si tak, 
zda si jeho význam stihly zapamatovat. 



Návrhy na další aktivity:

  Vyrábění čínských masek 
          Důležitou součástí čínské kultury je tzv. sečuánská opera. Her-

ci nosí masky s různými výrazy ve tváři, které se ze vteřiny na 
vteřinu mění při změně charakteru scény. Herci obvykle nosí 
masky navrstvené na sobě a jednu po druhé při změně emocí sun-
davají. Dětem můžeme pustit videa, ve kterých mohou vidět jak 
masky vypadají. Následně si můžeme uspořádat vlastní divadlo

         i s hudbou. https://www.idnes.cz/revue/zajimavosti/video-podivejte-
se-jak-se-v-cine-kouzli-s-maskami.A091212_121042_zajimavosti_nh

 Vyrob si čínského draka 
          Symbol draka je v číně oblíbený již po staletí. Tradiční čínský 

drak je symbolem ochrany (popř. se využíval k zobrazení moci 
císaře). Je důležitou součástí čínských oslav, např. oslav Nového 
roku. (Pomůcky: špejle, barevné čtvrtky, bílý nebo barevný papír 
měkký). Návod je dobře dohledatelný na internetu. 
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Welcome to USA
Po cestě do Číny jsme zvolili jakýsi kontrast, a tím byla cesta do USA. 
Dnem nás provedla Bc. Veronika Vonzová - odbornice na anglicky mlu-
vící země a Milena Sopkuliaková, maminka z naší komunity z bilingvní 
rodiny, která léta žila v USA. 

Základní informace o USA pro pedagogy:
Demokratická federativní prezidentská republika Spojené státy se skládá z 50 států, 
jednoho federálního území, šesti závislých území a deseti malých ostrovů. 
Původní obyvatelstvo, známé pod názvy Indiáni a Eskymáci, se do Ameriky 
pravděpodobně dostalo z Asie. Ameriku jako první objevili kolem roku 400 Vikingové 
v čele s Leifem Erikssonem. O 1000 let později, v roce 1492 byla Amerika “objevena” 
světoznámým Kryštofem Kolumbem. 
Kolonizace této oblasti nebyla neškodná, jak se dětem představuje, ale nesla s sebou 
mnoho bezohledných zásahů mateřské země. Součástí kolonizace je i problematika 
otrokářství, při kterém kolonizátoři zneužívali sil jak původních indiánů, tak později 
přiváželi otroky z Afriky. Důležitým historickým obdobím je válka Severu proti Jihu, 
která v roce 1865 skončila vítězstvím svobodného severu.  Důležitou součástí amer-
ické historie je prudký ekonomický růst, který vrcholí okamžikem, kdy se USA stalo již 
v roce 1890 nejsilnější ekonomickou silou na světě. Druhá světová válka průmyslový 
růst ještě posílila. Události druhé poloviny dvacátého století jsou důležité především 
v oblasti lidských práv, od volebního práva žen po zákaz rasové či náboženské dis-
kriminace.
USA disponuje velkým přírodním bohatstvím a rozmanitostí přírody. Můžeme zde 
nalézt pouště, hory, divoké řeky i pohled na rozlehlý oceán. Děti může oslovit např. Yel-
lowstonský národní park, Yosemitský národní park nebo národní park Sekquoa. V USA 
dále nalezneme veletoky jako je např. Mississippi či nádherná obrovská jezera jako 
Hořejší či jezero Huron. 

USA je dnes etnicky bohatým kontinentem, nalezneme zde až 31 různých etnických 
skupin, které mají víc než milion obyvatel. Z etnických skupin můžeme vyjmenovat 
německé Američany, Afroameričany, Iro a Angloameričany či domorodé Američany. 
Nejpoužívanějšími jazyky jsou angličtina, španělština a čínština. 
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Jak dětem pomoci objevit (severní) Ameriku:

S multikulturním dnem na téma USA jsme po Africe opět řešili otázku, 
jak představit dětem celý kontinent najednou. 
Program jsme se rozhodli začít krátkým divadelním představením,  
které jsme pro děti nacvičili s jasným tématem: Jak přišli Evropané 
do Ameriky.

Ukázka z divadla
(scénář Veronika Vonzová) 

Dva Evropané stojí vedle sebe:
“Johne, připadá mi, že tohle už není moje země. Nemůžu říkat, co si 
myslím, nemůžu věřit v to, v co věřit chci.”
“Máš pravdu, Güntere, nestojí tu o nás. Vypravíme se najít svobodnou 
zemi, naši zemi, kde budeme moct svobodně žít!”
Naskočí do lodi, proplují přes hernu na druhý konec, ke konci cesty si 
zastíní oči, mžourají do dálky, mávají:
“Johne, to je země! Země na obzoru!”
“Svobodaaa!”
Vyskakují z lodi, radují se, vydávají se na cestu, zastaví se, vezmou 
semínka, co přivezli s sebou v kapse.
“Koukni, Güntere, máme semínka, hlady neumřeme. Jen co vyrostou, 
bude to veliká úroda.”
Zasadí semínka, koukají, čekají, nic se neděje.
“Já už mám hlad, Johne.”
Ještě chvíli čekají.
Günter propukne v pláč.
“Aaaaa, co si počneme, nemáme co jíst, je nám zima,
 nemáme kde bydlet…”

Kouknou vpravo, uvidí indiána sedícího v tureckém sedu.
“Koukej, Güntere! Asi nějaký domorodec... ehm, pane, můžete nám po-
moct? Jinak hlady zemřeme.”
Indián beze slova zasadí semínka, všichni čekají, vyroste rostlina. 
Přinese a předá jim teplé deky na spaní. Evropané se radují.
“Na počest tvé pomoci tebe i tvůj kmen zveme na hostinu! Rádi bychom 
vám vzdali dík.”
Prostřou ubrus, položí na něj připravené mističky s čímsi, sednou si do 
kruhu, pozvednou poháry na přípitek.
“Na den, kdy vzdáváme dík za tvou pomoc! Na den díkuvzdání!”
Indián se zvedá ze země, směrem k publiku pronáší:
“A tak Evropané do Ameriky přišli. Nebýt Indiánů, asi by zemřeli. A od 
té doby, na památku, slaví každý rok celá Amerika Den Díkuvzdání, 
aby si připomněli, co pro lidi z Evropy tenkrát Indiáni udělali, jak jim 
zachránili život.”

Program:

  divadelní motivační minipředstavení o tom, jak přišli Evropadné 
do Ameriky

  promítání fotografií památek a přírody, neznámějších a pro děti zají-
mavých staveb, povídání o USA, o tom, jak vypadají americké školky, 
s jakými hračkami si tamější děti hrají, jaké jídlo jedí. Ukazovali jsme 
si také obrázky přírody a známých památek USA. Věděli jste, 
že dokonce i předškolák je menší než samotný prst Sochy svobody?
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Stanoviště:
děti si je samy nebo za doprovodu rodičů procházely, plnily úkoly.

    hra na rýžování zlata

(Potřeby: obrázky 6ti různých pracovních nástrojů, velká nádoba s vo-
dou, síťka na písek (jakékoliv sítko nebo rýžovací talíř), kamínky obar-
vené zlatou akrylovou barvou (stačí i nastříhaný měděný drátek na malé 
kousky, písek)
Rozvěsíme po místnosti 6 obrázků s různými nástroji na rýžování zlata. 
Dítě, které najde všechny a dokáže je zpaměti vyjmenovat dospělákovi, 
může přistoupit k rýžování zlata - což je káď s pískem a vodou, pro 
každé dítě do písku schováme jeden zlatý kamínek, který najde pro-
séváním - rýžováním.

    výroba Pigs in blankets
(potřeby: těsto listové nebo na croissanty, minipárečky, kečup)
postup: těsto rozkrájíme na malé čtverečky, do kterých balíme minipárečky
Pečeme na 180 stupňů do zlatova, schováme na závěrečnou hostinu

     skládání puzzle s obrázkem místa v Americe 

     obleč se jako Eskymák
(Potřeby: velké množství čistého vyřazeného oblečení, stopky)
Děti ve dvojicích soutěží, kdo si oblékne více vrstev v časovém limitu
1 minuty.

    výroba indiánské čelenky
(Potřeby: čtvrtka, voskovky, peříčka, lepidlo)

  Eskymácká bitva
(potřeby: koule z popsaných papírů, provázek nebo páska na ohraničení 
pole pro bitvu)
Postup: děti rozdělíme do dvou družstev, každé má k dispozici polovinu 
koulí. Po odstartování se děti z jednoho družstva snaží přehodit co nejvíce 
koulí na území družstva druhého. Po skončení časového limitu 1 minuty 
se spočítá kolik má kdo na svém území koulí.

    Piňata - oblíbená hra na amerických oslavách dětí - děti si stoupnou 
pod Piňatu, každé dítě může zatáhnout jenom za jediný provázek. Je napí-
navé, kdo zatáhne za ten pravý, Piňata se otevře a vysypou se bonbony.

    Společná hostina, při které jsme se naučili společně si popřát an-
glicky dobrou chuť a napočítat do pěti. Na hostině nechyběla ani pravá am-
erická coca cola. Během večeře jsme si povídali o tom, kolik kdo vyrýžoval 
zlata, co by si mohl za něj asi koupit, co se koupit nedá. A také to, co se dě-
tem z aktivit nejvíce líbilo, co si odnáší za zážitek.

    Odchod po Eskymácku.
Na zahradě jsme natáhli provaz od vchodu do budovy k východu ze zah-
rady. Děti mohly se zavázanýma očima tuto cestu projít, jako by byly za po-
lárním kruhem v době, kdy je pořád noc. Orientovat se mohly - a ze školky 
odejít - pouze podle hmatu, ručkováním po provaze.
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Evaluace:

Toto odpoledne bylo již několikáté v pořadí a mělo největší účast rodičů 
a dětí. Velkou předností byla samozřejmě aktraktivnost země ale i to, že 
odpolednem provázely dvě ženy, které mají zkušenosti s vedením dětí, zna-
jí je rodiče i děti. Dokázaly provázet odpolednem zábavně a hravě a přitom 
se držela struktura jednotlivých stanovišť. Úvodní divadlo samozřejmě 
bagatelizovalo historické události, mělo sloužit pouze jako motivační scé-
nka, k navození atmosféry. Je pro nás vždy otázkou,  jak dětem podávat 
informace zjednodušeně ale reálně. 

Další nápady na aktivity:

  Doporučujeme s dětmi Ameriku poznávat také skrze hudbu - ať už 
tradiční indiánské písně, tak např. hudba Franka Sinatry, Elvise 
Presleyho, Eminema, Michaela Jacksona.

 Nápady na nejrůznější indiánské aktivity
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Den v německé školce
Naše další cesta pokračovala do Německa - a to přímo do německé školky!
Dnem nás provedli Faical Bachiri a Sebastian Scholze, otcové dvou 
chlapců z naší mateřské školy. A celé odpoledne bylo koncipováno, jako 
kdybychom se ocitli v německé mateřské škole.

Základní informace pro pedagogy:
Německo je země, která sousedí s Českou Republikou. Je to země s nejsilnější ekono-
mikou v Evropě a čtvrtou nejsilnější na světě. Německo je druhý největší poskytovatel 
rozvojové pomoci na světě. Životní úroveň v Německu je vysoká a pyšní se svým rozvi-
nutým sociálním systémem. V mnoha oborech technologie či vědy je považována 
za světového lídra. Je jedním z klíčových aktérů Evropské i světové politiky. Německo 
je členem EU i NATO a v jeho čele stojí kancléřka Angela Merkelová.

Již před rokem 100 bylo německo osídleno germánskými kmeny. Od 10. 
století tvořilo Německo jádro Římské říše. Německo se významně podíl-
elo na propuknutí první světové války. Po prohře v první světové válce 
Německo v roce 1939 rozpoutalo druhou světovou válku, která trvala do 
roku 1945 a měla na svědomí kolem 40 milionů civilních obětí. Po druhé 
světové válce se Německo rozdělilo na “západní” a “východní” - pod vo-
jenskou a politickou kontrolou SSSR.V roce 1989 byla odstraněna železná 
opona mezi východem a západem.

Německo bylo rodištěm velikánů jako je Johann Wolfgang Goethe, Frie-
drich Schiller, bratrů Grimmů. Co se týče hudby, děti by jistě měly zažít 
krásy skladeb Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga Beethowena, či Rich-
arda Strausse a dalších. Dětem můžeme také ukázat obrazy Albrechta Du-
rera a dalších německých umělců. (Wikipedie - Německo, n.d.)

Rosteme a učíme se spolu
ŠKOLY JEDNOHO STROMU

Provázet nás budou Faical Bachiri a Sebastian Scholze.
Dozvíme se něco o tradicích této země,

ochutnáme i nějakou typickou německou dobrotu,
budeme tvořit i poslouchat originální německou pohádku.

Nebudou chybět hry a zpívání.
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek

Na bluku 426, Dolní Černošice
Těšíme se na vás!

www.jedenstrom.cz

S r d e č n ě  V á s  z v e m e
n a  p o s l e d n í

m u l t i k u l t u r n í  o d p o l e d n e ,
t e n t o k r á t e

d o  s o u s e d n í h o
N ě m e c k a !

D E N
V  N Ě M E C K É

Š K O L C E

VE STŘEDU 24.4. OD 15:30 VE ŠKOLCE!
Těšíme se na Vás!
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Program: 

Tento multikulturní den byl pojat trochu netradičně. Dva tatínci převzali 
doslova vládu nad naší školkou a děti zaujaly hrou na kytaru, zpěvem 
a tancem. Nutno podotknout, že i když na děti mluvili více německy než 
česky, děti to přijímaly nadšeně a vůbec jim to v komunikaci nevadilo.

  Zpívání a tanec na německé písničky Fuchs du hast die Gans gestohlen 
a Hopp, hopp, hopp (viz texty písniček níže).

  Hraní hry Plumpsack - (varianta české hry Chodí pešek okolo),  kter-
ou tito tatínci v Německu hráli, když byli malí. Nyní je učili děti z naší 
mateřské školy (viz texty her níže).

  Hra Eierlauf - nošení vejce na lžíci. Hra probíhala na zahradě školky, 
kde jsme vytvořili dráhu, kterou musely děti projít s vejcem umístěným 
na lžíci, donést ho do cíle a nerozbít ho!

  Sackhüpfen - tzv.skoky v pytli. Děti se rozdělily do dvou skupin 
a za vydatně hlasité podpory svých družstev přeskákaly v pytli 
vytyčenou dráhu.

  Setkání u ohniště nad německými klasickými pohádkovými knížkami, 
ze kterých tatínci dětem četli a text společně překládali: Hey Duda, 
Der Struwwelpeter, Ein Männlein steht im Walde - kde je Valdík?

  Nakonec se naučili společně několik německých slov a samy říkaly, 
která znají nebo kterým rozumí. Děti byly velmi zvídavé, ptaly se, jak 
vypadají školky v Německu, jestli oni chodili do školky rádi, co tam 
dělali, jestli se to hodně podobá naší školce.
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Evaluace:

Toto multikulturní odpoledne bylo pojato jinak, než ostatní, méně 
strukturovaně. Nicméně obrovským přínosem byla přítomnost dvou 
mužů, jejich spontánnost, hra na kytaru a zpěv. Okamžitě si děti získa-
li svým přirozeným respektem, dobrou náladou a pohodou, kterou 
vytvořili. Děti si ještě několik dní zážitky sdělovaly. 

Příloha: 

Texty písniček:

Fuchs du hast die Gans gestohlen

1. Fuchs, du hast die Gans gestohlen,
|: gib sie wieder her! :|
|: Sonst wird dich der Jäger holen,
mit dem Schießgewehr. :|

2. Seine große, lange Flinte
|: schießt auf dich den Schrot, :|
|: dass dich färbt die rote Tinte
und dann bist du tot. :|

3. Liebes Füchslein, lass dir raten,
|: sei doch nur kein Dieb; :|
|: nimm, du brauchst nicht Gänsebraten,
mit der Maus vorlieb. :| 

Schwester, Vater, liebe Mutter!
Findet auch mein Pferdchen Futter?
Ja, ja, ja, ja
Sind wir da!

Hopp, hopp, hopp

Hopp, hopp, hopp
Pferdchen lauf Galopp!
Über Stock und über Steine
Aber brich dir nicht die Beine!
Hopp, hopp, hopp, hopp
Pferdchen lauf Galopp!
Tipp, tipp, tapp!
Wirf mich ja nicht ab
Zähme deine wilden Triebe
Pferdchen, tu’s mir ja zuliebe
Tip, tipp, tipp, tipp, tapp!
Wirf mich nicht ab!
Brr, brr, he!
Steh, mein Pferdchen steh!
Sollst schon heute weiter springen
Muss dir nur erst Futter bringen
Brr, brr, brr, he!
Steh, doch Pferdchen, steh!
Ja, ja, ja!
Sind wir da!

    
 Text hry:
PLUMPSACK

Dreht euch nicht um,
denn der Plumpsack geht um!
Wer sich umdreht oder lacht
kriegt den Buckel blau gemacht.
Darum: Dreht euch nicht um ... und so weiter.
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Letíme do Španělska
aneb Hola Espaňa! 
Na toto multikulturní odpoledne jsme si pozvali Mgr. Evu Blahůtovou, 
tetu jednoho z našich kamarádů ze školky. Je to nejen mladá žena, 
vášnivá cestovatelka s pedagogickými zkušenostmi ale hlavně také 
člověk, který Španělskou miluje, nesčetněkrát ho navštívil, v této zemi 
má mnoho přátel, chápe jejich kulturu a zvyky, které jsou pro mnohé 
z nás přinejmenším zvláštní - např. Corrida. V rámci své firmy navíc 
osobně dojíždí do Španělska vybírat si ty nejlepší olivy, mandle a oli-
vový olej na prodej.

Základní informace pro pedagogy:
Španělsko, přesněji řečeno Španělské království, je stát ležící na Pyrenejském 
poloostrově. Španělsko je členem NATO a EU. Španělsko má bohatou historii, která 
vyústilo v bohatost španělské kultury. Ať již bereme v potaz vliv kmenů s keltským 
a iberským původem, Římské říše /3. př. n .l/  či velký vliv arabů, muslimů (kolem 
roku 1000). Mezi jména známých historických osobností patří např. Isabela Kastilská 
či Kryštof Kolumbus (oba 15. století). Právě objev Ameriky přinesl Španělsku za vlády 
Habsburků ohromné bohatství. Toto ovšem netrvalo dlouho a Španělsko těžce zasáhla 
30ti letá válka a další války o španělské dědictví. Každé století přineslo určitou válečnou 
oběť, můžeme zmínit občanskou válku, která probíhala před první světovou válkou. 
Nejvyšší horou Španělska je hora Teide na ostrově Tenerife. Nejvodnatější řeka 
je řeka Ebro, nejdelší řeka Taso. Úředním jazykem je španělština, dále baskytština 
a katalánština. 
Mezi největší kulturní poklady Španělska patří tanec flamenco a býčí zápasy corrida. 
Mezi světoznámé španělské umělce patří např. Pablo Picasso, Salvador Dalí, či spisova-
tel Miguel de Servantes y Saavedra. Na seznamu světového dědictví UNESCO je např. 
jeskyně Altamira, ve které byly nalezeny roku 1879 pravěké nástěnné malby, převážně 
s motivy zvířat. Častým turistickým cílem je Barcelona či Madrid nebo známá Svato-
jakubská pouť do města Santiago de Compostela. (Wikipedie- Španělsko, n.d.)
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Program:

  motivační simulace letu do Španělska, představení několika 
španělských slov

  prezentace fotografií z měst, památek i přírody - promítání z da-
taprojektoru

  odchod na stanoviště: a) výroba typického španělského barevného 
vějíře z papíru b) společná výroba tradičního španělského pokrmu 
Salmorejo Cordobes (recept viz níže) c) vybarvování vlajky a postavy 
toreadora

  shlédnutí videí o toreadorech a býčích zápasech Korida, nebo též býčí 
zápasy,  je tradiční představení provozované zvláště ve Španělsku.  
Aktéři této podívané, nazývaní jako toreadoři, pro potěšení publika 
zabodávají do býka kopí a poté ho usmrtí mečem. Jenom ve Španělsku 
je při zhruba 1700 zápasech ročně usmrceno asi deset tisíc býků. 
Stále více lidí ale tuto tradiční podívanou považuje za formu týrání 
zvířat, proto je postupně zakazována. Lektorka se ale snažila tuto 
akci vysvětlit i z pozice španělských lidí a jejich tradic, vyprávěla 
o postavení toreadora, o jeho smýšlení.

  poslech hudby a zkouška tance flamenco 
          Flamenco je hudebně-taneční kultura, jejíž kolébkou i současným cen-

trem je Andalusie na jihu Španělska.Vzniklo mezi cikány, kteří v 15. 
století doputovali z Indie přes Pákistán a Egypt Proto se ve flamencu 
vlastní cikánská kultura mísí se španělskou, indickou, židovskou 
a arabskou. 

  španělská hostina - společně jsme v kruhu ochutnávali Salmorejo Cor-
dobes na bagetě, výborný olivový olej, přivezený na tuto akci přímo 
ze slunného Španělska, dětem chutnaly mandle, olivy zelené i černé, 
rodiče ochutnali kapku těžkého červeného vína.

  Při hostině jsme si povídali, rodiče se doptávali na věci kolem cor-
ridy, španělských dobrot a cestování jako takového.

Jednoduchý a rychlý recept na Salmorejo Cordobes:
 
1 kg čerstvých rajčat oloupaných za syrova, 2 stroužky česneku, cca 
100 ml panenského olivového oleje, sůl, uvařené vajíčko, sušená šunka, 
bageta. Vše rozmixujeme, dáme do mističky, navrch dáme na kostičky 
rozkrájené uvařené vajíčko a na kostičky nakrájenou sušenou šunku. 
Servírujeme s plátky bagety. Je to výborné! 

Evaluace

Bohužel se nám nepodařilo díky technické chybě zprovoznit bedýnky 
připojené k počítači, tudíž hudba byla potichu a neovládla prostor školky 
tak, jak jsme si představovali pro “španělskou atmosféru”. Příště musíme 
technické zázemí lépe pohlídat. Španělskou pochutinu více ocenili rodiče. 
Naopak výroba vějířů pokračovala i druhý den, jak se dětem zalíbila.
I tak se odpoledne velmi vydařilo, španělské písně jsme si přehráli s dětmi 
dodatečně následující den. Dokonce několik dětí, kteří se tohoto odpoledne 
zúčastnilo, vyprávělo své zážitky druhý den svým kamarádům.
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