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Už od svého vzniku v roce 1977 se Prázdninová 
škola Lipnice věnovala kurzům pro středoškoláky. 
Byl to kurz „Prázdniny“ a později v 90. letech 
vznikly první adaptační kurzy „GO!“, které byly 
zaměřeny na začínající třídní kolektivy, a postupně 
se rozšířily po celé republice. První kurz GO! 
vznikl na podzim roku 1989 jako projekt PŠL, 
u jehož zrodu byli pedagogové Vladimír Halada, 
Radek Schindler a psycholožka Jana Matějková, 
instruktoři Prázdninové školy Lipnice. 

Na počátku kurzů GO! stála idea “vyplnit obrovskou 
mezeru lidského přístupu ke čtrnáctiletým nas‑
távajícím studentům prvního ročníku střední školy” 
a cíl „umožnit skupině studentů a jejich třídnímu 
učiteli před nástupem do školy vzájemné poznání 
ve fyzické a emocionální rovině, vytvořit sociální 
vazby a pomoci nalézt místo ve skupině.“

Úvodní slovo

Na tyto myšlenky pak navázal také projekt 6KA, 
který rozšířil myšlenku o rozvoj a „trénink“ kom‑
petencí a získal finanční podporu Evropského 
sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 
Základním pilířem kurzů 6KA je rozvoj klíčových 
kompetencí a jejich ověření si v praxi pomocí 
pokurzového projektu. 

O tom, jak se projekt a program rozvíjel a ino‑
voval, se dočtete v tomto sborníku závěrečných 
zpráv. Za jeho sestavení děkuji zejména Adéle 
Půčkové, která se ujala vedení tohoto projektu 
a sepsala pro vás tento sborník. Doufám, že 
tento sborník bude nejen příjemným čtivem, 
ale poslouží také jako inspirace pro vaši práci 
v oblasti zážitkové pedagogiky.

Renáta Trčková 
autorka a metodická manažerka projektu 6KA 
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Prázdninová škola Lipnice byla založena v roce 1977 a od té doby 
se věnuje pořádání kurzů a to vzdělávacích a seberozvojových. 
V dnešní „době grantů“ využila příležitosti a získala peníze na 
vzdělávací kurzy, které jsou v souladu se školskou reformou 
a zároveň s posláním PŠL .....

Kurzy projektu 6KA byly určeny žákům osmých a devátých 
tříd mimopražských škol a žákům prvního a druhého stupně 
mimopražských šestiletých gymnázií.

Cílem projektu bylo: podpořit a rozvinout klíčové kompetence 
jednotlivců tak, aby získané dovednosti mohli využít ve svém 
osobním životě. Tomuto cíli byl podřízen i program kurzů 6KA.
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Co je projekt 
6KA

6KA byl vzdělávací projekt, který vycházel z tra‑
dice zážitkové pedagogiky Prázdninové školy 
Lipnice a byl určen žákům osmých a devátých 
tříd základních škol a studentům prvních stupňů 
víceletých gymnázií. 

Jednotlivé kurzy tohoto projektu byly založeny 
na outdoorových i indoorových aktivitách, hrách 
a tvořivých dílnách. Přinášely zážitky, rozvíjely 
spolupráci a komunikaci v týmu a inspirovaly 
jednotlivce i skupiny. Hlavní důraz byl kladen na 
rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí.

Prostřednictvím toho, co účastníci na vlastní kůži 
zažili, se mohli dozvědět něco více o sobě i svých 
spolužácích. Podstatné při tvorbě kurzu bylo, aby 
získané zkušenosti mohli účastníci využít v reál‑
ném školním i osobním životě.

MEtodA
Metoda zážitkové pedagogiky může obohatit 
běžně používané výukové styly na školách. 
Umožňuje si vyzkoušet v bezpečném prostředí 
her a modelových situací mnoho věcí na vlastní 
kůži. K rozvoji klíčových kompetencí pak dochází 
na základě vlastního zážitku a z něj vytvořené 
zkušenosti, která je podpořena rozborem dané 
aktivity. Tato vlastní zpracovaná zkušenost je 
nesporným obohacením a inspirací pro další ro‑
zvoj všech zúčastněných.

Základem práce všech kurzů PŠL je promyšlená 
dramaturgie přinášející vyvážený a pestrý sled 
originálních programů a následných rozborů 
a reflexí. Abychom účinnost kurzu ještě podpořili, 
vložili jsme do kurzu program „Akcička“, při 
němž žáci vymýšleli svůj vlastní pokurzový pro‑
jekt, který pak v prostředí školy nebo místní ko‑
munity sami realizovali.

V rámci projektu byly připraveny dva typy kurzů. 
Kurzy byly shodné z hlediska obsahového, lišili 
se pouze svou formou. 

Pobytové: pětidenní pobytový kurz probíhající 
celou dobu na středisku.

Expediční: kurzy, kde se rozvoj klíčových 
kompetencí odehrával skrze pobyt v přírodě 
a interakcí nejen s přírodou, ale i skupinou jako 
takovou. 

CEnA
Projekt byl spolufinancován Evropským sociál‑
ním fondem a státním rozpočtem České repub‑
liky. Díky tomu byl program školám nabízen 
zcela zdarma. Žáci se podíleli pouze na finan‑
cování vlastního ubytování a stravy. Projekt 6KA 
dále přispíval na každý kurz částkou 10 000 Kč, 
která mohla být využita nejen pro sociálně slabší 
žáky jako příspěvek na ubytování a stravu. 

Co je RVP a ŠVP 
a klíčové 

kompetence

V současné době dochází k reformě celého 
školského systému. V mateřských školkách, 
základních a středních školách, gymnáziích 
a učilištích se transformuje obsah a hlavně forma 
výuky. Formálně se nová školská reforma promítá 
do dvou zásadních dokumentů: rámcový vzdělávací 
program a školní vzdělávací program. Rámcový 
vzdělávací program (dále jen RVP) je dokument, 
který vymezuje závazné rámce vzdělávání pro 
všechny školy (pro každou z úrovní škol existuje 
jeden RVP). Ty si pak na tomto základě vytvářejí 
vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) 
– tedy co a jak učit. Každá škola se profiluje po‑
dle toho, jaké má dispozice (kvalifikace učitelů, 
umístění školy atp). Např. školy na vesnici mo‑
hou být zaměřeny na poznávání přírody, školy ve 
městě na umění nebo sport. Učitelé mohou být 
tvůrčí a originální, mohou pracovat novými meto‑
dami. V RVP jsou příbuzné předměty seskupeny 
do tzv. vzdělávacích oblastí (Např. fyzika, chemie, 
přírodopis a zeměpis patří do vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda). Oblastí je celkem devět. Peda‑
gogové takto sdružených předmětů spolu stanovují 
obsah učiva a mezipředmětové souvislosti, aby žáci 
o dané oblasti získali ucelený propojující přehled. 
Zároveň je v RVP stanoveno šest průřezových té‑
mat (Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní 
výchova aj.), na něž nejsou uvolněny zvláštní 

hodiny ve výuce, mají být naplňována v rámci již 
existujících předmětů nebo školních projektů. To 
vše se v jednotlivých školách vytvoří v rámci ŠVP, 
podle kterého se posléze učí. ŠVP je formálním do‑
kumentem, který má však reálný dopad na chod 
školy. Pokud je funkční, je pro školy zárukou kvalit‑
ního vzdělávání a výchovy žáků.

Celkově jde o změnu přístupu školy k vyučovacímu 
procesu, laicky řečeno: místo nalévání poznatků 
do hlavy jde o snahu vychovat z žáků samostatně 
uvažující lidi s přehledem o světě a zodpovědností 
za své činy. Jak je psáno v RVP dokumentu:  
„V průběhu základního vzdělávání žáci postupně 
získávají takové kvality osobnosti, které jim 
umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se 
ve zvolené profesi a během celého života se dále 
vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet 
na životě společnosti.“

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým 
pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání 
a rodinné péče do povinného, pravidelného a sys‑
tematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, 
respektování a rozvíjení individuálních potřeb, 
možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání 
svým činnostním a praktickým charakterem 
a uplatněním odpovídajících metod motivuje 
žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě 
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit 
a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.

Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům 
získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim 

umožní samostatné učení a utváření takových 
hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kul‑ 
tivovanému chování, k zodpovědnému rozhodo‑ 
vání a respektování práv a povinností občana 
našeho státu i Evropské unie. Pojetí základ‑
ního vzdělávání na 2. stupni je budováno 
na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších 
učebních možnostech žáků a na provázanosti 
vzdělávání a života školy se životem mimo 
školu. To umožňuje využít náročnější metody 
práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadá‑
vat komplexnější a dlouhodobější úkoly či pro‑
jekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve 
vzdělávání i v organizaci života školy.

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet 
a postupně rozvíjet klíčové kompetence 
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 
vzdělání orientovaného zejména na situace blíz‑
ké životu a na praktické jednání. „Klíčové kom‑
petence představují souhrn vědomostí, doved‑
ností, schopností, postojů a hodnot důležitých 
pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 
společnosti.“ Dokument RVP stanovuje těchto 
šest klíčových kompetencí:

 » kompetence k učení

 » kompetence k řešení problémů

 » kompetence komunikativní

 » kompetence sociální a personální

 » kompetence občanské

 » kompetence pracovní

další informace viz www.rvp.cz
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Kurz 6KA 
- myšlenková 

koncepce

Koncepce kurzu vycházela ze zkušeností Prázd‑
ninové školy Lipnice a zážitkové pedagogiky, 
která umožňuje díky zkouškám nanečisto osvojit 
si mnohé dovednosti.

Protože PŠL vede účastníky svých kurzů k od‑ 
povědnému přístupu za sebe, druhé i okolní svět, 
stala se tato myšlenka důležitým prvkem kurzů 
6KA. Snažili jsme se naučit žáky najít motivaci 
k vlastnímu růstu a to tak, aby dokázali motivovat 
a inspirovat svým přístupem také druhé. 

Věříme, že zkušenosti, které účastníci díky pro‑
jektu získali, mohou využít nejen v pracovním, 
ale i v soukromém životě a uplatnit je i ve 
společnosti.

Při tvorbě tohoto projektu jsme vycházeli 
z předpokladu, že tato cílová skupina má jed‑
no společné – nachází se na rozhraní “nového 
života”, které je spojeno s rozhodováním “kam 
dál, co dál?” Pro projekt jsme vybrali právě tuto 
skupinu účastníku, u které víme, že potřebuje 
speciální péči. 

Žáci ZŠ se rozhodují, kam půjdou na střední 
školu a jak se bude jejich život dále odvíjet. 
Pro toto období je jim tedy společná fáze roz‑ 
hodování, přijímání odpovědnosti za vlastní  
rozhodnutí a hledání vlastního uplatnění v životě 
a společnosti. 

Našim projektem jsme chtěli žákům zprostředkovat 
takové situace a aktivity, které měly inspirovat, ale 
také jim pomoci odhalit jejich silné i slabé stránky 
a zmapovat tak prostor pro vlastní rozvoj. Věříme, 
že tato skutečnost mohla přispět k snazšímu 

a perspektivnějšímu rozhodování v otázce dalšího 
směřování každého jedince.

Další složkou kurzu bylo zaměření na osobní roz‑ 
voj a týmovou spolupráci. Účastníci kurzu proto 
byli stavěni do situací, jejichž řešení vyžadovalo 
rozhodnost, důvtip a vzájemnou spolupráci členů 
skupiny. Po aktivitách vždy následoval společný 
rozbor chování jak skupiny jako celku, tak jed‑
notlivých členů. Právě tady se prožité zážitky 
upevňovali, zobecňovali a ukládali pro příští použití 
v každodenní praxi jako nabytá zkušenosti. 

Většina aktivit se navíc odehrávala ve speciálně 
navozené atmosféře nebo legendě (např. hra 
Provaznice). Díky skutečnosti, že se vše dělo 
skrze hru, která zaujme a pohltí účastníky, se 
učení stává mnohem efektivnější.

Díky zapojení emocionálních vjemů do racionál‑
ního procesu učení je také schopnost uchovávání 
a vybavování získaných poznatku podstatně vyšší, 
než u standardních vzdělávacích programů.

Důležitým prvkem kurzu byla přítomnost třídního 
učitele, který díky této zkušenosti mohl poznat 
své studenty také z jiného úhlu pohledu. Toto 
poznání mohlo být vzájemné a mělo potenciál 
k prohloubení vztahu učitel – žák a prohloubení 
tak potřebné důvěry.

V rámci projektu byly realizovány kurzy o dél‑ 
ce pět dní. Pro zvýšení efektivnosti kurzu byl 
do projektu zařazen pokurzový projekt (později 
v programu nazvaný Akcička), který měli 
uskutečnit sami žáci na své škole nebo ve svém 
okolí. Právě prostřednictvím této činnosti mělo 
dojít k vyzkoušení si, prohloubení a hlubšímu 
osvojení požadovaných klíčových dovedností 
i v reálném životě, nikoliv jen v čase a prostoru 
kurzu, který byl na „trénink“ klíčových kompe‑
tencí zaměřen.

Kurzy s názvem 6KA byly určeny třídním 
kolektivům (ideálně) z jedné třídy. Obsah kurzů 
byl zaměřen zejména na klíčové kompetence, 
rozvoj týmové spolupráce, motivaci a komuni‑

kaci v rámci třídního kolektivu. Kurzy vycházely 
ze společné metodiky, ale jejich obsah byl vždy 
přizpůsoben potřebám a požadavkům dané školy 
a třídy. Získané dovednosti byly koncipovány 
tak, aby pomohly žákům v osvojení si klíčových 
kompetencí a jejich uplatnění v reálném životě.

HlAVní CílE:
podpořit a rozvinout klíčové kompetence 
jednotlivců tak, aby získané dovednosti mohli 
využít ve svém osobním životě. Tomuto cíli byl 
program kurzů 6KA podřízen.

Kurzem jsme se snažili dodat do školní výuky 
sociální prvek, který sám o sobě přináší rozvoj 
řady životních dovedností.

Specifické cíle projektu byly stanoveny 
následovně:
» přispět k osobnímu rozvoji jednotlivce (naplnění 

kompetence sociální a personální realizované 
prostřednictvím jednotlivých aktivit)

» přispět k vytváření pozitivních vztahů ve 
školních třídách a to nejen mezi žáky navzájem, 
ale také mezi žáky a učiteli (naplnění kom‑
petence sociální a personální realizované 
prostřednictvím jednotlivých aktivit)

» motivovat a vést žáky k vlastní odpovědnosti 
(naplnění kompetence pracovní a občanské, 
zejména skrze diskusní programy)

» poskytnout jedincům příležitost pro osobní 
rozvoj a hledání vnitřních zdrojů (naplnění 
kompetence sociální a personální realizované 
prostřednictvím jednotlivých aktivit)

» aktivovat kreativitu (naplnění kompetence 
k řešení problému)

» rozvinout schopnost otevřeně a efektivně 
komunikovat (naplnění kompetence ke ko‑
munikaci prostřednictvím rozborů, review 
a interakcí při jednotlivých aktivitách)

» nabízet alternativní metody pro celoživotní vzdě‑ 
lávání (naplnění kompetence učení realizované 
na základě programových rozborů a reflexí)

Co je ESF
Jednou ze základních politik Evropské unie je 
posilování hospodářské a sociální soudržnosti, 
která usiluje o vyvážený rozvoj evropských 
regionů a odstraňování rozdílů v úrovni roz‑
voje těchto regionů. Tato politika je realizována 
prostřednictvím Strukturálních fondů, Kohezního 
fondu, prostředků Evropské investiční banky 
a dalších finančních nástrojů. 

Strukturální fondy jsou tvořeny čtyřmi fondy, 
z nichž každý plní svoji specifickou roli. Jedním 
z nich je i Evropský sociální fond (ESF). Hlavním 
posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, 
snižování nezaměstnanosti, podpora sociál‑
ního začleňování osob a rovných příležitostí 
se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských 
zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci 
z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí. Dalšími partnery realizace jsou Minis‑
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo 
životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR, CzechInvest, Nadace rozvoje 

občanské společnosti, Magistrát hlavního města 
Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální 
samosprávy.

Evropský sociální fond podporuje:

» pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na 
trh práce

» rovné příležitosti pro všechny při přístupu na 
trh práce

» sociální začleňování, pomoc lidem ze 
znevýhodněných sociálních skupin při vstupu 
na trh práce

» celoživotní vzdělávání

» rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly

» zavádění moderních způsobů organizace práce 
a podnikání

» zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce

» boj se všemi formami diskriminace a ne‑ 
rovnostmi souvisejícími s trhem práce

6
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SCÉnÁŘ 
ZÁKlAdníHo KURZU

den

sn
íd

an
ě

dopoledne

ob
ěd

odpoledne

ve
če

ře

večer

1. úvod úvodní hříčky
Monte Carlo, 
PRAVIDLA KURZU

Přistání Apolla/Létající vejce

Karty

2.
Klíčové  
kompetence

výlet do okolí
HRY  
NA SPOLUPRÁCI

AKCIČKA I  
(bouře mozků)

MULTISOCIO

Karty

3.
AKCIČKA II  
(7 a rozpracování)

venkovní program 
(lana...)

PROVAZNICE 
(Tři kamarádíčkové)

ARGUMENTAČNÍ 
KLÁNÍ I

ARGUMENTAČNÍ KLÁNÍ II

Karty a pak TRIFIDI

4.
LEVEL GAME
(Ekosystémy či SMS)

VIDEO – REKLAMY
AKCIČKA III  
(prezentace a volby)

OSKARIÁDA a OSLAVIČKA

Karty

5. důvěrovky, balení závěr

Základní časový harmonogram kurzu 6KA:

7:30 buzení hudbou

7:45 zahajovačka dne

8:00 snídaně

8:45 ranní setkání = servis

9:45 dopolední program (začínal dle délky 
 servisu), v průběhu přestávka 
 10‑20 minut

12:30 oběd

14:00 odpolední program, v průběhu 
 přestávka 10 – 40 minut

18:00 večeře

19:00 večerní program

21:00 karty a dobrou

23:00 večerka

KURZY 6KA
Jednotlivé programy ve scénáři kurzu byly 
za sebou poskládány tak, aby účastníci kur‑
zu postupně poznávali klíčové kompetence 
a zároveň si je v programech sami vyzkoušeli. 
Aktivity na počátku kurzu byly méně náročné, 
aby si žáci a žákyně zvykli na nové prostředí a na 
nový režim. Postupně byly zařazovány náročnější 
programy, při nichž se ukázalo, jak kdo v kolek‑
tivu funguje, spolupracuje, a byly též prověřeny 
dovednosti a schopnosti jednotlivců.

Jako červená linka celého kurzu 6KA se vinul 
 program „AKCIČKA“, který měl obvykle 3 části  
a vrcholil poslední předvečer kurzu. Žáci a žáky‑ 
ně v průběhu kurzu získávali dovednosti ke  
zvládnutí poslední části AKCIČKY a zároveň k re‑
alizaci samotného projektu po návratu z kurzu 
do školy.

tři základní cíle kurzů 6KA:
» klíčové kompetence: seznámení, procvičení  
 a rozvoj
» posílení třídního kolektivu
» rozvoj jednotlivce

ÚČAStnICKÁ SKUPInA
Kurzy 6KA byly určeny žákům osmých a devátých 
tříd mimopražských základních škol. Na jeden 
kurz jsme plánovali 24 účastníků. Tento počet 
byl málokdy dodržen. Někdy přijela jedna třída 
bez několika žáků, někdy celá třída doplněná 
žáky z jiných tříd (a to vyšších i nižších), někdy 
přijeli žáci a žákyně ze dvou tříd. Přes tyto 
početní výkyvy se nakonec podařilo naplnit 
stanovený počet 360 žáků, kteří kurzy 6KA měli 
projít v patnácti uskutečněných kurzech.

Skupiny žáků osmých i devátých tříd byly různé. 
Někde byl v kolektivu znát vůdčí jedinec, jinde 
panovalo „bezvládí“. Některé kolektivy se 
potýkaly s problémy ve vzájemných vztazích, 
se šikanou, s odvrhováním a nepřijímáním 
některého jedince apod. Některé skupiny 
žáků byly velmi vyspělé, jiné ještě dětské. 
Složení účastnické skupiny a zároveň infor‑
mace a požadavky doprovázejícího učitele vždy 
určovaly, které programy a v jaké podobě budou 
na konkrétním kurzu 6KA uvedeny.

Dopad programů kurzů 6KA byl viditelný na 
většině účastníků již na kurzu, po některých 
žácích a žákyních kurz tzv. „stekl“. Protože si 
však programy a v nich nastalé situace zažili na 
vlastní kůži, jistě se jim zkušenost získaná na 
kurzu 6KA vybaví, až je stejná či podobná situace 
potká v reálném životě.

dÉlKA tRVÁní
Kurzy 6KA trvaly 5 dní, účastníci strávili na kurzu 
4 noci. Podle vzdálenosti místa konání kurzu od 
bydliště a školy začínala většina kurzů první den 
před obědem, nebo obědem a končila pátý den 
dopoledne, nebo obědem.

tÝM
V týmech kurzů 6KA pracovali zkušení instruktoři 
Prázdninové školy Lipnice, kteří prošli vstupním 
školením. Podle potřeby je doplňovali další 
spolupracovníci, instruktoři a lektoři PŠL. Tím, 
že na kurzy 6KA jezdili instruktoři opakovaně, 
programy se neustále „vypilovávály“ a zdo‑
konalovalo jejich uvádění, aby co nejlépe sloužily 
k naplňování cílů i dopadu na účastníky.
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náročných programů, zjistit fyzickou zdatnost 
jednotlivých účastníků a způsoby chování ve 
vypjatých situacích za fyzického vyčerpání, ověřit 
týmovou spolupráci

Hra je inovací hry Aréna, která je uvedena ve 
Zlatém fondu II.

Charakteristika:
Fyzicky náročná hra podporující taktiku, strategii 
a týmovou spolupráci; hra využívá motivy Formule 1.

Fyzická zátěž: 5
Psychická zátěž:  4
Čas na přípravu:  30 minut
Instruktoři na přípravu: 3
Čas na hru:  2 hodiny
Instruktoři na hru:  3 – 6 (dle počtu týmů + 1)
Počet hráčů:  10 – 60
Věková kategorie:  15+
Prostředí:  venku louka, pole, les 
  – závodní okruh
Denní doba:  den
Roční období:  kdykoliv

Materiál:
Lana či kužele na vyznačení okruhu, stájí 
a území, kde neplatí předběhnutí (asi 1m před 
a za stájí), flipové papíry a fixy, papíry, tužky 
a podložky (dle počtu účastníků a instruktorů), 
píšťalka či gong, hodinky (pro instruktory), 
dostatek vody k pití, lékárnička.

Motivace:
Probíhá přehráním krátkého sestřihu závodu F1. 
Následuje přes PowerPoint představená trasa 
(nebezpečné zatáčky, doporučená rychlost, vo‑
zidla atd.). V rámci této projekce jsou účastníci 
seznámeni s jejich rozdělením do fyzicky stejně 
výkonných týmů po cca 5 lidech (McLaren, Fer‑
rari, Renault, Williams, Lotus, Jordan...). Poté jsou 
představena herní („opravdová“) pravidla.

Popis hry:
Závodní okruh
Po obvodu (např. lany) vyznačeného okruh jsou 
předem vytvořené stáje/depa (dle počtu týmů). 
Depa by měla být dobře označená a zároveň by 
měla mít dobře označené své hranice a území, 
kde neplatí předběhnutí. V každém týmu by měl 

být stejný počet hráčů. Uprostřed kruhu je vytvořen 
druhý kruh. Prostor mezi nimi musí být natolik 
široký, aby vytvořil jasnou běžeckou dráhu.

Pravidla
» tým se skládá ze stájových běžců a jednoho 

rozhodčího

» běžci běhají vždy ve dvojici a při tom se drží za 
ruce, nesmí se rozpojit

» stájoví běžci se mohou navzájem střídat ve 
dvojicích a také mohou běhat libovolný počet 
kol najednou (mohou tedy depem pouze 
proběhnout)

» dvojice na trati má „štafetový kolík“, který si 
předává (může být plyšák, frisbee apod.)

» předávka mezi dvojicemi týmu probíhá tak, že 
po doběhu do depa předá dvojice štafetu další 
dvojici, ta vybíhá se do 5 sekund

» samotný závod začíná „rozehříváním pneumatik“ 
= vyklusávání všech po okruhu, pak je rozhodčím 
spuštěn čas a zahájen závod píšťalkou nebo 
gongem.

Počítání okruhů
» u každého týmu je přítomen jeden instruktor 

– rozhodčí, který počítá týmu uběhnuté okruhy 
a zároveň dohlíží na dodržování pravidel

» během každé pauzy jsou vyhlašovány průběžné 
výsledky

Průběh závodu
» závod je rozdělen do 11 kol

» 1. až 10. kolo trvá 2 minuty, začátek a konec 
je ohlašován hlavním rozhodčím gongem či 
píšťalkou

» 11. kolo trvá 4 minuty

» po 5. kole je velká pauza, 10 minut na 
doplnění tekutin, případnou změnu taktiky, 
odpočinek atd.

» při zranění závodníka se zastavuje čas i celá hra

» rozhodčí nehlásí průběžné časy, hlásí pouze 
začátek a konec každého kola

PoPIS jEdnotlIVÝCH 
PRogRAMů 

A KoMEntÁŘ K nIM

V této kapitole naleznete programy tak, jak šly za sebou v základním scénáři kurzu 6KA. Ty programy, 
které jsou uvedeny v knize Zlatý fond her, v této kapitole nejsou podrobně popsány. Knihy Zlatý fond 
her I, II i III vydalo nakladatelství Portál.

Některé programy nejsou podrobně popsány z důvodů ochrany know‑how.

9:30 příjezd účastníku, první AHoj
a ubytování

Cíl: přivítat se s účastníky a nechat je vydechnou 
po cestě a ubytovat se

10:00 úvodní seznamovací hříčky

Cíl: seznámit se s účastníky, poznat jména 
účastníků, „prolomit ledy“ a nastínit herní at‑
mosféru kurzu 

Příklady:
AndĚlSKÁ AndUlA – všichni jsou v kruhu, každý 
přidá ke svému jménu přídavné jméno začínající 
stejnou hláskou a zopakuje jména a přívlastky dvou 
osob, které se představily před ním. Odvážlivec pak 
může zopakovat přídavná jména + jména všech 
v kruhu (i za pomoci ostatních).

AB lAjnA – mlčky se všichni řadí na lavičkách, 
laně apod. dle velikosti, jmen, data narození atp. 
Nesmějí se sestoupit z lávky.

KolíČKY – každý dostane dřevěný kolíček na 
prádlo, na který napíše své jméno. Poté probíhá 
výměna kolíčků a s každým kolíčkem pu‑
tuje zároveň informace vztahující se k majiteli 
kolíčku. Poté dochází opět k výměně kolíčků 
k původním majitelům. Kolíčky všichni nosí po 
celý kurz a je možnost je nepozorovaně sebrat 
a vyměnit za splnění úkolu.

MíČEK – v kruhu se hází tenisák, každý ho chytne 
jen jednou a jednou hodí. Tenisák jde stejnou cestou 
ale rychleji, pak se přidá druhý i třetí tenisák, mění 
se směr házení apod. Z aktivity obvykle vyplyne, jak 
je důležité soustředit se na věc, být pozorný a že 
bez pozornosti příjemce nemá cenu házet.

MíStA SI VYMĚní – všichni stojí v kruhu, jeden 
uprostřed říká: „Místa si vymění ti, kteří…“ (např. 

mají alespoň jednoho sourozence, mají rádi 
hořkou čokoládu, hrají fotbal). Všichni, kterých 
se to týká, si vymění místo. Na koho nezbyde, 
vymýšlí uprostřed nové zadání. Nesmí se měnit 
místo se sousedem.

ŠVIHAdlo – podbíhání pod roztočeným la‑
nem s různým zadáním – po jednom, ve dvou,  
třech, s co nejméně protočeními, bez prázd‑
ného protočení. Pak běhání na druhou stranu 
přeskokem, skákání v několika lidech jako přes 
švihadlo apod.

oBŘI, ČARodĚjnĚjICE a tRPASlíCI – dvě sku‑
piny stojí za čárou svého území; ve skupině 
se dohodnou, co budou předvádět, pak jdou 
k prostřední čáře a předvedou jednu postavu 
– obra, čarodějnici nebo trpaslíka. Poté buď 
honí lidi z druhé skupiny, nebo se utíkají scho‑
vat za svou čáru. Čarodějnice honí obra, obr honí 
trpaslíka, trpaslík honí čarodějnici.

11:45 úvod kurzu
Cíl: představit kurz 6KA, pořádající organizaci 
PŠL, tým, fungování na kurzu apod.

Vedoucí instruktor představuje kurz 6KA, PŠL, 
tým (role v něm i civilní zaměstnání), nabízí 
tykání mezi účastníky a týmem (s doprovodným 
pedagogem zůstává vykání), okolnosti foto‑
grafování během kurzu, zdravo okénko (hodně 
pít, druhy oblečení, zdravotník apod.). Požádá 
účastníky o jejich obavy a očekávání (s čím kdo 
přijíždí – píše se na lístky, které se pak lepí na 
flip či jiná forma) a otázky ke kurzu.

14:00 velká cena MontE CARlA
Cíl: ostře odstřihnout účastníky od času před kur‑
zem fyzickou aktivitou, nastínit možnosti fyzicky 

1. den1. den
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Příklady stanovených pravidel z kurzů:

» večerka 23:00 hodin
» udržovat pořádek
» dodržovat pravidla aktivit všude
» naslouchat si – mluví jeden, respekt
» nepomlouvat a neposmívat se
» chodit všude včas – dohlíží časopes a časokočka
» neničit zařízen
» dodržovat zákony ČR
» na cizí pokoj po svolení

» nemluvit, když mluví jeden
» večerka ve 23:00
» polední pauza minimálně 1hodina
» ohleduplnost k ostatním
» po budíčku alespoň 15 minut volno
» mobil na program ne

» večerka je ve 23:00 – zhasnuto
» budíček 7:30
» TV ke koukání v jídelně
» zmírnění fyzické náročnosti her
» krabička „důvěry“
» chodit včas – dochvilnost
» respekt k ostatním – mluví jeden, mobily spí,  
 respektovat prostor ostatních

» večerka je ve 23:00 – zhasnuto
» budíček 7:30
» klíče jsou na pokojích
» chodit včas – dochvilnost
» respekt k ostatním – mluví jeden, mobily spí 
» respektovat prostor ostatních

» hospoda – ne
» opouštět v noci chatky – ne
» nechat mluvit jednoho
» 2 hodiny volna denně
» zákaz kontroly chatek
» těžší práce dělají všichni, i vedoucí
» pravidelný příděl sladkostí vítězům
» večerka 23:00
» mobily na programy ne
» dodržovat zákony ČR (nekouřit, nepít, neužívat 
 omamné látky…)

» dobrovolné aktivity bez přemlouvání 
» stezka odvahy = noční hra
» večerka 23:00
» během odpoledních aktivit 20 – 45 minut 
 přestávka 
» podívat se na hrad
» naplánovat si 1/2 den sami

» šikana k nám nepatří
» chovat se slušně
» poslouchat instruktory
» nebýt agresivní
» večerka v závislosti na konci programu (mezi 
 21 a 22 h)
» respektovat druhé
» chovat se slušně v jídelně
» dodržovat časy
» mluví vždy jen jeden
» používáme „kouzelná slovíčka“

» respektovat druhé (vyslechnout názor, respektovat  
 jej, respektovat soukromí druhých)
» večerka ve 23:00 hod., budíček v 7:30 hod.
» povinná přítomnost – nepovinná účast
» nezesměšňovat ostatní
» spolupráce, podpora
» sprchování po pokojích – spravedlivý systém
» informovat předem o programech
» nenosit mobil na program
» mluví jen jeden

Počítání okruhů
1 bod za každý oběhnutý okruh bez rozpojení rukou 
1 bod za předběhnutí dvojice z jiného depa
3 body za oběhnutí okruhu i za předběhnutí 
v 11. kole

Metodické poznámky:
Je vhodné kontrolovat dodržování pravidel a mo‑
tivovat prohrávající tým(y) (např. překonáváním 
počtu vlastních bodů z předchozích kol apod.).

Náměty na review:
Pochopení pravidel, týmová strategie a plánování, 
taktika, míra zapojení všech členů týmu, úroveň 
motivace jednotlivých členů, vzájemná podpora, 
míra fyzického vyčerpání (např. po procentech 
„Jel jsem na 80%, 90%.“).

16:30 pravidla kurzu
Cíl: stanovení si pravidel kurzu 6KA a prověření 
schopnosti spolupráce a domluvy kolektivu 
Program jsme zařazovali proto, aby si účastníci 
vyzkoušeli sami stanovovat pravidla, domluvit se 
jako kolektiv a v průběhu kurzu ověřit, zda jsou 
schopni stanovená pravidla dodržovat.

Charakteristika: celá skupina žáků má týmu 
před ložit sedm rozumných pravidel.

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž:  2

Čas na přípravu:  10 minut
Instruktoři na přípravu:  1
Čas na hru:  60 minut
Instruktoři na hru:  1+
Počet hráčů:  5 – 50
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den či večer
Roční období:  kdykoliv
Materiál: tužka, papíry a desky s klipem.

Popis hry:
Instruktor účastníkům představí flipový papír 
s tímto textem:
» Sestavte sedm rozumných pravidel pro tento kurz.
» Dvě pravidla schválíme bez připomínek.
» Dvě pravidla můžeme vyškrtnout.
» O třech pravidlech budeme diskutovat.
» Tři pravidla můžeme doplnit.

Stejný text je i na papíře v deskách, které in‑
struktor předá účastníkům. Na sestavení mají 
30 minut, pak přijde tým, kterému účastníci 
pravidla představí, nastává fáze doptávání 
a ujasňování, jak je co myšleno. Poté si tým 
a doprovodný pedagog bere čas na rozmyšlenou 
(asi 10 minut v týmovně), pak se vrací s tím, 
která pravidla se vyškrtnou atd.

Následuje diskuse a konečné znění pravidel, 
která se přepíší a všichni je podepíšou.

Název týmu: Celkem okruhů:

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo

10. kolo 11. kolo        

1. – 10. kolo = 1 bod za okruh či předběhnutí jiné dvojice

11. kolo = 3 body za okruh či předběhnutí jiné dvojice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51 52 53 ...

Příklad zapisovací listiny pro rozhodčí: 
(pouze se odškrtávají číslice za oběhnuté okruhy či za předběhnuté dvojice)
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a je zaměřen na to, jak který program probíhal, co 
se dělo, jak kdo fungoval, co se kdo v programu 
naučil, co by kdo udělal jinak, jaké kompetence 
byly u programů zapotřebí apod. (dle cíle a té‑
matu programu). Na závěr servisu je „technické 
okénko“ pro jakékoliv připomínky ke kurzu.

Metodická poznámka: Žáci a žákyně ob‑
vykle málo mluví, nejsou zvyklí takto mluvit 
a přemýšlet.

9:30 KK – KoUZElnÝ KRYŠPín
aneb KlíČoVÉ KoMPEtEnCE na 6KA

Cíl: představit žákům klíčové kompetence pro ně 
zajímavou a jim blízkou formou.

Charakteristika: zamyšlení se a diskuse.
Fyzická zátěž:  1
Psychická zátěž:  2
Čas na přípravu:  10 minut
Instruktoři na přípravu:  1
Čas na hru:  90 minut
Instruktoři na hru:  2
Počet hráčů:  6 – 24
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den
Roční období:  kdykoliv

Materiál: tužky, papíry, desky s klipem, 
postavičky 6KA, kartičky s šesti povoláními...

Popis programu:
V úplném začátku programu se účastníci zamyslí 
nad tím, čím by chtěli být. Rozmyšlené povolání 
nikomu neříkají, uchovají ho v paměti.

Poté padne název kurzu 6KA, šest klíčových 
kompetencí, a otázka, co je to kompetence.

Účastníci vykřikují, co je napadá, obvykle schop‑
nost, něco umět apod. Přítomní instruktoři 
vhodně doplňují. Poté se jeden instruktor zeptá 
žáků, zda je kompetentní být ředitelem rafinérské 
společnosti, podniku, co vyrábí benzín (příp. jiné 
zaměstnání). Proč ano a proč ne? Něco povídají 
žáci, další potřebné informace doplňují instruktoři 
či učitelé (co budou chtít u přijímacího pohovoru 

– musí znát ropu a její chemické složení, musí 
umět jednat s lidmi, rozdělovat práci, znát zákony, 
umět cizí jazyky, umět se obléknout, řešit náhlé 
situace – třeba havárii a zachovat klid, reprezen‑
tovat podnik při jednání s obchodními partnery, 
vědět, co kde nakoupí a kam to prodá, hospodařit 
s časem v práci i v osobním životě). Může se seh‑
rát i scénka z přijímacího pohovoru,z rozhovoru se 
sekretářkou, hovor s dělníkem o nedělní směně 
a o odvrácení stávky apod., záleží na improvizaci 
instruktorů. Důležité je, aby z toho vyplynulo, co 
všechno ředitel musí umět – lehce se naťuknou 
dovednosti ze všech šesti klíčových kompetencí.

Po této fázi je představeno 6 klíčových kompetencí 
jako něco, co když se ovládá, tak je člověk úspěšný 
a pak šťastný – a to je to, co chce vlastně každý. 
Je to šest základních dovedností, nejsou to zdaleka 
všechny. Představí se konkrétní kompetence, co 
do nich patří, co si pod jejich názvy představit. 
Postupuje se podle vytištěné A4 (viz níže), jež je 
představena jako „výpisek“ či „tahák“.

Když je toto vysvětleno, přicházejí na řadu 
v sále vyvěšené postavičky 6KA – žáci zkoušejí 
přiřadit kompetenci k postavičce. Pak je u každé 
postavičky znovu stručně shrnuto, co do kom‑
petence patří.

Pak se utvoří 6 skupinek a každá skupinka si vy‑
táhne jednu kartičku s povoláním. Každá skupina 
zároveň dostane desky, papír, tužka a vytištěné 
KK. Ve skupinkách žáci určují a sepisují, co musí 
člověk umět, aby se o něm mohlo říci, že je 
dobrý ve svém povolání. Např. jakáto je dobrá 
prodavačka – usměvavá, vstřícná, umí počítat, je 
komunikativní, zná zboží, čistotná, ... A zároveň 
zařazují, která dovednost patří do jaké kom‑
petence. Vybírají kompetenci, kterou musí mít 
člověk nejvíce rozvinutou pro konkrétní povolání.

Asi po 20 minutách každá skupinka prezen‑
tuje, co sepsala a rozmyslela, a proč člověk 
v konkrétním povolání potřebuje mít rozvinutou 
tu kterou kompetenci (např. k zubaři chodím 
hlavně kvůli tomu, aby mi dobře opravil zuby, 
ne kvůli popovídání si). Instruktor shrnuje 

18:30 vyhlášení vítězů MontE CARlA

18:40 PŘIStÁní APollA/ lÉtAjíCí VEjCE
Cíl: prověření spolupráce a domluvy kolektivu, 
tvořivost.

Charakteristika: týmy mají z omezeného množství 
materiálu sestrojit létající model pro pilota.

Fyzická zátěž:  1
Psychická zátěž:  2
Čas na přípravu:  20 minut
Instruktoři na přípravu:  1
Čas na hru:  100 minut
Instruktoři na hru:  2
Počet hráčů:  5 – 50
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř a závěr venku
Denní doba:  den či večer
Roční období:  kdykoliv

Materiál: tužky, papíry, desky s klipem, špejle, 
brčka, lepicí páska, plastelína, vejce...

20:30 KARtY
Cíl: ohlédnutí se za dnem, naučit se pochválit 
druhé a mluvit před velkou skupinou.

Charakteristika: každý dostane kartu a dle její 
barvy ohodnotí uplynulý den.

Fyzická zátěž:  1
Psychická zátěž:  4
Čas na přípravu:  10 minut

Instruktoři na přípravu: 1
Čas na hru:  10 – 90 minut
Instruktoři na hru:  1 až celý tým
Počet hráčů:  5 – 50
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den či večer
Roční období:  kdykoliv
Materiál: mariášové karty (na prší), odkládací 
  talíř či dečka/ubrousek

Popis hry:
Celá skupina účastníků, instruktorů i učitelů se 
sejde na závěr dne. Sedí v kruhu a „mistr hry“ 
rozdá každému jednu mariášovou kartu. Všichni 
pak jsou postupně svou kartu odložit do prostřed 
s komentářem, který určuje barva jejich karty. 
Komentuje se uplynulý den.

Každá barva znamená něco jiného:
červená/srdce = líbilo se mi..., kule = nelíbilo se 
mi..., zelené/listy = potěšil jsi mne..., žaludy = 
překvapil jsi mne...

Metodické poznámky: silnější atmosféru má 
uvádění večer jako poslední program dne. Je 
důležité vyžadovat dodržování pravidel a dbát na 
vyjadřování „Jardo, potěšil jsi mně, že jsi…”. Říkat 
vše přímo osobě, ne „Jarda mně dneska potěšil, 
že…”. Pro některé účastníky je velmi těžké mlu‑
vit před skupinou, pak je vhodné mít v záloze 
náhradní plán, jak jim odložení karty ulehčit, 
např. výměna karty od mistra hry.

2. den
7:45 zahajovačka dne
Cíl: vesele společně zahájit den.

Charakteristika: jedná se o 10 – 15 minutovou 
aktivitu před snídaní. Nejde o klasickou rozcvičku, 
ale zahájení, otevření dne vesele a rozverně.

tAnEČní – dISKo: hraje disko hudba, pořádná 
vypalovačka (např. Michal David Nonstop) 
a instruktor předvádí vypečené taneční triky 

(slalom‑lyžař, praní prádla, brejle, kačenka…), 
které ostatní napodobují; závěrečná skladba je 
přehlídkou „tanečního umění“.

8:45 RAnní SEtKÁní neboli SERVIS
Cíl: reflexe předešlého dne

Charakteristika: jedná se o každodenní setkání, 
kde se všichni společně ohlížejí za uplynulým 
dnem. Obvykle je servis veden jako review/reflexe 

2. den
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Činnosti:
Když žáci opustí prostředí školy a dojedou na 
nové středisko, nebo do úplně nového kraje, jde 
se na „výlet“ do okolní krajiny, aby poznali další 
část České republiky. Výlet může být zarámován 
nějakou legendou (dinosauři, partyzáni...), míst‑
ní pověstí apod. Cestou se může zařadit i jiná 
aktivita (míček, sprejerská akademie apod.).

Když se kurzy 6KA konaly na Doubravce u Chotěboře, 
častým cílem výletu byl Sokolohrad a Bílek.

14:00 hry na spolupráci, tzv. dYnAMICS
Cíl: při řešení zadaného úkolu trénovat komuni‑
kaci, spolupráci a tvůrčí přístup.

Charakteristika: Aktivity zaměřené na týmovou 
spolupráci; menší týmy řeší zadaný úkol a snaží 
se o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení, 
následuje rozbor toho, jak aktivita probíhala 
a jak v příštím úkolu lépe. Fyzicky nenáročné, 
trvání 1,5 – 2 hodiny (3x40 minut).

Činnosti: obvykle byly zařazovány aktivity klávesn‑
ice, lego, bludiště, traffic jam, pavučina, korýtka.

16:50 AKCIČKA I (zde je popsána rovnou
i AKCIČKA II a III)

Cíl: vytvořit a připravit „akcičku“ = projekt, který 
žáci zrealizují po návratu z kurzu

Charakteristika: po úvodním teoretickém okén‑ 
ku pracují skupinky žáků ve třech fázích na 
zadané oblasti přípravy „akcičky“. U každé sku‑
pinky je instruktor, který je v případě potřeby 
směruje.

Fyzická zátěž:  1
Psychická zátěž:  3
Čas na přípravu:  10 minut
Instruktorů na přípravu:  1
Čas na hru:  3 x 60 – 90 minut
Instruktoři na hru:  1 až celý tým
Počet hráčů:  5 – 50
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den či večer
Roční období:  kdykoliv

Materiál: papíry, tužky, desky s klipem, flipchart 
a flipové papíry, fixy.

Činnosti:

První fáze AKCIČKA I:
Vyhlášení a bouře mozků (brainstorming).

Účastníkům je položena otázka, kdy naposledy 
pro ně někdo něco udělal. Kdy udělali oni něco 
pro někoho? Kdy udělali něco sami pro sebe? Teď 
budou mít možnost něco nachystat a po návratu 
z kurzu něco i udělat pro sebe nebo pro své okolí.

Je jim představena technika brainstormingu 
a rozdány do skupinek desky s klipem a papíry.

AKCIČKA = projekt třídy, který žáci zrealizují po 
návratu z kurzu ve škole či v obci… Je to těžký 
úkol a zároveň ohromná příležitost udělat něco 
příjemného a dobrého pro sebe, co potěší i vaše 
okolí. Dílo, které je vytvářeno s radostí, přináší 
radost i těm, kteří ho využívají.

Myslete na to, aby vás práce na „akcičce“ bavila.

Doporučujeme využít poskytnuté návody, krok 
za krokem.

bouře mozků = brainstorming = způsob hledání 
originálních nápadů
» nápad – stručný, jednoslovný popis,
» jakýkoliv, každý je v této fázi přijat 
» nekomentuje se, nehodnotí se, rozvíjejí se 
 myšlenky
» vše se zapisuje!!!

poznámky:
» první nápad není poslední
» prostor pro všechny
» zdánlivá „blbost“ může být skvělý nápad
» čím více nápadů, tím bohatší výběr

výběr nápadu:
1. Zvažte všechny nápady.
2. Posuďte plusy a mínusy, přednosti a rizika 
 každého nápadu.
3. Realizovatelný = splnitelný.
4. Realizační tým = celá třída, všichni se zapojí.

správné, opravuje chybné a doplňuje chybějící. 
Pak všichni vymýšlejí známé osobnosti, pos‑ 
tavy a postavičky, které je napadají v souvislosti 
s některou ze šesti klíčových kompetencí.

Povolání: 

Na závěr každý řekne, jaké povolání by chtěl 
dělat, a už sám pro sebe si uvědomí, jaké kom‑
petence bude potřebovat. Hodně štěstí!

Další zajímavá zaměstnání: hokejista, učitelka, 
fotbalista, zpěvák, moderátor, obchodní zástupce, 
starosta, soudce, senátor, politik, výtvarník, malíř, 
sochař, truhlář, zedník, farář, kuchařka, hajzlbába, 
ošetřovatel zvířat, veterinář, spisovatel, reportér, 
armádní důstojník, lékař, zdravotní sestra...

Osobnosti, postavy: Leoš Mareš, Jack ze seriálu 
Ztraceni, houslista Pavel Šporcl, Sylvester Stal‑
lone jako Cliffhanger, Rambo, Lisa Simpsonová, 
Václav Havel ...

výpisek: 
KlíČoVÉ KoMPEtEnCE na A4: ČloVĚK…

KOMPETENCE OBČANSKÁ 
= SCHOPNOST „BÝT DOBRÝM ČLOVĚKEM“
Zná svoje místo ve společnosti, respektuje os‑
tatní. Zná svoje práva a povinnosti.

Zákony, hodnoty, pravidla, spolehlivost, národní 
tradice a svátky, ochrana společných hodnot, 
slušné chování …

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
= UMĚT SE DOROZUMĚT
Umí číst, psát, mluvit, naslouchat, vyjádřit 
myšlenku, řekne, co si myslí, obhájí svůj názor, 

argumentuje, dokáže mluvit před velkou skupinou.
Cizí jazyk, výslovnost, spisovná čeština.

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
= PLATNÝ ČLEN SKUPINY
Uvědomuje si mezilidské vztahy, vnímá potřeby 
své i druhých, umí účinně pomoci jiným a o po‑
moc umí požádat, respekt uje členy společnosti 
i jejich odlišnosti. Dovede pochválit sám sebe 
i ostatní, zná své přednosti i slabosti.

KOMPETENCE PRACOVNÍ 
= DOBŘE ZVLÁDÁ SVOU PRÁCI
Ovládá potřebné nástroje a zařízení, zná vhodný 
materiál a jeho vlastnosti, dodržuje bezpečnostní 
a hygienická pravidla a chrání tím zdraví své 
i spolupracovníků. Neničí práci jiných, dokáže přijmout 
i rozdělit práci v týmu. Zná své vlohy a hranice.

KOMPETENCE K UČENÍ 
= UMĚT SE UČIT, CHTÍT NĚCO VĚDĚT
Umí se dobře zeptat. Umí vyhledat, třídit a ověřit 
potřebné informace, uvádí věci do souvislostí, 
umí vidět celek, nebojí se zkoušet nové věci. Umí 
se poučit ze svých chyb.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
= UMĚT SI PORADIT V KAŽDÉ SITUACI
Umí rozpoznat a pojmenovat problém a jeho příčinu, 
včas vše řeší, umí vybrat z více možností nejlepší 
řešení, zachová klid a nepropadá panice, nenechá 
se odradit a vytrvá v hledání konečného řešení. 

Metodické poznámky:
Záleží na skupině, ale skutečně tento program 
o KK žáky zaujal. Přemýšleli nad tématem, 
nevyrušovali, pracovali, sepisovali.

Postavičky 6KK jsou v sále vyvěšeny stále, takže při 
servisech a dalších reflexích/review se k jednot‑
livým kompetencím vrací (...naučil jsem se, zjistil 
jsem, chybělo ... a patří to do kompetence...).

11:00 výlet do okolí
Cíl: poznat okolí střediska.

Charakteristika: pěší výlet do zajímavého místa 
v krajině, fyzicky nenáročná procházka na 1 – 3 
hodiny, dle časových a místních podmínek. 

povolání: kompetence:

vědec k učení

psycholog sociální a personální

zubař pracovní

policista občanská

záchranář k řešení problémů

tlumočník komunikativní
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Školní rádio zřízení a provozování školního rádia o přestávkách

Stezka 20. stoletím
několikahodinový program s dějepisnou odbornou 
přednáškou o historii 20. století

Módní přehlídka pro 
charitu

žáci a žákyně by předváděli různé modely oblečení 
a vybírali by peníze, které by věnovali charitě

Mikuláš ve školce zorganizovat pro děti ve školce Mikulášský večírek

Vánoční mejdan pro 
učitele

žáci by zorganizovali pro učitele vánoční večírek

Tipér Tyršovy zřídit interní „sázkovou kancelář“

Čistější město vyčištění města vysbíráním odpadků

Halloween zorganizovat večírek s halloweenskou tematikou

Natřít plot a hudba 
o velkých přestávkách 
a podzimní pyžamová 

party a rozloučení 
9. třídy

ambiciózní plán spojit několik aktivit: natřít plot 
školy, zajistit hudbu z rozhlasu o přestávkách mezi 
vyučováním, zorganizovat pyžamovou párty a na konci 
roku rozloučení s devátou třídou

Rekonstrukce lavic obroušení a natření školních lavic ve třídě

Barevná párty
zorganizovat párty jejíža účastníci přijdou v celo‑
barevném oblečení

Zahrada – můj život
zušlechtit kus zanedbané školní zahrady, osázet 
a opečovávat

Převoz staré vany 
z lesa na chatu 

vychovatelky

zajistit převoz staré vany z lesa na asi 40 km vzdálenou 
chatu vychovatelky

Natření lamp 
v areálu DD a u toho 

turnaj v nohejbale 

natřít barvou lampy – osvětlení v areálu školy a až 
bude schnout barva, sehrát nohejbalový turnaj

Turnaj v ping‑pongu 
 ve velké místní 

tělocvičně

domluvit s městem velkou tělocvičnu a sehrát v ní 
turnaj v ping‑pongu

Zorganizovat výlet 
ASPV 

zorganizovat výlet se spřáteleným sdružením Asociace 
sportu pro všechny, cca 30 lidí

Mixfucktor soutěž talentů, nejen pěveckých, z celé školy

Žijme! velcí i malí
zorganizovat společné odpoledne ve škole – žáci, 
rodiče, prarodiče i mladší sourozenci

Zvelebit třídu zvelebit si třídu nástěnkou, látkami, závěsy, obrázky...

Den hudby zorganizovat hudební festivalu v areálu školy

Pomoc v nemocnici získat peníze pro místní nemocnici

Akce tráva zasítí trávník na školním dvoře‑hřišti

Pohodlná třída získat peníze a pořídit pohovku/další nábytek do třídy

Kroužky
někteří žáci by sami pravidelně vedli různé kroužky 
výtvarné, divadelní apod. za využití areálu školy

„Den D“ uspořádat zábavné odpoledne pro žáky 1.stupně naší školy

„6KA Vtipky“ webové stránky s fotkami, příběhy, vtipy atd.

Časopis vydávat školní časopis pro celou ZŠ

Malba vymalovat svoji třídu

Hrátky před magnólií
zasadit v areálu školy magnólii a tím se rozloučit se 
základní školou a s žáky nižších ročníků

Školní šatny rekonstrukce a vylepšení školních šaten

Disco o přestávce program o velké přestávce pro okolní školu (disco)

Kdo co umí
zorganizovat koncertní vystoupení dětí, které by 
ukázaly, co umí, za účelem získání financí na jiné 
aktivity – sauna, motokáry apod.

Obchod zřídit ve škole obchod

Čarodějnice
zorganizovat 1. května na školní zahradě pálení 
čarodějnic a stavění májky

Společenská 
místnost

vylepšit prostory ve třídách; zřídit společenskou 
místnost ve škole z jedné nevyužívané místnosti jako 
prostor pro všechny

Od nás pro vás připravit program pro učitele a veřejnost

Hrabák se smyslem
zorganizovat „hrabák“ a získané peníze smysluplně 
použít

Kalendář zhotovit si vlastní kalendář

Florbal dětem zorganizovat školní turnaj ve florbalu

Hledání pokladu pro žáky nižších ročníků připravit stezku o získání pokladu

Škola hrou připravit si sami vyučovací hodinu

Péče o děti z MŠ pomoc ve školce

Adopce na dálku třída by si na dálku adoptovala dítě

Pyžamová párty zorganizovat ve škole i s programem

Trávník
zorganizovat vysetí trávníku na hřišti u školy a zřízení 
oplocení hřiště a pak namalování plotu

Naše třída
zorganizovat si rozlučkový večírek a předat společné 
třídní CD či DVD s fotkami všech žáků od malička po  
9. třídu; fotky ze 6KA, z dalších výletů, besídek apod.

„AKCIČKY“, které žáci a žákyně vytvořili a prezentovali na kurzech 6KA:druhá fáze AKCIČKA II:
Další den je představena fáze druhá a „sedm 
kroků“ jak postupovat.

7 kroků
1. ujasnit si zadání – Co je cílem?
2. zdroje – materiál, lidé, čas
3. nápady
4. výběr nápadu
5. plán – Jak budeme postupovat? Co? Kdo?  
 Kdy? Kde? Jak? 
6. provedení „akcičky“
7. zhodnocení

Pak stejné skupinky jako předešlý den u AKCIČKY I 
dopíší nápady, které je napadly přes noc, a jeden 
vyberou dle návodu. Vybraný nápad rozpracují, vy‑
myslí jméno, co je potřeba zařídit, zajistit, koho se 
na co zeptat. Dle toho vyplní tabulku:

AKCIČKA

třetí fáze AKCIČKA III:
Skupinky si připravují prezentaci svého nápadu. 
Pak prezentují svůj nápad ostatním. Třída si zvolí 
jeden nápad, který třída zrealizuje po návratu 
z kurzu.

AKCIČKA 6KA

1. PŘÍPRAVA PREZENTACE
 » kdo a jak bude prezentovat

 » krátký název na kandidátku

 » materiál: papíry, fixy, tužky...

2. PREZENTACE NÁPADU
 » co, kdo, kdy, kde, pro koho...

 » V čem je projekt dobrý? Čím projekt zaujme? 
  Co přinese realizátorům? A co účastníkům  
  akce?

 » 10 minut – 5´slovo, 5´dotazy

3. HLASOVÁNÍ
 » maximálně 25 hlasovacích lístků pro jeden 
  projekt

ČASY
 1. příprava prezentací 16:00 – 17:00

 2. prezentace samotné 17:00 – 17:50

 3. volby hlasováním 17:50 – 18:00

 4. dopracování ... to je na Vás!

... další program začíná v 18:30

Název projektu:

Pro koho:

Kdy:

Kde:

Charakteristika:

Cíl:

Kroky přípravy:

Kroky realizace:
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» ředitel dává svému zaměstnanci padáka
» přicházíte k manželce, když jste se právě 

dozvěděl, že vyhráváte milion

Po přehrání scének a hádání, o co jde, lze uvést 
„domino“: jeden něco předvede, zaujme pózu 
a další v pořadí na to naváže něčím dalším atd. 
Po celém kole je navazování na pózu dobrovolné, 
někdy to pěkně sviští, někdy to pěkně vázne.

14:00 PRoVAZnICE 
alias tŘI KAMARÁdíČKoVÉ

Cíl: díky týmové spolupráci a strategii dokončit 
sdělení příběhu, zapojit fantazii; prezentovat po‑
mocí netradičních, vymezených komunikačních 
prostředků před celou skupinou.

Charakteristika: týmy účastníků shlédnou 
příběh sehraný týmem, který pak mají dokončit 
a sehrát. Při sehrávce mohou použít jen ty 
komunikační prostředky (vypravěč, pohyb, zvuky, 
písmena, symboly, ...), které před tím získají ve 
vymezeném čase na určených stanovištích.

Hra PROVAZNICE je uvedena ve ZLATÉM FONDU III. 
Na některých kurzech 6KA byl příběh o provazni‑
ci nahrazen příběhem tří kamarádíčků:

tři kamarádíčkové
Byli jednou tři kamarádi. Smíšek, Šikula 
a Miluška. Smíšek uměl všechny rozesmát, že až 

plakali, leželi, chechtali se a břicha se jim třásla. 
Šikula uměl všechno. Na co sáhl, to fungovalo. 
Uměl udělat třeba z prdu kuličku a ze sirky bagr. 
Miluška měla vždycky plnou hlavu neotřelých 
nápadů. Měla vždycky dobrou náladu a dovedla 
všechny nadchnout pro nová dobrodružství.
Jednou, když se všichni dohihňali novému 
Smíškovu vtipu, řekla Miluška: „Pojeďte na 
výlet!“…“No jasně!“, souhlasili všichni. Šikula 
dlouho nepřemýšlel, vytáhl gumu z tepláků 
a napnul ji mezi dva stromy na zahradě. Všichni 
se teple oblékli, protože ve vesmíru bývá obvykle 
zima. Sbalili si svačinu a přistoupili ke gumě.
Než stačil Šikula upozornit, že to trochu trhne, 
trhlo to pořádně. 
A pak už letěli a letěli a letěli…
„A kam vlastně letíme?“, ptali se jeden druhého. 
Šikula vyndal z batůžku galaktickou mapu a řekl 
slavnostně: „Račte si vybrat kamarádíčkové moji, 
před námi se nachází jídelní planeta, planeta 
splněných přání, strašidelná planeta a v dosahu 
máme i planetu pistáciové zmrzliny.“ Všichni 
hned jednomyslně zvolili…

tři kamarádi (verze):
Byli jednou tři kamarádi. Žijí v malém městě, 
chodí do stejné školy, bydlí ve stejné ulici 
a často se scházejí v blízkém rozlehlém parku. 
Jmenují se Cecílie, Miroslav a Antonín. Cecilka 
ráda chodí do cukrárny, hodně čte, je důvtipná 
a má dobré nápady. Miroslav, zvaný Mirda, 
hodně času tráví pařením her na počítači a sle‑
dováním filmů. Pokud byste chtěli nahlédnout 
do nějakého čísla časopisu Score, který vyšel 
v posledních třech letech, určitě ho u Mirdy na‑ 
jdete. Antonín, kterému nikdo neřekne jinak než 
Tonda, je velký sportovec. Nejvíce času věnuje 
moderním tancům a plavání, nepohrdne ani 
volejbalem a kolečkovými bruslemi.
Každý z nich má mnoho zájmů, přesto si vždycky 
rádi na sebe najdou čas a něco podniknou. Jezdí na 
výlety, chodí do kina, zaplavat si, zapinkat si, smls‑ 
nout nějaký dortíček či jinou cukrářskou dobrotu, 
navštěvují čajovny, hrajou na počítači, chatujou, 
jezdí na kole a dělají spoustu dalších činností.
Tohle slunné středeční odpoledne se sešli, aby pod‑
nikli zase nějakou akci. Rozhodovali se mezi plaváním 
v bazénu, návštěvou kina a mlsáním v cukrárně.
Domluvili se, že to kam pojedou, rozhodne číslo 

19:30 MUltISoCIo – ano / ne
Cíl: poznat názory svých spolužáků i své na různá 
témata

Charakteristika: v klidné atmosféře v kruhu in‑
struktor pokládá otázku a po signálu zvonečkem 
všichni ukáží svou odpověď ANO či NE pomocí 
oboustranné karty. K hlavní otázce položené in‑
struktorem můžou padnout tři doplňující otázky, 
kdokoli komukoli.

Hra je popsána ve Zlatém fondu her III.

Příklady otázek používaných na kurzech 6KA:

» Chtěl(a) jsi jet na tento kurz?
» Máte doma nějaké zvíře?
» Daroval(a) bys krev?
» Šel (šla) bys se svými spolužáky do sauny?

» Věříš v lásku na první pohled?
» Myslíš, že má v dnešní době smysl uzavírat 
 manželství?
» Považuješ sex před 15 rokem za předčasný?
» Má být muž živitelem rodiny?
» Znáš někoho, komu bys dokázal půjčit 1 000 Kč?
» Je dobré odlišovat se od ostatních?
» Dokázal(a) bys zabít králíka?
» Chceš být nekuřák?
» Dokázal(a) jsi někdy něco, za co se můžeš pochválit?
» Je pro Tebe projevem slabosti plakat před ostatními?
» Byl(a) jsi někdy v situaci, že Ti ostatní tleskali?
» Třídíte doma odpad?
» Myslíte si, že jsou lidé v podstatě dobří?
» Důvěřovali byste lékaři, kdyby to byl černoch?
» Jste hrdí na to, že jste Češi?

20:20 KARtY

3. den
7:30 budíček hudbou

7:45 ZAHAjoVAČKA dnE
Cíl: vesele společně zahájit den.

Charakteristika: sportovně–taneční lekce 
v bláznivém hopsavém tanci a zahřívací tanec 
eskymáků.

8:45 ranní setkání neboli SERVIS

9:45 AKCIČKA II

11:00 dRAMA dílnA
Cíl: uvolnit účastníky a probudit v nich tvořivost, 
hravost; zbavit je studu při předvádění se před 
celou skupinou.

Charakteristika: účastníci předvádějí/hrají různé 
situace dle zadání.

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 3
Čas na přípravu:  30 minut
Instruktoři na přípravu: 1
Čas na hru:  60 – 90 minut

Instruktoři na hru:  2
Počet hráčů:  5  – 30
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den
Roční období:  kdykoliv
Materiál: lístky s pokyny

Činnosti:
Hraje hudba a účastníci chodí po prostoru na hud‑
bu vesele, jako voják, jako král, jako víla, rozverně, 
smutně... Poté utvoří dvojice a jen pomocí slova 
„helicopter“ sehrají zadanou situaci, např.:

» manžel a manželka a nevěra
» potřebuji akutně na toaletu, která je obsazená
» zastaví vás rozzuřený policista, že jste pře‑ 

kročili rychlost
» syn/dcera přinesl/la ze školy pětku opilec 

chce po číšníkovi další pivo, ten mu však 
nechce nalít

» potkávám starou babičku, která nese těžké 
tašky, a snažím se jí pomoci, ale ona moc 
nadšená není

tramvaje, která první přijede na zastávku. To však 
ještě netušili, kdo se k nim dneska odpoledne 
přidá a co všechno zažijou …

17:00 ARgUMEntAČní KlÁní I

19:30 ARgUMEntAČní KlÁní II
Cíl: vyzkoušet si argumentování a vystupování 
před větší skupinou lidí

Charakteristika: účastníci ve dvojici obhajují po‑
mocí argumentů názor, který si vylosovali

Fyzická zátěž: 1
Psychická zátěž: 3
Čas na přípravu:  30 minut
Instruktoři na přípravu:  1
Čas na hru:  60 – 90 minut
Instruktoři na hru:  2
Počet hráčů:  5 – 30
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř
Denní doba:  den, večer
Roční období:  kdykoliv
Materiál: lístky s tématy, stopky

Činnosti:
Dvojice instruktorů Rácia Argumenta a Maxim 
Tlučhuba pod vedením moderátora večera se‑ 
hrají ukázkové argumentační klání na vylosované 
téma, např. banán se loupe od špičky vs. banán 
se loupe od stopky.

Poté si účastníci vylosují téma a názor, za který 
budou bojovat argumenty. Písmena jim určí dvo‑
jice a číslo, kdo bude ve dvojici začínat. Poté proti 
sobě argumentují pod vedením moderátora 30 
sekund A, 30 sekund B, 30 sekund A, 30 sekund B, 
závěrečná věta A a závěrečná věta B. Poté přítomní 
diváci hlasují pro jednoho ze dvojice, který podle 
nich lépe argumentoval. Nehodnotí se obhajovaný 
názor a argumentující osoba, hodnotí se počet 
a síla argumentů a způsob jejich sdělení. Sděluje 
se naopak i co by argumentujícímu doporučili 
v příštím argumentování vylepšit. Každý si vyzkouší 
argumentaci dvakrát, poté jsou vybráni finalisté, 
kteří se utkají v argumentačním finále.

3. den
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- špatná výslovnost – huhňání
- příliš rychle mluvit
- komentáře po limitu
- nežvýkat

…z jiného kurzu:
+ artikulace
+ situace
+ póza
+ taktika
+ oční kontakt
+ plynulost
+ rozmyšlenost
+ tón hlasu
+ spisovnost
+ jazyk
+ ztotožnění  
 s tématem
+ strategie
+ sebedůvěra
+ slušnost
+ podpora publika

A1 Vegetariánství je zdravé. A2 Vegetariánství není zdravé.

B1 Nosit značkové oblečení je důležité. B2 Nosit značkové oblečení není důležité.

C1 Rodiče mají vždy pravdu. C2 Rodiče nemají vždy pravdu.

D1 Kočky jsou lepší než psi. D2 Kočky nejsou lepší než psi.

E1 Bez mobilu ani ránu. E2 Mobil není nutný.

AA1 Umožnit homosexuálním párům adopci dětí. AA2 Nepovolit homosexuálním párům adopci dětí.

BB1 Blondýna je chytřejší než bruneta. BB2 Bruneta je chytřejší než blondýna.

CC1 Bezdomovci jsou chudáci. CC2 Bezdomovci nejsou chudáci.

DD1 Čistit si zuby je lepši večer. DD2 Čistit si zuby je lepší ráno.

EE1 Ve městě se žije lépe než na vesnici. EE2 Na vesnici se žije lépe než ve městě.

Příklady témat:

20:40 KARtY

23:00 tRIFIdI
Cíl: sebeovládání, týmová spolupráce, zodpovědnost, 
vytrvalost, spolehnutí se, důvěra.

Charakteristika: Jeden účastník vede skupinu 
oslepených po trase určené instruktorem.

Hra je podrobně popsána ve ZLATÉM FONDU II, 
na 6KA se hrála jednodušší verze.

Činnosti:
Účastníci jsou po večerním programu „nahnáni“ 

7:45 ZAHAjoVAČKA dnE
Cíl: vesele společně zahájit den.

Charakteristika: PLYŠOVÝ REJ – každý má svou 
plyšovou hračku a protahuje ji, krouží s ní v ruce, 
pod nohou a pak se plyšáky hází sem tam, každý 
na každého.

8:45 RAnní SEtKÁní neboli SERVIS

9:45 lEVEl gAME
Cíl: týmová spolupráce, strategie, plánování, výkon.

Hra je popsána ve Zlatém fondu her III pod náz‑
vem Young Gods. Pro kurzy 6KA byla hra trochu 
upravena.

Charakteristika: Týmy obíhají různá stanoviště 
po jednom, ve dvou, či celý tým a získávají body 
za splnění určeného úkolu.

Fyzická zátěž: 4
Psychická zátěž:  3
Čas na přípravu:  40 minut
Instruktoři na přípravu:  2
Čas na hru:  120 minut
Instruktoři na přípravu:  5
Počet hráčů:  5 – 30
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  venku
Denní doba: den
Roční období:  kdykoliv

Materiál: Dle jednotlivých disciplín na stanovištích.

Činnosti:
Vysvětlení pravidel lEVEl gAME:
Cíl: projít co nejdříve 4 úrovně (levely) hry 
a nasbírat 120 bodů
» 4 týmy,
» depo, karty
» v každém levelu každá aktivita splněna,
» postup do vyššího levelu při dosažení určitého 

počtu bodů
» možno plnit úkoly pouze daného levelu
» u úzkoprofilových aktivit platí pravidlo fronty 

– kdo dřív přijde, ten dřív mele

» při nepřízni osudu v levelu 4 lze body dosbírat 
na aktivitách označených *

» hra končí zmáčknutím tlačítka „STOP“ všemi 
členy týmu najednou (nebo ve 12:00)

4. denV jednom kurzu argumentující a diváci sepsali 
shrnutí kladů a záporů při argumentaci:

+ mít hodně informací
+ mluvit srozumitelně
+ udržovat oční kontakt s publikem
+ využít celý čas
+ nebýt nervózní (být v klidu)
+ mluvit plynule
+ promýšlet předem
+ stát za hájeným názorem (vzít ho za svůj)
+ pochválit občas soupeřův názor
+ nenahrát soupeři
+ držet se tématu
+ používat správné příklady
+ poslouchat soupeře a brát do hry jeho argumenty

- mlčet
- omílat
- hihňat se
- říkat nevím, co mám říct
- mluvit potichu
- nemluvit k tématu
- koukat do země

- zaseklost
- stres
- dívání se jinam
- nervozita
- smích řečníka
- vulgárnost
- stydlivost
- koktání
- neplynulost
- mumlavost
- zlé publikum
- uhýbání od tématu
- malá slovní zásoba
- špatná výslovnost

stan. aktivita osob body tým 
1

tým 
2

tým 
3

A
B
C
B
D

sirky
břemeno
běh o život
zával
švihadlo

1
2
1
2
vši

1
2
1
2
3

CELKEM
1. úroveň 20

C
C
B
C
C

běh v poutech
couvání
slepý chodec
korýtka
bull ring

2
2
2
vši
vši

2
2
2
5
4

CELKEM
2. úroveň 50

F
C
B
E
E

smycování
nošení na zádech
přenášení tyčky
lego
bomba

3
4
2
5
4

CELKEM
3. úroveň 90

A RUKA OSUDU 5‑30
CELKEM
4. úroveň 120

do místnosti v „trojkovém“ oblečení a je jim 
puštěn záznam z pásku o tom, že došlo k úniku 
nebezpečných trifidů. Všem jsou zavázány oči 
a instruktor si svou skupinku účastníků odvádí 
na trasu nočního pochodu. Jeden účastník vidí 
a musí se postarat o to, aby celá skupinka 
v pořádku prošla.

Na účastníky po cca 40 minutovém nočním 
pochodu poslepu čeká po příchodu na středisko 
hrnek teplého čaje.

00:10 „brou“ podruhé

Jednotlivé disciplíny jsou dle možností terénu 
a týmu, např. nošení na zádech – zdolat určenou 
trať s jedním členem týmu na zádech, naskládat 
sirky nedominantní rukou do krabičky apod.

14:00 VIdEoREKlAMY a oSlAVIČKA
Cíl: týmová spolupráce, tvořivost.

Charakteristika: týmy, filmové štáby, vymyslí 
a natočí reklamu na zadanou vlastnost výrobku.

Fyzická zátěž:  1
Psychická zátěž:  3
Čas na přípravu:  20 minut
Instruktoři na přípravu:  1
Čas na hru:  120 minut

4. den
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» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití 
umíte napravit křivdu, dát věci do pořádku, 
nastolit spravedlnost.

» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití si 
zapamatujete vše, co si přečtete.

Natočené reklamy se promítají při slavnostním 
večeru, kterým provází moderátor a hodnotí je 
odborná komise. Hodnotí se a cenu je možné 
získat za: dramaturgii (nápad, děj, ...), herecký 
výkon (pohyb, výraz, hlasové vyjadřování), zvuk 
(hudba a ozvučení), výprava (rekvizity, prostředí) 
a třeba i lidoměr (cena diváků).

Následuje „Oslavička“, kterou však není vhodné 
ponechat jen v režii žáků. Atmosféře prospěje DJ 
instruktor či učitel, hry s lanem, jezení čokolády 
apod. Někdy si žáci sami na zábavní večírek 
něco přichystají. Zažili jsme koncert ACDC, tra‑ 
vestie show, hodinu matematiky a fyziky, ale 
i znuděné sezení a pak brzkou dobrou noc.

16:20 AKCIČKA III

20:00 SlAVnoStní VEČíREK a „malé disco“

22:40 KARtY

22:55 dobrou

7:45 ZAHAjoVAČKA dnE
Cíl: vesele společně zahájit den

Charakteristika: EVOLUCE – dvojice stejného 
druhu svádí boj střiháním a vítěz postupuje do 
vyššího živočišného druhu (kuře, kohout, pes, 
opice, člověk).

8:00 snídaně a balení věcí

9:30 RAnní SEtKÁní neboli SERVIS

10:10 ZÁVĚR KURZU
Zakončení kurzu:

HItACE – ohodnocení programu podle hledisek, 
co jsem si užil/a a co je přínosné pro život.

dotazníky – vyplňování dotazníků k programům 
a kurzu 6KA.

Závěrečné karty bez karet – známé 
každodenní zakončení dne, tentokrát se 
zakončuje kurz a hraje se bez karet. Kdo chce, 
řekne, jakou kartu odkládá.

Slovo závěrem – kdo chce co říci závěrem ke 
kurzu.

Slide show – promítání vybraných fotografií z kurzu.

5. den

Instruktoři na hru:  2
Počet hráčů:  5 – 30
Věková kategorie: 15+
Prostředí:  uvnitř i venku
Denní doba:  den, večer
Roční období:  kdykoliv

Materiál: kamera, rekvizity, převleky, fixy, papíry.

Činnosti: v úvodu je možné se účastníků ptát, jaké 
reklamy si pamatují, čím je reklama zaujala, co 
dělá dobrou reklamu dobrou reklamou atd.

Pak jsou rozděleni do týmů a dostanou výrobek 
a zadanou vlastnost výrobku, na kterou mají 
natočit reklamu. Vlastnosti výrobků jsou skryté 
klíčové kompetence:

» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití za‑
chováváte klid, nepropadáte panice.

» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití 
dokážete rozpoznat potřeby jiných lidí kolem 
vás a dokážete účinně pomoci.

» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití získáte 
prezentační dovednosti, což je správná výslovnost, 
zvučnější hlas, klidné a jisté vystupování.

» Tento výrobek způsobuje, že po jeho požití 
umíte ovládat a používat, na co sáhnete.

odCHYlKY A InoVACE 
PRogRAMů nA 
jEdnotlIVÝCH 
KURZECH 6KA

» rozvinout týmovou spolupráci a komunikaci
» zprostředkovat člověčí zážitky, ke kterým 

mládež v současnosti už tak moc nepřijde
» poskytnout příležitost prožít situace, které 

žákům mohou odhalit jejich osobní dispozice, 
ukázat možnosti jednání v neobvyklých situ‑
acích a motivovat je pro osobní rozvoj

ÚVodní HŘíČKY A dRoBnIČKY
SLEPÉ ŘVANÍ – dvojice si jednu minutu vypráví 
příběh, pak se poslepu hledají dle jednoho 
vykřikovaného slova vystihujícího vyprávěný 
příběh.

PODPISOVKA – sbírání podpisů těch, kteří 
pravdivě odpovídají podmínce zadané v přihrádce 
podpisového archu (kdo má doma nějaké zvíře, 
kdo se domluví alespoň jedním cizím ja‑
zykem...).

PĚT KOLEČEK – každý si tajně vybere jednu 
osobu a tu pětkrát oběhne.

SMYCE – účastnici stojí v kruhu, všichni se 
stále drží za ruce; na kruh je navlečeno několik 
lanových smyc a ty mají obíhat po kruhu 
účastníků.

JMENOVKY – na jmenovku si účastníci vzájemně 
píší požadované písmenko výměnou za infor‑
maci o sobě.

BOMBA A ŠTÍT – tajně si každý vybere dvě osoby, 
jednu jako bombu a jednu jako štít a na povel 
se snaží postavit tak, aby stál k bombě kryt 
štítem.

DLAň A PRST – jednou rukou chytám prst 
druhého a druhou rukou unikám cizí dlani, když 
se v příběhu ozvou vybraná slova.

ZAHAjoVAČKY
ZOO – výlet imaginárním autobusem do ZOO; 
předvádí se zvířata, která jsou k vidění v klecích. 

BĚH SE ŘVANÍM – každý se snaží na jeden 
nádech doběhnout co nejdál po určené trase za 
vydávání nějakého zvuku ústy; vítěz je např. ob‑
sluhován u snídaně.

Scénář základního kurzu 6KA i s programy je 
popsán na předešlých stránkách. Na stránkách 
následujících jsou uvedeny inovace programů 
a další aktivity, které se objevily alespoň na jed‑
nom z patnácti uskutečněných kurzů 6KA.

Tým kurzu 6KA přijížděl na středisko, místo konání 
kurzu, o jeden den dříve a připravoval scénář kur‑
zu 6KA vždy na míru účastnické skupině, místu 
konání kurzu, složení týmu apod. Konečný scénář 
každého kurzy byl nakonec sestaven s ohledem 
na vývoj dění v účastnické skupině, počasí, 
časoprostorové podmínky a počasí.

Často se měnily zahajovačky dne, úvodní hříčky, 
hry na spolupráci, týmové strategické hry. Byly také 
zařazovány další hry zaměřené na tvořivost, komu‑
nikaci, mapování vztahů ve skupině, větší fyzické 
vyčerpání apod. Některé programy byly také jinak 
zařazené do scénáře tak, aby kurz jako celek co 
nejlépe naplnil stanovené cíle kurzu a týmu.

Další cíle, které kurzy 6KA měly naplnit:

» vytvořit prostor a napomoci ke stmelení 
třídního kolektivu a zlepšení vztahů ve třídě 
(kluci‑holky)

» napomoci většímu poznání a sblížení třídy 
a třídní učitelky/učitele

» nabídnout žákům náhradní program místo 
lyžařského výcviku

» užít si poslední společný „školní výlet“ 
v deváté třídě

» umožnit žákům změnu ve vedení školní akce/
výletu

» inspirovat kvalitním programem PŠL
» zprostředkovat žákům akci – kurz prožitkovou 

formou
» nenásilná a nenápadná výuka netradiční formou
» stmelení kolektivu, poznání jiných i sama sebe
» pobyt na čerstvém vzduchu, poučení a zábava
» umožnit pozorování žáků učiteli v aktivitách,
» zažít třídu v nových situacích, uniknout ste‑

reotypu
» užít si pobyt v malebném okolí Doubravky
» získat zkušenost se zážitkovou pedagogickou 

a s prací v týmu (instruktorů)

25
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Účastníci putují po různých stanovištích a připíší 
jednu část k rozepsanému příběhu, pak jdou 
k dalšímu.

nId – nEjdůlEŽItĚjŠí InFoRMACE dnE
Na konci servisu každý účastník napíše na lístek 
krátce NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACI DNE, který 
se zrovna probíral. Co se z toho dne dozvěděl, 
poučení, a anonymně ji vhodí do klobouku. 
Nejzajímavější se čtou při vhodné příležitosti 
během dne.

StAVBA VĚŽE
Z poskytnutého materiálu, papíru, špejlí, brček... 
týmy sestavují věž, která unese 10 vteřin knihu. 
Věž musí být vyšší než např. židle.

HoRKoVZdUŠnÉ BAlÓnY
Pětičlenné týmy vytvářejí za pomoci lepidla, hed‑
vábného papíru a čtvrtky horkovzdušné balóny. 
Čím větší, tím lepší. Hotové balóny se napouštějí 
pomocí roury od kamen horkým vzduchem, 
který je nad ohněm. Neměl by se napouštět 
kouř, pouze „hučící“ horký vzduch. Nevhodnější 
je pouštět balóny večer nebo hned ráno, když je 
okolní vzduch studený.

PoHÁR tEtY KAtEŘInY, lICItoVAnÁ 
PAntoMIMA A KUFR
Drobničky, hry na předvádění a hádání přísloví, 
věcí, povolání a zvířat s různým systémem 
bodování a časového omezování.

VítKoVo PUtoVÁní
Cíl: přiblížit žákům klíčové kompetence.

Charakteristika: Na prvním servisu je vyprávěn 
příběh o chlapci Vítkovi (ten, který Ví), který je 
v zahraničí se svými rodiči na dovolené. Jednou 
se jim ztratí a sám v cizí zemi se musí dostat 
zpátky do hotelu. Cestou potká místní dívku, se 
kterou si popovídá o tradicích a zvycích jejich 
zemí, musí překonat mnoho překážek, až potká 
příslušníka policie, pak se šťastně opět shledá 
se svými rodiči.

Poté šest skupinek účastníků napíše na zadané 
téma činnosti a dovednosti, které Vítek na svém 

putování projevil. Tématy jsou skryté klíčové kom‑
petence, např. Vítek si umí poradit v každé situaci 
= kompetence k řešení problémů, Vítek se umí 
domluvit = komunikativní kompetence apod.

Další dny se k těmto velkým flipovým papírům 
skupina vrací a každý může napsat na lístek 
jméno někoho z přítomných a nalepit ho na 
příslušný flipový papír se slovy, za co ho tam 
lepí, neboli jakou kompetenci kdo projevil.

důVĚRoVKY
Cíl: prověření důvěry v ostatní, překonání sám 
sebe, spolupráce, zodpovědnost

Charakteristika: činnosti na prověření důvěry 
v kolektivu

Činnosti: pád důvěry, zavěšování se v kruhu do 
lana a závěs jako hvězda (ty se zařazovaly po‑
slední den kurzu), nebo letadla, pendl, zasedání 
v kruhu apod. (používané i během kurzu)

Vodní PoŠtA
Drobnička štafetového nošení vody v družstvech 
po hrstech do kelímku, kelímkem do džbánku, 
džbánkem do kýble a kýblem do kádě. Každý má 
určitý úsek, po naplnění můžou používat větší 
a větší nádoby. Cíl je jako první naplnit velkou káď.

SoBí ŠlACHA AlIAS HoRní dolní
Drobnička na proběhnutí, dva týmy se honí za 
šlachou, tu si podávají horem dolem, horem 

dolem a zahazují ji co nejdál, pak obíhají svůj 
tým a tím získávají body.

lAnA / SMYCE / lEZEní nA StĚnĚ
Dle možností okolí nízké lanové překážky, 
smycování v sedáku na strom, lezení na stěně 
s jištěním. U účastníků měly tyto programy 
velký úspěch.

SPREjERSKÁ PotUlnÁ AKAdEMIE
Cíl: týmová spolupráce, tvořivost

Charakteristika: tvorba týmového dílka na 
prostěradlo

Činnosti: výtvarná dílna, při níž na Sokolohradě 
visela prostěradla a účastníci po chvilkové přípravě 
šablon dělali graffiti pomocí barev ve spreji.

KonStRUKCE
Cíl: zmapování vztahů v třídním kolektivu, 
otevřenost, řešení problému

Charakteristika: Třída si zmapuje své vztahy 
a uvažuje, co s nimi.

Činnosti: Program na zmapování vztahů třídního 
kolektivu. Účastníci se rozdělí do skupin, jak sami 
chtějí, a na velký flipový papír kreslí planetu jejich 
třídy, světadíly, státy i spolužáky a spolužačky. 
Zvažují, kde koho vidí a jak mezi sebou kontinenty 
komunikují. Poté své znázornění prezentují, pak 
diskutují, jak se jim tato situace líbí/nelíbí, co by 
mohli a chtěli změnit. Jako Thor Heyerdal plul na 
plavidlech Ra s lidmi ze všech kontinentů, a tím 
napomáhal jejich „přibližování“. Vyplynula z toho 
chuť všechny světadíly ve třídě přiblížit a více 
mezi sebou komunikovat.

Místo hry LEVEL GAME byla občas uvedena jedna 
z těchto fyzicky náročnějších her (všechny jsou 
uvedeny v některém ze Zlatých fondů her):

» EKoSYStÉMY
» tAjEMStVí PYRAMIdY / ŠIFRA MIStRA 
 lEonARdA
» MnoHonoŽKY
» ČloVĚČE, nEZloB SE
» SMS
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ŽONGLÉRSKÁ – žonglování s různými věcmi 
(míčky, kužely, šátky...)

KASKADÉRSKÁ – HÁZENÍ HOLÍ – za velkého 
soustředění všech zúčastněných házení jednou 
holí v kruhu.

BUTO – automasáž chodidel a prstů u nohou jako 
v japonském divadle.

RAM-CAM-CAM – všichni stojí v kruhu, in‑
struktor ukazuje, co ostatní opakují a všichni 
zpívají ram‑cam‑cam ram‑cam‑cam, duli‑duli‑
duli‑duli, duli‑duli‑duli‑duli, ram‑cam‑cam... 
a pořád dokola a rychleji.

DOSTIHY – instruktor ukazuje, jak jede kůň = pleská 
rukama o stehna a jsou představeny všechny 
překážky a tribuny na dostihové dráze. Poté je 
odstartován závod a všichni v kruhu „běží“ dostihy. 
Překážky: zatáčka vlevo, vpravo, skok jednoduchý, 
dvojitý, taxis, vodní příkop, hadí příkop, proutěná 
překážka, irská lavice, tribuna dětská, pánská 
a dámská, oranice bahno, Havlův skok apod.

dRAMAdílnA ČI dIVAdElní dílnA
Cíl: tvořivost, komunikace

Charakteristika: skupinky žáků píší příběh na 
pokračování.

Činnosti: taková herní a tvořivá rozcvička, princip 
žáci mohou využít v jiných programech (video‑
reklamy, Provaznice). Jedná se o psaní příběhu 
dle pětistupňového schématu antické tragédie, 
který popsal Aristoteles:
» expozice neboli uvedení do děje, dozvíme 

se, kdo co kdy kde dělá a že je všechno 
v pořádku

» kolize neboli problém čili zádrhel
» krize neboli vyhrocení předchozího zádrhelu, 

na konci krize to vypadá, že to s hlavní po‑ 
stavou skončí špatně

» peripetie neboli zpomalení děje, odlehčení, 
na konci peripetie to vypadá, že se všechno 
vyřeší a skončí to dobře

» katastrofa neboli hlavní postava dopadne ještě 
hůř, než jsme si mysleli
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InoVACE SCÉnÁŘů  
A KURZY 6KA  

odlIŠnÉ od  
ZÁKlAdníHo ModElU

Expediční kurz 6KA
Nejrozdílnějším kurzem 6KA od tzv. základ‑
ního modelu byl kurz expediční. Původně jsme 
plánovali uspořádat 10 kurzů pobytových a 5 
expedičních, ale školy neměly o expediční kurzy 
6KA zájem. Uskutečnil se jen jeden a nazvali 
jsme ho Expedice Železné hory. První a poslední 

den
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dopoledne
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odpoledne
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ře

večer

1. úvod a DYNAMICS 
(mašle, klávesnice  
a lego)

prezentace Expedice 
Železné hory a výběr 
potravin a materiálu

2. Létající vejce a pak 
balení

odchod na expedici táboření č. 1

3. odchod na cestu putování táboření č. 2

4. odchod na cestu na 
středisko

nízká lana, smycování 
a stěna, pak AKCIČKA

prezentace projektů  
a taneční večírek

5. důvěrovky, závěr, balení

Scénář expedičního kurzu

Úvodní odpoledne kurzu bylo standardní, sez‑
namovací a oťukávací. Dynamicsy zaměřené na 
spolupráci a komunikaci v týmu. Po večeři byla 
účastníkům prezentována „EXPEDICE ŽELEZNÉ 
HORY“ a zadány podmínky, parametry a pravidla 
expedice.

Každý mohl vyrazit na expedici a mít s sebou jen 
20 věcí včetně toho, co měl na sobě, spacáku, 
karimatky, zubního kartáčku, batohu, bot, lžíce, 
kotlíku, plachty… (nejedny náušnice šly dolů). 
Další úkol pro účastníky byl rozvrhnout si po‑
traviny, jídelníček i množství. Byla jim oznámena 
finanční částka, kterou mají jako skupina na 
dva dny. Měli týmu předložit seznam potravin, 
které chtějí koupit. Dále si sami měli z hromady 
erárního materiálu předloženého týmem vybrat 
ten, který považovali za důležitý a potřebný 

pro expedici. Na hromadě byly plachty, kotlíky, 
ešusy, sekery, provazy, toaletní papír, lana, 
baterky čelovky apod. Dle předloženého sez‑
namu pak tým nakoupil potraviny.

Druhý den dopoledne jsme uvedli opět týmovou 
aktivitu, Létající vejce.

Po obědě a kontrole 20 věcí se vyrazilo na expe‑
dici ve třech skupinách vedených žáky s mapou 
a buzolou. Po úvodní hodině, kdy se dvě ze tří sku‑
pin velkým obloukem vrátily opět k Doubravce, to 
nevypadalo příliš nadějně, ale výměna „mapařů“ 
pomohla a skupinky nabraly správný směr.

Úvodní 17 kilometrovou trasu (Doubravka, 
Libice nad D., Lány, Chloumek, Vratkov) jsme 
do večera zvládli. Protože se čekalo do 21 h na 
třetí skupinku, která si udělala 12 kilometrovou 

noc se spalo na středisku, druhou a třetí noc 
strávili účastníci i tým venku v přírodě. Během 
vlastního putování byli žáci nuceni se potýkat 
s výzvami, které do té doby nikdy zatím řešit 
nemuseli, a uvědomovali si, jakou silou může 
být skupina, která táhne za jeden provaz.

zacházku, nebylo možno realizovat jiný večerní 
program než uvaření večeře. První táboření 
bylo velmi náročné, protože nikdo z účastníků 
nevěděl, co má dělat, a protože skupina neměla 
přirozené vůdce, panoval na tábořišti poměrně 
dlouho zmatek. Nakonec se podařilo uvařit 
večeři a všichni se uložili ke spánku.

Během servisu, který následoval po snídani 
(dlužno říci, že již o něco lépe organizované než 
večeře minulého dne), dostali účastníci Expedice 
Železné hory 2007 poprvé možnost „zazvonit na 
zvon“, a tak ukončit svoji účast na expediční části 
a přesunout se zpět na středisko. Z původního 
hrozivého počtu lidí se nakonec rozhodlo zazvonit 
pouze 5 lidí, a to ze skupinky, která předchozí 
den probloudila. S materiálem a částí potravin se 
pod vedením jednoho instruktora vydali pěšky na 
zpáteční cestu na Doubravku.

Většina účastníků pokračovala v další 15 ki‑
lometrové túře, která byla kromě zastávek na 

odpočinek a jídlo zpestřována i aktivitami od 
týmu. Zajímavou byla cesta cca 3 km se zavá‑
zanýma očima, při níž byli oslepení jednotlivci 
držící se provazu vedeni vidoucími účastníky. 
Aktivity se s výjimkou instruktora fotografa 
účastnili i všichni instruktoři. Došlo také na 
Akcičku I a povídání o „bouři mozků“.

Z Vratkova jsme putovali přes Lipku, Horní Bra‑
dlo, Velkou Střítež a Polom do Hluboké, odtud 
přes Zubří, Trhovou Kamenici a Petrov k jednomu 
ze zatopených lomů u Hlinska.

Dorazili jsme do cíle cesty ještě v době, kdy 
bylo možné se vykoupat, čehož drtivá většina 
přítomných využila. Po přípravě míst na spaní 
jsme si na ohni upekli buřty, zahráli a zazpívali.

Čtvrtý den ráno si místo zahajovačky většina 
účastníků šla do lomu zaplavat. Příprava snídaně 
už byla zcela organizována žáky a proběhla díky 
rozdělení úkolů a rolí velmi dobře. Po snídani 
a servise jsme se přesunuli do Hlinska. Z Hlinska 
jsme pokračovali vlakem do Bílku a odtud pěšky 
na Doubravku. Naproti nám přišla pětice žáků, 
kteří se na Doubravku vrátili už předchozí den. Když 
slyšeli vyprávění o hrách a koupání v lomu někteří 
zalitovali svého rozhodnutí vrátit se předčasně na 
Doubravku, což chtělo hodně odvahy.

Po příchodu na Doubravku a obědě se účastníci 
vystřídali na třech stanovištích: nízká lana, 
umělá stěna a smycování.

Před večeří byl čas na dopracování projektů 
Akcičky a po večeři byla jejich prezentace. Po 
volbách projektů byla diskotéka.

Pátý den byl už ve znamení balení a zakončování 
kurzu.

Z experimentálního putovacího kurzu 6KA vy-
plynulo:
» putování je pro žáky velmi náročné, nemají 

zkušenosti s pobytem a vařením v přírodě
» není čas na další aktivity kromě putování a pro 

příště doporučujeme zařadit během putování 
více aktivit i za cenu kratších úseků putování.

28 29
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PŘEdKURZoVní doPIS 
ÚČAStníKůM KURZU

PŘEHlEd 
KURZů 6KA

žáci místo

škola datum celkem dívky chlapci středisko

ZŠ Skalná (+ ZŠ Plesná) 2. ‑ 6. 4. 2007 25 15 10 penzion Bublava

ZŠ Měnín 28. 5. ‑ 1. 6. 2007 13 6 7 Muflon Zouvalka

ZŠ Šardice 2. – 6. 6. 2007 12 8 4 Doubravka

ZŠ Unhošť 18. ‑ 22. 6. 2007 24 13 11 Doubravka

KG Třebíč 22. ‑ 26. 6. 2007 25 14 11 ubytovna Lamberk

ZŠ Český Těšín 10. ‑ 14. 9. 2007 25 14 11 Polanka Beskydy

ZŠ Hodslavice 24. ‑ 28. 9. 2007 35 17 18 Doubravka

ZŠ Pardubice 14. ‑ 18. 10. 2007 25 8 17 Renospond Zderaz u Proseč u Skutče

ZŠ Svitavy 22. ‑ 26. 10. 2007 42 18 24 Doubravka

TZŠ Kuldova Brno 29. 10. ‑ 2. 11. 2007 27 12 15 Doubravka

ZŠ Vidnava 19. ‑ 23. 11. 2007 28 10 18 chata Anežka v Ostružné, Rychlebky/Jeseník

ZŠ Salvátor, ValMez 21. ‑ 25. 4. 2007 16 10 6 Velké Karlovice

ZŠ Vidnava 12. ‑ 16. 5. 2008 19 6 13 chata Smrčník, Rychlebky

ZŠ Zlín 16. 5. ‑ 20. 5. 2008 20 19 6 Doubravka

Dětský domov se školou Horní Těrlicko 26. ‑ 30. 5. 2008 28 0 28 Horní Těrlicko

CELKEM 364 170 199

PlÁn dlE PRojEKtU SCHVÁlEnÉHo MŠMt 360

PŘEHlEd KURZů 6KA 2007 a 2008
Praha, únor 2008

Odlep se od země, naskoč na prkno a pojeď s námi na vlně 6KA!

Čeká Tě pětidenní fičák, na jehož konci budeš napumpovanej zážitkama 
a překvapenej, co všechno dokážeš.

Prkno pojede krz neobvyklé sporty, netradiční setkání, divadelní představeníčka, 
člověčí dotek, rej barev, spontánní akci, velkou honičku, rozluštění ZV a AG, 
objasnění DYN a ICE, bouři mozků, vychytávky, jak na co, parádní roládu, LEVEL GAME, 
sdělení sdílení, přiměřenou pohodičku, jiný úhel pohledu... a krz mnoho dalšího.

Při pohybu, zábavě, pohodě i odpočinku budeme venku i vevnitř, a proto si s sebou přibal 
dvě sady sportovního oblečení a obutí na ven, přičemž jedno může „vzít za své“, tím 
myslíme být umazáno od barvy, roztrženo, propáleno, promočeno apod., pohodlné oblečení 
do budovy, bačkory alias přezůvky, několikery ponožky, baterku (nejlépe čelovku), 
hygienické potřeby a léky (pokud nějaké pravidelně užíváš), pláštěnku, neprůhledný 
šátek, pokrývku hlavy, průkaz pojišťovny, CD s oblíbenou hudbou, „módní“ doplněk 
z šatníku prarodičů a další věci, bez kterých se neobejdeš... ale dobře si je rozmysli.

To vše by se Ti mělo vejít do batohu velikosti nedospělého šimpanze. Tašku 
přes rameno, nebo „hokejovou“ brašnu zvol jen s vědomím, že se pronese. Kufr si 
berou pouze masochisté.

A vezmi s sebou také chuť! A nemyslíme tím jen tu k jídlu, ale hlavně tu  
k „dílu“, tu chuť, co dává poznat novým věcem... otevřenost až zvědavost :-)

Kdy a kde se přesně potkáme, se dozvíš později. Také Ti ještě přijde „zdravotní 
deklarace“, tu vyplní rodiče, abychom věděli něco o Tvém těle, co dáš a do čeho 
nepudeš ;-)

Za pět lidí chystajících vlnu 6KA Tě zdraví Áda
Těšíme se!
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SEZnAM ŠKol, 
KtERÉ SE PRojEKtU 6KA ÚČAStnIlY 

(V ČASoVÉM PoŘAdí KURZů)

ZŠ Skalná u Chebu a ZŠ Plesná

ZŠ Měnín

ZŠ T.G.Masaryka, Šardice

ZŠ Komenského, Unhošť

Katolické Gymnázium Třebíč

ZŠ Masarykovy sady, Český Těšín

MŠ a ZŠ Františka Palackého, Hodslavice

ZŠ praktická Pardubice, A. Krause

ZŠ Svitavy, Riegrova 4

Tyršova ZŠ, Kuldova 38, Brno

ZŠ Vidnava, Hrdinů 249

ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

ZŠ Vidnava, Hrdinů 249

ZŠ Zlín, Kvítkova

DD a ZŠ Horní Těrlicko

PERSonÁlní 
oBSAZEní 

PRojEKtU 6KA

Andresová Zuzana

Bílek Jiří

Dvořák Michal

Dvořáková Jaroslava

Farský Ivo

Fialová Margita

Haková Jana

Chmel Petr

Janča Boris

Jánský Jaroslav

Kapšo Jaroslav

Kindlmanová Jana

Kristýnek Michal

Z dotAZníKů  
od ÚČAStníKů 

Na konci každého kurzu (krom jednoho) byl 
každý účastník i doprovodný pedagog požádán 
o anonymní vyplnění závěrečného dotazníku kur‑
zu 6KA. Chtěli jsme tím získat upřímnou zpětnou 
vazbu od účastníků; každý sám za sebe.

Otázky v dotazníku se týkaly hodnocení těchto 
okruhů:
» program kurzu – spokojenost/nespokojenost,  
 bezpečnost, záliba/nelibost
» práce instruktorského týmu
» ubytování a strava
» klíčové kompetence
» přínos, poučení z kurzu

Počet dotazníků od účastníků: 330 

Počet dotazníků od učitelů (není zde zahr-
nuto): 23

1) Má očekávání před příjezdem na kurz 
versus realita.

očekávání:
nízká (48)
průměrná (117)
vysoká (162)
neodpověděl/a (3)

realita:
nízká (26)
průměrná (95)
vysoká (201)
neodpověděl/a (8)

4) Co ti na kurzu chybělo? 
(Zde jsou vypsány z dotazníků názory a postřehy od účastníků. 
Jsou tematicky sjednoceny do skupin, které jsou pro lepší ori‑
entaci pojmenované. Čísla v závorkách znázorňují, kolikrát se 
dané téma objevilo v dotaznících. Dále jsou příklady toho, co 
účastníci konkrétně zmiňovali v dotaznících.)

Dynamické programy venku (28) – lesní bo‑
jovka, hry, procházky v lese, mimo hotel, více 
akce, adrenalinu, hry venku, více sportu, více 
akčních her, bojové hry, delší procházky, více 
her

Noční hry (12) – noční hra, stezka odvahy, 
bobřík odvahy po dvojicích

Více volné času (21) – více času, volno, volný 
čas, více volna

Nic nechybělo (19) – nic, nic nechybělo

Míčové hry (20) – fotbal, baseball, míčové ak‑
tivity, volejbal, míčové hry

Koupání (2) – koupání na přehradě, koupání 
v lomu

Nezařazené (13) – delší diskoška, vyvolávání 
duchů, rodina, být to delší, více porozumění, 
psychologie, internet, více spolupráce, využití 
kostýmů, co jsme si měli přivést, udělat si pro‑
gram sám pro sebe

5) označ v tabulce tvůj názor na jednotlivé 
výroky (kurz mi poskytl…).
1. Kurz mi poskytl podněty přenositelné do života
» rozhodně ano  (145)
» spíše ano  (115)
» spíše ne  (36)
» rozhodně ne  (8)
» nedokážu posoudit  (25)
» neodpověděl/a  (1)

2. Kurz byl přínosný pro mé studium
» rozhodně ano  (56)
» spíše ano  (127)
» spíše ne  (70)
» rozhodně ne  (26)
» nedokážu posoudit  (48)
» neodpověděl/a  (3)

3. Kurz zlepšil mé vztahy se spolužáky
» rozhodně ano  (149)
» spíše ano  (117)
» spíše ne  (30)
» rozhodně ne  (12)
» nedokážu posoudit  (19)
» neodpověděl/a  (3)

4. Kurz zlepšil mé vztahy s učiteli
» rozhodně ano  (82)
» spíše ano  (116)
» spíše ne  (60)
» rozhodně ne  (21)
» nedokážu posoudit  (46)
» neodpověděl/a  (5)

5. Na kurzu bylo málo aktivit
» rozhodně ano  (18)
» spíše ano  (15)
» spíše ne  (41)
» rozhodně ne  (240)

VEdEní PRojEKtU
Adéla Půčková – projektová manažerka

Renáta Třčková – supervisor a metodik projektu

Denisa Kolouchová – administrátor projektu
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Krejčí Jan

Kučera Lukáš

Nechutný Tomáš

Osvaldová Mariana

Půčková Adéla

Šachtová Jana

Šaldová Helena

Šebesta Josef

Štefl Karel

Štrynclová Markéta

Trčková Renáta

Tureček Aleš

Turečková Martina

SEZnAM InStRUKtoRů KURZů 6KA
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» nedokážu posoudit  (13)
» neodpověděl/a 

6. Kurz bych doporučil/a svým kamarádům/kám
» rozhodně ano  (159)
» spíše ano  (104)
» spíše ne  (24)
» rozhodně ne  (18)
» nedokážu posoudit  (23)
» neodpověděl/a  (2)

7. Znovu bych se zúčastnil/a podobné akce
» rozhodně ano  (168)
» spíše ano  (74)
» spíše ne  (30)
» rozhodně ne  (26)
» nedokážu posoudit  (30)
» neodpověděl/a  (2)

6) jaký postřeh si z kurzu odvážíš (do života, 
ve vztahu ke kamarádům, k rodině…)?
(Zde jsou vypsány z dotazníků názory a postřehy 
od účastníků. Jsou tematicky sjednoceny do sku‑
pin, které jsou pro lepší orientaci pojmenované. 
Čísla v závorkách znázorňují, kolikrát se dané téma 
objevilo v dotaznících. Dále jsou příklady toho, co 
účastníci konkrétně zmiňovali v dotaznících.)

Klíčové kompetence (15) – klíčové kompe‑
tence, kompetence, „Dozvěděla jsem se něco 
o klíčových kompetencích, zlepšila výstup před 
lidmi (bylo ve hrách).“ 

Spolupráce (37) – spolupráce, týmová spolu‑
práce, „Myslím, že jsme celá třída poznali, že se 
máme rádi a dokážeme VŠICHNI spolupracovat, 
ale bohužel jsme to poznali pozdě (alespoň tedy 
já…).“, „Myslím, že jsem se zde naučila spolu‑
práci ve skupině, ale také pracovat samostatně.“, 
domluva a spolupráce je důležitá, pracování ve 
skupině, důležitost táhnout za jeden provaz, 
člověk nemá vše zvládnout sám

Komunikace (33) – komunikace, poslouchat 
– přemýšlet – mluvit, „Více naslouchat druhým, 
respektovat se atd.“, komunikace, argumen‑
tace, vystupovat před ostatníma, umět komu‑
nikovat s lidmi, „Člověk, když něco dělá, tak 

nemá být zbrklý, má vyslechnout názor druhých 
a soustředit se.“, jak argumentovat, „…naučila 
jsem se domlouvat s více lidmi.“

Vztahy ve třídě (47) – vztah ke kamarádům, vztah 
ke spolužákům, lepší vztah ke druhé třídě, poznání 
spolužáků, respekt k ostatním, jak se člověk chová 
k ostatním, tak se chovají i k němu, větší toleranci 
k druhým, nikdy se necpat tam, kde mě nechtějí, 
„Lidé jsou samotáři, ale když se spojí, dokážou velké 
věci.“, brát člověka, jaký je, respekt, nesoudit lidi na 
první pohled, vztahy s kamarády, „…musíme držet 
spolu“, zlepšení vztahu ke spolužákům, „Odvážím 
si z tohoto kurzu recept, jak poznat lidi, jací ve 
skutečnosti jsou, a s kterými bych si rozuměla.“, 
„Tak to nevím, ale tenhle program mi přinesl hodně 
ve věcech, co se týče mých spolužáků (vím o nich 
více).“, navzájem se respektovat, neodsuzovat 
kamarády, „Rozhodně ponaučení, že i když někdo 
vypadá blbě, může být úplně normální.“, „Není 
důležité být nejlepší, ale kamarádským.“, „Že ka‑
marádi jsou nejdůležitější!“

Zlepšení dovedností, schopností (4) – práce 
s mapou, postřeh, „Je toho hodně, naučila jsem 
se docela hodně nových věcí, v jakémkoliv směru, 
od každého bylo něco.“, řešení problémů

Osobnostní posun (35) – „Že život není lehký 
a člověk by se měl zlepšovat, aby v dospělosti 
byl úspěšný.“, že si umím poradit a nenechám se 
odradit, neztrácet naději, „Byla jsem překvapená, 
že jsem dokázala věci, o kterých jsem nevěděla, 
že je v sobě mám.“, důvěra, když je vůle, je i cesta, 
dokážu více, než si myslím, vážit si toho, co mám, 
důležité mít svůj názor, být upřímný, člověku stačí, 
když je dobrý v jedné věci, tak vím toho určitě víc, 
hlavně že se mám chovat určitě ve společnosti 
slušně, kolik do toho člověk dá, tolik dostane, 
nevzdávat to, když se chce, všechno jde, nevzdávat 
se, nedráždi hada bosou nohou, dodržovat pravidla, 
„Když se bude jednotlivec soustředit na svůj úkol, 
bude fungovat jako celek.“, jsem na tom lépe, 
otevřenost, moudrost, odvážnost, sebedůvěra

Nezařazené (5) – „Je toho hodně a bylo to do‑
bré.“, bez rodičů nemůžu být, dobře se vyspat, 
nebavit se s lidmi, jako jsou hysterici

» rozhodně ne  (28)
» nedokážu posoudit  (5)
» neodpověděl/a  (4)

12) Cokoliv ještě slovně doplň: 
(Zde jsou vypsány z dotazníků názory a postřehy od 
účastníků. Oproti předchozím otázkám 4 a 6 nejsou té‑
maticky sjednocovány. Jsou jen přepsány, ponechány ve své 
autentické podobě.)

» „Tento kurz byl zajímavý, zábavný, myslím, že 
všechny bavil.“

» „Rozhodně bych to chtěla zopakovat. Bylo to 
ÚŽASNÝ!“

» „Bylo to tu supr, jela bych sem znovu a moc 
chci poděkovat všem instruktorům a těm, 
kteří se podíleli na stravě.“

» „Byli jste a budete těmi nej instruktory, které 
jsem kdy potkal.“

» „Ze začátku se mi tu nechtělo být a chtěla 
jsem jet domů, ale dnes se mi domů vůbec 
nechce. (…) Ještě bych tu zůstala.“

» „Při Monte Carlu se mi líbilo, jak si Dárling 
s náma bouchal pěstí (RESPEKT).“

» „Chci pochválit moc instruktory, moc se snažili 
a bylo to super!!! Moc se mi tady líbilo!“

» „Očekávala jsem větší srandu s vedoucíma.“

» „Ráda bych si tento kurz zopakovala 
a instruktoři byli a doufám, že ještě dlouho 
budou takový, jaký jsou!“

» „Jsem absolutně spokojen s organizací kurzu 
a vše přesáhlo mé očekávání o veliký kus. Jen 
tak dál.“

» „…Nikdy na vás nezapomenu.“

» „…Bylo to tu úžasný! Bude se mi stýskat.“

» „Bylo to dobré a nikdy na to nezapomenu.“

» „Odvážím si spoustu zážitků + když spolu‑
pracujeme, tak dokážeme více.“

» „Díky, bylo to nejlépe strávených 5 dnů v životě 
(nekecám).“

» „Váš kurz bych si zopakovala i s vámi nejlépe 
10x do konce roku (jen kdybych mohla L).“

8) ohodnoť kurz jako celek známkou jako 
ve škole a přidej komentář.
 1 (143) 1/2 (28)
 2 (85) 2/3 (11)
 3 (43) 3/4 (4)
 4 (7) 4/5 (0)
 5 (2) 5‑ (0) Neodpověděl/a (7)

9) ohodnoť práci instruktorského týmu jako 
celku (1-5) a přidej komentář.
 1 (228) 1/2 (18)
 2 (46) 2/3 (7)
 3 (15) 3/4 (3)
 4 (2) 4/5 (0)
 5 (1) 5‑ (0) Neodpověděl/a (10)

11) Vyjádři se k následujícím výrokům 
k tabulce (celkově jsem spokojen/a…).
1. Celkově jsem byl/a s organizací kurzu spo‑
kojen/a
» rozhodně ano  (182)
» spíše ano  (115)
» spíše ne  (15)
» rozhodně ne  (9)
» nedokážu posoudit  (7)
» neodpověděl/a  (2)

2. Programy na kurzy byly bezpečné
» rozhodně ano  (146)
» spíše ano  (140)
» spíše ne  (20)
» rozhodně ne  (9)
» nedokážu posoudit  (8)
» neodpověděl/a  (7)

3. Ubytování bylo kvalitní
» rozhodně ano  (165)
» spíše ano  (104)
» spíše ne  (30)
» rozhodně ne  (22)
» nedokážu posoudit  (6)
» neodpověděl/a  (3)

4. Strava byla chutná
» rozhodně ano  (144)
» spíše ano  (100)
» spíše ne  (49)
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KoMEntÁŘE 
doPRoVodnÝCH 

PEdAgogů

» Určitě ano. Chování třídy se od té doby datuje 
„před kurzem“ a „po kurzu“.

» Obrovský. Žáci o něm mluví dodnes v super‑
lativech. Několikrát mluvili o tom, že se na 
Doubravku chtějí vrátit. Vznikl tam nový duch 
třídy. Zodpovědnější, chápavější, empatický, 
spravedlivý, tolerantní, pomáhající si… Pro pár 
jednotlivců se stal přímo zlomovým (Honza, 
který byl outsiderem třídy, nedokázal se udržet 
na stěně, na ni po 20 minutách vylezl až na 
samotný vrchol. Tím začala jeho nová cesta, je 
sebevědomý, narovnal se, ostatní ho berou. Ve 
Veronice, která si kvůli své plnoštíhlé postavě 
a ne příliš velkým úspěchům ve výuce moc 
nevěřila, probudila Doubravka sebevědomí, 
stala se organizátorkou spousty akcí, ve‑
doucím žákovské samosprávy…)

» Ano. V případě účastníků z podzimu 2007 
(9.A,B) na Ostružné došlo ke zlepšení vztahů 
mezi žáky, i žáky a některými učiteli. Druhá 
skupina, 8.třída, chata Smrčník, zůstala kur‑
zem jaksi nepoznamenána. 

KdYBYStE SE PRojEKtU 6KA ÚČAStnIlI Zn-
oVU, Co BYStE UVítAlI, UdĚlAlI, Co BYStE 
CHtĚlI jInAK?
» Pro (žáky – studenty) to byl „extrém“ – dnes 

na to velmi rádi vzpomínají. Já jako učitelka 
bych chtěla před začátkem znát přesnější 
– konkrétní aktivity.

» Vzhledem k individualitě našich žáků zařadit 
občas volnou, oddychovou činnost po dohodě 
se žáky – dát jim volbu. Jinak vše super.

» Kurz byl úžasný, bylo by lepší jej zařadit 
v 6. ročníku, kdy se třídní kolektivy adaptují 
na nové podmínky (noví spolužáci, střídání 
vyučujících, větší náročnost domácí přípravy 
a jiný způsob práce).

» Neměnila bych nic, všechno bylo perfektní.

» Tak, jak byl kurz postaven, neměl chybu. 
Snad jen, kdyby se na něj dalo nějak navázat 
– dvoufázový program práce se třídou (např. 
pro 6. a následně pro 8. ročník).

Do všech patnácti škol, pro které byl kurz 6KA 
uspořádán, byl poslán pokurzový dotazník tý‑
kající se přínosu kurzu a ohlédnutí se za kur‑
zem po delším časovém úseku. Celkem se 
vrátilo 8 vyplněných dotazníků a zde jsou uve‑
deny všechny došlé odpovědi doprovodných 
pedagogů.

MĚl PodlE VÁS KURZ 6KA SMYSl?
jAKÝ doPAd, ZMĚnY APod. MĚl nA 
ÚČAStnICKoU SKUPInU?

» Smysl? Uvědomění si svých rolí v rámci třídy. 
Překonat sám sebe. Prohloubit vztahy ve třídě. 
Vyzkoušet si něco nového, neznámého. A ta‑
kový byl i dopad na třídu.

» Smysl byl obrovský, poučný i pro nás učitele. 
Hodně jsme se od Vás lektorů naučili.

» Měl, byl připraven velmi dobře. Žákovský 
kolektiv se stmelil, žáci získali povědomí 
o klíčových kompetencích a na aktivitách si 
upřesnili jejich obsah.

» Těsně po návratu dlouho žákům trvalo 
se vrátit k normálu ve školní práci. Stále 
vyžadovali změnu v činnostech, byli roztěkaní, 
nesoustředění. Až s odstupem času se začali 
projevovat jako skupina – třída – kolektiv se 
zajetými pravidly soužití.

» Určitě ano. Zlepšila se komunikace mezi 
holkami a kluky, dokážou se lépe domluvit 
a spolupracovat. Projevilo se to hned v květnu 
při nácviku vystoupení na školní akademii.

» Ano, měl. U některých jsme objevili nadání, 
dovednosti, o kterých jsme předtím nevěděli. 

» Nic jsem nezpozoroval. S blížícím se počátkem 
prázdnin a pak s dvouměsíčním odstupem ty 
změny, dopady vyprchaly. 

» Každopádně smysl měl. Chlapci si vyzkoušeli 
jiný styl vedení, zkusili dlouhodobou zátěž 
ve větším kolektivu. O dopadu zatím nelze 
hovořit. Pokud nějaký efekt bude, tak s odstu‑
pem možná několika let. 

» Asi by to příště chtělo dohodnout se s vedením 
školy, aby to bylo zařazeno někdy v průběhu 
roku místo školního vyučování (ne až takhle 
na konci), že je to pro žáky přínosné. Takhle 
to děti měly moc spojené se školním výletem, 
o kterém mají trochu jinou představu.

» Zachování našich pravidel, větší účast 
vychovatelů a učitelů (organizace, dohled…) 
a na vás pouze průběh jednotlivých aktivit. 

» 8. třída by měla jet na kurz až po prázdninách 
na podzim 2008, to však nelze vzhledem k to‑
mu, že projekt teď končí, jinak celá drama‑ 
turgie kurzu je dobře propracována a pokud do 
toho účastníci jdou, tak to funguje.

PodAŘIlo SE VAŠí tŘídĚ ZREAlIZoVAt 
PoKURZoVÝ PRojEKt „AKCIČKU“?

Pokud ano, jaký projekt to byl?
K čemu to žákům bylo?
S čím se potýkali?

Pokud ano, jaký projekt to byl?
» „Moje děti“ si naplánovaly video „sweet 

class“ – už se blíží k cíli – jde o vizitky 
každého z nich. Budou představeny veřejnosti 
při příležitosti rozlučkového odpoledne spolu 
s jejich představením Pomáda po našem. 

» Akcička = malování šaten proběhne v červnu, 
doplněno vymalováním i jedné třídy.

» 8.A – Ano, začali jsme s projektem „Za město 
čistější“ – žáci vyhledali a vypracovali PL 
k třídění odpadu, ve třídě třídíme (pouze ve 
třídě) – nepovedlo se nám zapojit celou školu 
a hlavně zapojit obec, aby pořídila další kon‑
tejnery na tříděný odpad v obci – chceme pro‑
sadit v příštím školním roce.

» Povedlo se společně s mysliveckým sdružením 
a komisí pro ŽP v obci uskutečnit 19. 3. 2008 
sběr odpadků kolem hlavní silnice – zúčastnilo 
se 17 žáků + asi 15 dospěláků a povedlo se nám 
posbírat 7,5 tuny odpadků, které odvezl OÚ.
V tomtéž týdnu jsme uskutečnili plošný sběr 
papíru, kdy žáci nejdříve roznesli do domác‑

ností informační letáčky a pak s vozíky 
odváželi starý papír do kontejneru – povedlo 
se nám posbírat 3 965 kg papíru a 639 kg 
kartonů. Poté jsme ještě ve spolupráci s Obec‑
ní knihovnou pomohli při vyřazování zasta‑
ralých knižních titulů a pak jsme odevzdali 
dalších 840 kg papíru (musela se odstraňovat 
vazba knih).

» Během Dne Země jsme pečovali o úsek 
v okrasné části školní zahrady. Celkem jsme 
tedy odpracovali 314 hodin při práci pro 
ochranu ŽP.

» Ve třídě 8.B se projekt Barevná party 
neuskutečnil – málo času a prostoru a v plánu 
školy byly naplánovány jiné podobné akce 
– takže žáci obou tříd se podíleli na nich – 
Maškarní ples pro děti, soutěže a hry během 
Odpoledne v pohybu, Čertovská noc ve školní 
družině.

» Zatím ne. My jsme záměrně posunuli reali‑ 
zaci Akcičky až na konec školního roku, takže 
začínáme zítra a příští týden pokračujeme. 
Máme naplánované zvelebení třídy a úklid 
kolem školy.

» Ano i ne… Vybraný vítězný projekt „Trávník 
před školou“ se neuskutečnil – nenašli jsme 
odezvu ani na OÚ, ani ve škole. Druhým pro‑
jektem byla Adopce dětí na dálku – do toho 
projektu se obul sám učitelský sbor. Žáci ale 
výrazně přispěli finančně, resp. uspořádali 
Vánoční jarmark, výtěžek z něj byl přidán 
k celkové sumě něco přes 9 000 Kč.

» Zatím nemám zprávy. Ale vzhledem k množství 
akcí teď ke konci školního roku je malá 
pravděpodobnost. Máme toho skutečně hodně 
a na tyto aktivity už není časový prostor. 

» Školní dvůr. Trávení velkých přestávek na 
školním dvoře, který je nevyužitý.

K čemu to žákům bylo?
» Nevím, jaký bude výsledek pro 

veřejnost, každopádně společné tvoření, 
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spoluzodpovědnost a sranda – to nikdo z nich 
nezapomene.

» Vyzkouší si, kolik práce dá vylepšení prostředí, 
ke kterému se někdy nechovají příliš 
ohleduplně.

» Na realizaci se chystáme, zítra jsou uzavřeny 
známky, žáci budou provádět úklid dvora, 
další práce již realizuje odborná firma – be‑
tonování a sportovní vybavení (stůl na ping‑
pong a basketbalové koše) bude uhrazeno 
z rozpočtu školy. 

S čím se potýkali?
» Občas mrtvý bod – lenost, hádky.

» Organizační problém – více žáků dojíždí a za 
provozu školy v průběhu roku byly obavy.

PoKUd nE, PRoČ SE PRojEKt nEUSKUtEČnIl, 
nEZREAlIZoVAl?
» Ne, nepodařilo. Bylo to už moc na konci 

školního roku (tři dny do začátku prázdnin) 
a po prázdninách, i když jsme se sešli a bavili 
jsme se o tom, tak už nebyla u většiny chuť, 
nálada, ta tvůrčí atmosféra. 

» Věřím, že název té akce, festivalu „Za zdí“, 
bude jednou použit, protože je pěkný a vysti‑
hující pro náš školní areál…

MÁtE nÁVRH nA PoKRAČoVACí KURZ PRo 
tUto ÚČAStnICKoU SKUPInU? o ČEM BY 
MĚl PoKRAČoVACí KURZ BÝt?
» Už je vysílám do světa. Tak se s nimi setkáte 

třeba v rámci adaptačních kurzů pro prváky.

» Komunikativní dovednosti a spolupráce.

» Pokračovací akce by byla prima, ale ve‑
dení školy nás už nepustí a také finanční 
náročnost pro rodiče byla celkem velká. Navíc 
jsme nemohli jet na další ŠV – měli jsme 
vyčerpány prostředky na cestovní náklady 
a počet zameškaných dnů v roce by byl velký. 
I přesto bych jako třídní učitelka takovouto 
akci s DALŠÍ třídou vřele uvítala. 

» Pokud by se uskutečnil v příštím školním roce, 
žáci by uvítali zážitkový pobyt, kdy by většinu 
času trávili venku.

» Cokoli na podporu kolektivní spolupráce, 
naslouchání, vlastní seberealizace… Nabízíme 
se jako pilotní kurz Žáci se chtějí na podzim 
na Doubravku vrátit…i když už budou každý na 
jiné škole…alespoň na víkend, říkali…

» Za 14 dní s touto třídou končím (jdou do 
vyššího stupně, kde už neučím, takže bu‑
dou mít jiného třídního). Kontakt na Tebe mu 
předám, bude záležet na něm, zda se ozve.
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