Tento projekt byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
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Cesta ke Školnímu vzdělávacímu programu
Zdánlivě je to jednoduché. Rámcový vzdělávací program - RVP existuje, Školní vzdělávací
programy – ŠVP se tvoří. Jde tedy vlastně o jedno písmenko. Ale cesta k vlastnímu programu není lehká, je dlouhá a má mnohé zákruty. Cyklus kurzů Klíč pomáhal na této
cestě školám i jejich učitelům k tomu, aby dokument, který vytvářejí byl smysluplný, jasný
a otevřený, aby přinesl do škol více opravdové radosti.
Pro ty, kteří nejsou se školním prostředím a s podstatou změny seznámeni, nabízím
nejdříve malý příměr. Představme si české školství jako dům. Náš dům.
Máme dům a nevíme, co s ním. Je tu už dlouho, lehce prohnutá linie mansardové střechy,
pevné zdi, široká vstupní vrata s tepaným klepadlem...
Ne, ten dům není určen k demolici, jen potřebuje opravu a údržbu. Střechou místy teče?
Dobrá – buď postavíme na půdu pár kbelíků nebo vyměníme prasklé prejzy. Instalace je
zastaralá? Sklepy jsou vlhké, naplněné uhlím, které už nikdo neužívá? Co takhle pronajmout tyhle prostory třeba stylové vinárně. Pravda, je tu riziko, že štukovou fasádu poničí
poutač či neon. Ale to riziko na sebe musíme vzít, chceme–li dům zachránit.
Namítnete, že na opravu takové budovy nemáme peníze, ale všechny opravy přece nejsou
nákladné. Namítnete, že státní instituce nám nepomáhají, ale to přece není nic nového.
Řeknete si, že tu už budete bydlet jen pár let a nemá to cenu. Ale ten byt v podkroví přece
zdědí vaše děti, ne? Tak sakra aspoň otevřete všechna okna a pořádně vyvětrejte!
Naše školství je takovým velkým malostranským domem. Pojďme ho s odvahou rekonstruovat. Nepomůže nám, když budeme stav ignorovat, zavírat oči a říkat – stojí už dvě stě
let, tak to ještě chvíli vydrží. Ano, ještě chvíli stát bude. Pak nás zasype!
Nechci volat statiky a sanační čety. To není potřeba. Chci, abyste vyměnili ty prejzy
a přemýšleli o těch sklepech. Chci, aby se vědělo, že dům je ve společné péči nájemníků.
Cyklus kurzů Klíč byl jedním z kroků rekonstrukce toho starého domu.
Věřím, že zdařilým.
Mgr. Ivan Bauer
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Úvodní slovo

Na začátku byla výzva. Výzva MŠMT v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů na projekty
pro další vzdělávání učitelů. Na půdě Prázdninové škole Lipnice (dále jen PŠL) byly první kurzy pro
učitele pořádány již od roku 1982. Významný rozvoj však nastal až v letech 1999 – 2002, kdy PŠL
pořádala takzvané „objednávkové kurzy“. Tehdy vznikly kurzy pod názvem „Sborovna“ a další programy pro pedagogy. Díky těmto zkušenostem, ale také zkušenostem přicházejícím z naší dceřiné
společnosti Česká Cesta s. r. o. , jsme se rozhodli na výzvu MŠMT reagovat.
S Kateřinou Procházkovou jsme připravily Projekt Klíč – Rozvoj klíčových kompetencí, který uspěl
v hodnocení a byl schválen. Na podzim roku 2005 jsme tedy naskočili do vlaku velkých projektů
podpořených Evropskou unií – konkrétně pak Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Pilotním kurzem projektu Klíč byl kurz „Sborovna“ pro ZŠ Integra, kde jsme v týmu Renáta
Trčková, Petra Drahanská, Jana Haková, Ivo Farský a Ivan Bauer vytvořili základ konceptu „Klíčových“
kurzů, založený na třech pilířích: Podpora týmu učitelů, osobní rozvoj a ŠVP.
O tom, jak se projekt a jeho program rozvíjel a inovoval, se dočtete v tomto sborníku závěrečných
zpráv a hodnocení. Za jeho sestavení děkuji zejména Janě Žandě Hakové, Martině Kamenské
Turečkové a Ivanu Bauerovi, který přinesl do Klíče zkušenosti odborníka na ŠVP zajišťujícího praktický
přesah kurzu do každodenního života učitelů.
Doufám, že tento sborník bude příjemným čtivem a bude sloužit vaší inspiraci.
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Co je RVP a ŠVP

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 podle toho, jaké
má dispozice (kvalifikace učitelů, umístění školy,
atp). Např. školy na vesnici mohou být zaměřeny na
poznávání přírody, školy ve městě na umění nebo
sport. Učitelé mohou být tvůrčí a originální, mohou
pracovat novými metodami. 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. Pedagogové 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
témat (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 dokumentem, který má
však reálný dopad na chod školy. Pokud je funkční,
je pro školy zárukou kvalitního 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 systematického
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 mo-

tivuje 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 kultivovanému chování,
k zodpovědnému rozhodování a respektování práv
a povinností občana našeho státu i Evropské unie.
Pojetí základního 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, zadávat komplexnější a dlouhodobější
úkoly či projekty 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 blízké životu a na praktické
jednání. „Klíčové kompetence představují souhrn
vědomostí, dovedností, 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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Co je projekt
KLÍČ

RVP je řetězec vzájemně provázaných změn a pro
učitele je nesmírně těžké je všechny vidět, natož
je pojmout mozkem a tvořivě zpracovávat. Někteří
učitelé a ředitelé vnímají reformu jako šanci, jiní se
k ní staví skepticky. Bohužel celý dokument RVP je,
podle jejich slov, psán příliš erudovaným a odcizeným
jazykem. Prý u toho usínají, po přečtení si nepamatují, co četli, nejsou schopni dokument ani pochopit
a převést jej do konkrétní podoby ŠVP, natož podle něj
učit. Navíc se po nich žádá týmová práce, na kterou
dosud nebyli ve své profesi zvyklí. Projekt Klíč nabízel pomocnou ruku jak při orientaci v dokumentu RVP
a tvorbě konkrétních ŠVP, tak při osvojování základů
týmové práce a komunikace.
Klíč byl vzdělávací projekt, který vycházel z tradice
zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice a byl
určen všem pedagogickým pracovníkům. Jeho program
byl založen na outdoorových i indoorových aktivitách,
hrách a tvořivých dílnách. Přinášel zážitky, rozvíjel
spolupráci a komunikaci v týmu a inspiroval jednotlivce i skupiny. Prostřednictvím toho, co účastníci
na vlastní kůži zažili, se mohli dozvědět něco více
i o sobě. Důraz byl kladen na využití získaných
zkušeností v pedagogické praxi i v osobním životě.
Cíle
¤ inspirovat k hledání nových přístupů k výuce
¤ vytvořit prostor pro výměnu zkušeností
¤ na vlastní kůži si vyzkoušet klíčové kompetence
		 – dokázat je vlastními slovy pojmenovat
		 a pochopit
¤
		
		
		

ukázat hru jako prostředek všestranného
rozvoje osobnosti, který se při správném
výběru, vedení a zhodnocení může stát
mocným nástrojem vzdělávání

Cílem kurzů Klíč bylo nabídnout prostřednictvím zážitku
impulz k rozvoji vlastních dovedností účastníků, které
mohli dále zprostředkovat žákům a pomoci pedagogickému sboru při tvorbě vlastního ŠVP.
Metoda
Metoda zážitkové pedagogiky je jedinečná tím, že je
založena na osobní zkušenosti. Ke zpracování daného
tématu využívá především pohybu, her, tvořivých aktivit, diskuzí a zpětné vazby. Vychází z osvědčeného
předpokladu, že to, co se člověk naučí prostřednictvím
vlastní zkušenosti, si lépe zapamatuje, a dokáže pak
využít i v praxi. Klasická metoda Prázdninové školy
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Lipnice byla obohacena externími lektory, kteří se
profesně zabývají buď celou problematikou RVP nebo
některým ze školských témat spojených s reformou.
Klíč nabízel dva typy kurzů:
Kabinet Třídenní pobytový seminář otevřený pro
jednotlivce zaměstnané ve školách a pedagogických zařízeních.
Sborovna Kurzy určené kolektivům pedagogických
pracovníků. Nadstavbou tohoto kurzu je
rozvoj týmové spolupráce a komunikace
v rámci pracovního kolektivu. Kurzy vycházely ze společné metodiky, ale jejich obsah
byl přizpůsobován potřebám a požadavkům
jednotlivých škol či organizací.
Cena
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky tomu
byly semináře nabízeny zdarma, včetně ubytování
a stravování. Dopravu si účastníci hradili sami.
Perlička
Jako emocionální prvek byl v projektu Klíč využit film
Společenství mrtvých básníků. Program všech kurzů
byl od začátku do konce protkán filmovými sekvencemi, které výstižně ilustrovaly netradiční a tvůrčí
přístup učitele k výuce. Závěrečná pasáž filmového
příběhu byla emocionálně nabitou tečkou za kurzem.
použitá stopáž (měřeno na přehrávači DVD):

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 rozvoje 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 sociálního 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 Ministerstvo 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 nerovnostmi souvisejícími s trhem práce
¤ Evropský sociální fond spolufinancoval
projekt Klíč.

1. den
přivítání

1:46:15 (záběr lavic ve třídě tak, aby Keating
nebyl vidět)
úvod
od 0:00:29 (záběr na chlapce v oblecích namalovaných na zdi) po 0:16:17 (konec rozhovoru
při vycházení ze dveří „Camerone, tys nic nepochopil, že?“)
večerníček od 0:20:10 (Keating listuje v knize) do 0:26:55
(konec rozhovoru Keating s jiným profesorem při
jídle)

2. den
raníček

od 0:39:42 (Keating mluví ve třídě při hodině
literatury) do 0:42:55 (Keating zhasne ve třídě
a odejde)
večerníček od 1:01:01 (Keating a studenti na dvoře) do
1:05:03 (papíry z odhozené psací soupravy se
snáší k zemi)

3. den
raníček od 0:48:24 (Keating jde se studenty na hřiště)
do 0:50:03 (Neil získá roli v divadle „Budu hrát
Puka!“)
závěr
od 1:48:30 (studenti na půdě) do konce filmu
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Kurzy
SBOROVNA

Kurzy s názvem Sborovna byly určeny kolektivům
pedagogických pracovníků z jedné školy. Obsah kurzů
byl zaměřen zejména na klíčové kompetence, rozvoj
týmové spolupráce, motivaci a komunikaci v rámci
pracovního kolektivu. Kurzy vycházely ze společné
metodiky, ale jejich obsah byl vždy přizpůsoben
potřebám a požadavkům dané školy. Získané dovednosti byly koncipovány tak, aby pomohly pedagogům
při tvorbě ŠVP.
Témata kurzu
¤ klíčové kompetence
¤ principy týmové spolupráce
¤ základy ŠVP
Hlavní cíle
¤ inspirovat a vyzývat učitele k hledání nových
přístupů výuky
¤ pomoci lépe se zorientovat a porozumět
principům v problematice ŠVP, motivovat
účastníky k práci na ŠVP
¤ na vlastní kůži si vyzkoušet klíčové kompetence, dokázat je vlastními slovy pojmenovat
a pochopit tak, aby je učitelé mohli předat
svým žákům
¤ ukázat hru jako prostředek všestranného rozvoje osobnosti, kdy se při jejím správném
výběru, vedení a zhodnocení může stát mocným nástrojem vzdělávání
¤ podpořit neformální vztahy, dopřát učitelům
odpočinek a společnou zábavu

Rámcové rozložení obsahu kurzu
Při tvorbě pilotního scénáře jsme stanovili procentuální poměr tří hlavních proudů kurzu tak, aby byly
naplněny stanovené cíle. Tyto poměry jsme pak
naplňovali konkrétními programy. Pokračovací Sborovny tento stanovený poměr přizpůsobovaly potřebám
„své“ školy.
relaxace, sebereflexe...............................................20%
iniciativní hry, modelové situace, aktivity, diskuse
a „problem solving“ úkoly, které vedou k zažití
a rozvoji klíčových kompetencí.
osvojení principů týmové spolupráce.....................50%
motivace k ŠVP.........................................................30%
a vlastní práce na ŠVP
Účastnická skupina
Počet účastníků se odvíjel od velikosti pedagogického sboru. Kurz byl koncipován tak, aby se jej mohla
účastnit vždy celá sborovna, byl určen pro skupinu
minimálně 12 a maximálně 35 osob bez rozdílu aprobace či délky praxe. Vedení některých zúčastněných ZŠ
nabídla kurz svým pracovníkům jako dobrovolnou akci,
jiná jako povinné školení, což se někdy odrazilo v motivaci učitelů. Charakteristiky jednotlivých kolektivů
byly velmi různorodé - některé byly soudržné, zvyklé
mezipředmětově spolupracovat a otevřeně komunikovat, jiné byly souborem individualit seskupených
kolem živého jádra školy, které tvořilo třeba jen šest
mladých učitelů. Také úroveň porozumění školské
reformě a míra zpracovanosti ŠVP byla různá – od
skeptických pohledů a formálně vyplněných tabulek
až po nadšení ze smysluplné změny a dobře rozpracovaného funkčního dokumentu, který vycházel z již
vykonaných projektů na dané škole.
Délka trvání
Kurz Sborovna byl realizován ve třech dnech. Většinou
začínal první den odpoledne a končil třetí den po poledni. Některé kurzy byly malinko delší.
Tým
Tým byl sestaven ze zkušených instruktorů ale
i elévů, kteří na kurzech získávali praxi. Týmy měly
4 – 5 členů: z toho jeden byl externím odborníkem na
problematiku RVP a ŠVP. Protože na kurzech fungoval
opakovaně, brzy se vyladilo propojení zážitkové pedagogiky Outward Bound s náplní odborných bloků a tým
velmi dobře pracoval.
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SCÉNÁŘ PILOTNÍHO
KURZU SBOROVNA

1. den
17:30 Příjezd účastníků
cíl: příjemně přivítat účastníky ve středisku a nechat
je ubytovat
Účastníci jsou vítáni u dveří střediska, posíláni ubytovat se a poté zváni do sálu, kde jsou připraveny
konvice s dobrým mokem. Sál je setmělý – osvětlen
pouze hořícími svíčkami ve tvaru klíče a projekcí na
plátně (obraz školních lavic z filmu Společenství mrtvých básníků - 1:46:15) Kolem hořícího klíče je kruh
z matrací, kam si příchozí účastníci sedají.
18:00 Úvod kurzu
cíl: naladit učitele filmovou ukázkou představit
tým, cíle a program kurzu dát učitelům prostor
představit se zjistit jejich obavy a očekávání zmínit
pravidla pobytu
Na úvod je puštěna motivační 16 minutová část z filmu Společenství mrtvých básníků (úvod filmu 0:00:29
– 0:16:17). Tento film se táhne celým kurzem a je
to přesně ona potřebná piha na tváři krasavice nebo
kapka rumu v dortu.
Po ukázce následuje civilní představení instruktorů,
otázka na jména účastníků (řekněte své jméno
a nějakou zajímavost ke své osobě), představení kurzu a jeho cílů, mapování obav a očekávání, pravidla
bezpečnosti, pravidla střediska.
19:00 večeře
19:45 Pracovní motivace
cíl: nabídnout prostor pro relaxaci a sebereflexi nastartovat povídání o vztahu k učitelské práci
Program jako vizitky
V místnosti jsou rozloženy různé obrázky. Každý si vybere takový, který mu nejvíce připomíná jeho vlastní
stav (ať už současný nebo dlouhodobější). Pak se
hledají dvojice a říkají si, proč si dané obrázky vybraly.
Po promluvě si je vymění a hledají dalšího, komu získanou osobu skrze její obrázek představí. Takto se to
vymění několikrát. Zakončení probíhá v kruhu, kde
postupně dojde k představení všech zúčastněných (do
hry se zapojí i instruktoři).
Misky vah
Každý z účastníků si vystřihne z papíru dva polokruhy,
které symbolizují misky vah. Do jednotlivých polokruhů
se každý pokusí formou koláže co nejčitelněji vyjádřit
odpovědi na následující otázky: Co mi bere při práci
úsměv? Z čeho čerpám energii pro svou práci?

Během příjemné hudby si každý sám lepí, maluje
a píše své misky vah. Každý by měl mít prostor sám
pro sebe a nedívat se zatím na to, co dělají ostatní.
Po dokončení umístí svoje váhy do budoucí Galerie (určený prostor, ve kterém označuje instruktor
jednotlivá díla číslem od jedničky dál podle počtu
účastníků). Je důležité si s účastníky předem určit,
jakým způsobem vyjádří to, která miska převažuje
(jestli ta, co bude výš – podle pocitu nebo ta, která
bude níž – podle fyzikálních zákonů, kdy miska, ve
které je toho víc samozřejmě klesá dolů). Poté, co
jsou všichni hotovi, následuje pozvání do Galerie. Po
slavnostním přípitku si každý prohlíží jednotlivé váhy
a snaží se odhadnout, ke komu patří (podle principu
ze hry Galerie Zlaté časy). Svoje typy si každý zapisuje
na lísteček. V závěru programu se obchází jednotlivá
díla, odhalují se jejich autoři, kteří je mohou okomentovat. Vyhlásí se „vítěz“ – ten, kdo odhadl nejvíce
autorství.
22:15 Večerníček
Další část filmu (trhání knih až po konec rozhovoru při
jídle – třetí kapitola 0:20:10 – 0:26:55).

2. den
7:45 Rozcvička
Lady Karneval (CD 4tet)
Účastníci se sejdou v sále, pro každého je na zemi
nachystán jeden kruh (vyrobený z ploché smyce).
Úkolem je pohybovat se za hudby tak, aby všechna
chodidla byla v kruzích. Smyce jsou postupně odebírány, až zbudou pouze dvě.
8:00 snídaně
8:30 Raníček
Ukázka z filmu (stoupání na lavice 0:39:42 – 0:42:55).
8:40 Ranní servis
Ohlédnutí za předešlým dnem.
8:50 Intro týmové práce
cíl: nasměrovat pozornost účastníků na základní principy týmové spolupráce
Nejprve se instruktor vyptává: „Děláte ve škole nějaké
společné projekty, do nichž se zapojuje celá sborovna?
Jaké dovednosti jsou při tom pro vás podstatné?“
Poté je účastníkům představeno 7 principů týmové
spolupráce - jsou vybrány a formulovány tak, aby jim
učitelé rozuměli, dovedli si pod nimi představit něco
konkrétního a aby se dotýkaly klíčových kompetencí.
TÝMOVÝ DUCH / KOMUNIKACE / MOTIVACE / VEDENÍ
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LIDÍ / ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ / STRATEGICKÝ PLÁN / TÝMOVÉ ROLE
Každý z principů je napsán na jedné podlouhlé kartě.
Účastníci jsou rozděleni do dvojic a každé dvojici je
přidělena jedna karta – dvojice se stává personifikovaným principem a má za úkol najít alespoň tři
argumenty, které opodstatňují její nezastupitelnost
v týmové spolupráci (pomocné otázky - Co by bez
vás nefungovalo? Které z ostatních principů jsou na
vás závislé? Co všechno ovlivňujete? atd.) Dvojice píší
argumenty na karty a pak je prezentují v ICH formě.
9:45 Scrabble
cíl: dát účastníkům vyzkoušet principy týmové práce
herní formou
Hra probíhá klasicky, bez jakýchkoli úprav.
11:45 Review
cíl: přimět účastníky k hlubšímu vhledu do týmových
principů (aby byli schopni pojmenovávat problematická místa týmových procesů a nezůstávali při
reflexi na povrchu)
Nejdříve otázky na všechny: „Jak jste si to užili? Co vás
nejvíc bavilo?”
Pak pracují v herních týmech. Každý tým dostane karty
se všemi zmíněnými principy (viz výše) a mají za úkol
seřadit je od toho, co jim šlo při hře nejlépe, až po ten,
ve kterém měli největší nedostatky. U každého týmu
sedí jeden instruktor, který v případě potřeby diskusi
usměrňuje a nedovolí mu umístit více principů na
jednu příčku. Týmy jsou tak nuceny hledat argumenty
(a tedy konkrétní projevy při hře) jednotlivých principů
a diskutovat o nich. Nakonec své pořadí prezentují. Následuje facilitovaná diskuse o podobnostech
pořadí týmů, pojmenování společných rysů sborovny
(většinou motivace a týmový duch je na nejvyšších
příčkách a nejvíce rezerv je ve vedení lidí) a formulace
společných rezerv skupiny při týmové práci.
13:00 oběd
14:30 Hvězdárna
cíl: seznámit účastníky s podstatou a jádrem změny
zakotvené v RVP
Odborný blok k základům RVP a ŠVP, který končí velice emotivním povídáním o Galileovi (podrobný popis
v kapitole Odborné programy).
15:30 Dynamics
cíl: vyzkoušet si kreativní řešení problému
procvičit komunikaci a týmovou spolupráci
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Sněhová sedma
Program, který je přizpůsoben speciálním sněhovým
podmínkám. Ve chvíli, kdy je vše v místě konání kurzu
zasypáno sněhem a člověk se do něj boří po pás, ať
vyjde kterýmkoliv směrem, je tento program naprosto
ideální.
Skupina se rozdělí na dva fyzicky a početně vyrovnané
týmy. Úkolem každého týmu je během 15 minut vymyslet co nejefektivnější a nejrychlejší způsob pohybu
ve výše zmíněných sněhových podmínkách, který bude
prověřen následujícím způsobem: Oba týmy se postaví
na start před zasněženou pláň, po odstartování běží
7 minut přímo. Po vypršení časového limitu se podle
posledního člena týmu určí, která skupina se dostala
dál. Každý tým má k dispozici 2 lana a 1 velkou igelitovou plachtu. Během přípravy nesmí nikdo ven , není
dovoleno testovat materiál, příprava probíhá pouze
teoreticky. Po návratu musí všichni vrátit zapůjčený
materiál v původním stavu.
Review
Formou uzavřených otázek (jako v multisociu - pomocí
karet se odpovídá ano/ne). Otázky vycházejí ze sedmi
principů použitých dopoledne a z toho, co se během
přípravy a průběhu Sněhové sedmy dělo:
TÝMOVÝ DUCH
Měli jste po celou dobu přehled o tom, kde je poslední
člen vašeho týmu?
KOMUNIKACE
Měli jste během přípravy pocit, že by zapadl váš nápad, který jste vyslovili?
STRATEGICKÝ PLÁN
Věděli jste na startu, co kdo z vás má přesně dělat?
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dokážete vyjmenovat alespoň pět nápadů, které při
přípravě zazněly?
TÝMOVÉ ROLE
Měli jste někoho, kdo by hlídal čas?
MOTIVACE
Byli jste po celou dobu akce stejně motivováni?

17:00 Komunikace a zpětná vazba
cíl: ¤ pojmenovat příčiny problémů v komunikaci
¤ principy dávání a přijímání zpětné vazby
¤ umožnit praktické vyzkoušení zpětné vazby
Komunikace
Instruktor se ptá (vzhledem ke SWOT analýze), co
konkrétně způsobuje komunikační šumy. Zatím
v obecné rovině. Pak každý dostane tři lístečky, na
které má napsat tři příčiny komunikačních šumů ve
škole, v níž účastníci pracují. Všichni postupně čtou,
co napsali, a lepí jednotlivé lístečky na jeden společný
flip. Pak dostane skupina za úkol rozdělit všechny
lístečky do tří skupin podle toho, jak je jednoduché
s těmito problémy něco dělat. Vzniknou skupiny
problémů, s nimiž lze něco dělat lehce, obtížněji
a těžce. Facilitovanou diskusí se hledá společný
jmenovatel pro tyto tři skupiny (např. v první skupince
se objeví věci týkající se spíše dovedností - tedy je
potřeba se něčemu naučit; druhá skupinka obsahuje
věci vztahové a emoční – na její vyřešení je potřeba
obou stran; třetí skupinka se týká osobnostní charakteristiky jednotlivců – tedy něčeho, s čím jde jen těžko
něco dělat, čemu ale můžeme přizpůsobit styl naší
komunikace).
Zpětná vazba
Instruktor představí principy zpětné vazby a účastníci
jsou rozděleni do skupinek po třech lidech. Každou
skupinku si bere na starost jeden instruktor. Lidé ve
skupince jsou rozděleni do tří rolí: vysílač (dostane do
ruky obrázek a má jej popisovat), přijímač (kreslí to,
co vysílač popisuje) a pozorovatel (dělá si během procesu komunikace poznámky). Pozorovatel pak dává
zpětnou komunikujícím a posléze dostává zpětnou
vazbu na svou zpětnou vazbu :-). Role se postupně
střídají, aby každý prošel všemi rolemi. Na závěr se
celá skupina sejde v sále a zhodnotí přínos tohoto
programu.
19:00 večeře

VEDENÍ LIDÍ
Měli jste někoho, kdo proces koordinoval?

20:00 Ukázková hodina – středověké město
cíl: předvést účastníkům živou vyučovací hodinu se
širokou paletou činností, které mohou bez nesnází
ve škole realizovat

Na otázky navazuje facilitovaná diskuse, která se týká
rozdílu v plánování a následné realizaci úkolu, pojmenovávají se příčiny změny plánu, hovoří se o pocitech toho, kdo je poslední.

Odborný blok vztahující se k ŠVP (podrobný popis
v kapitole Odborné programy). Po ukázkové hodině
následuje diskuse o možnostech tohoto typu výuky
v různých předmětech.
22:00 Večerníček
Další část filmu (chození po dvoře až po létající psací
soupravu, sedmá kapitola 01:01:01 – 01:05:03).

22:15 Akvárium
Veřejná schůzka týmu. Tým sedí uprostřed sálu a má
obvyklou schůzku po kurzovním dni. Vynechá se jen
hodnocení účastnické skupiny. Účastníci sedí v kruhu
a jen pozorují. Náročná chvíle!
Poznámka: Většina účastníků ocenila možnost
nahlédnout týmu do kuchyně. Druhý den to komentovali jako přínosný program, protože měli možnost
vidět, jak funguje reflexe dne a zpětná vazba v týmu.
Také negativní zpětná vazba je součástí práce a může
být konstruktivní. Bylo to pro ně něco nového, možná
příliš profesionálního. V jejich očích jsme byli dost
zkušení na to, abychom si to mohli dovolit, takto
veřejně prezentovat. Učitelé jedné ZŠ se po Akváriu
vyjádřili, že jsme moc tvrdí a chladní a že jsme se jim
jako tým odcizili. A to i přesto, že jsme se v Akváriu
smáli a vzájemně chválili.

3. den
7:45 Rozcvička
Patnáct minut klasického aerobiku v podání učitele
dějepisu.
8:00 snídaně
8:30 Ranní servis
cíl: ¤ ohlédnout se za uplynulým dnem
¤ sdílet výrazné momenty
Každý si zakresluje svou mentální mapu – co mi
utkvělo z předešlého dne. K záznamu lze použít slova,
symboly, barvy, atp. Instruktor prochází jednotlivé
programy a pokud nikdo nereaguje, zeptá se, kdo má
daný program zakreslen v mapě a proč.
9:45 Raníček
Další část filmu (ukázka hřiště 0:48:24 – 0:50:03)
9:50 Klíčové kompetence
cíl: přiblížit a naplnit termín „kompetence“ se zřetelem ke školní praxi
Odborný blok vztahující se k ŠVP (podrobný popis
v kapitole Odborné programy).
12:45 Závěr kurzu
cíl: ¤ představit teoretický model průběhu změny
¤ představit PŠL
¤ získat hodnocení programů a uzavřít kurz.
Honička
Praktická ukázka změny. Hraje se klasická honěná
a v určité chvíli se změní pravidla: pronásledovaný se
zachrání, když vykřikne jméno jiného hrajícího. Ten,
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jehož jméno zaznělo, se stává honícím, dokud nezazní jiné jméno. Kdo je chycen, vypadává. Kdo vykřikne
jméno toho, kdo už vypadl, vypadává také. V těchto
nových pravidlech jsou účastníci zmatení a těžko se
v nich orientují.
Změna
¤ instruktor představí dva modely týkající se změny
¤ fáze průběhu změny (informace o změně – informovaný pesimismus – krize – realismus s nadějí
¤ informovaný optimismus – dokončení změny)
a reakce jednotlivců na změnu (šok – popření
¤ vztek – smlouvání – deprese – pokus o přijetí).
Akční plán
Každý si vytváří akční plán – co udělat, abych změnu
školství co nejlépe přijal a uměl v ní dobře učit.
Hitace jako ohlédnutí za celým kurzem
Každý z účastníků si vezme libovolné množství lepících koleček dvou barev - červená k programům,
u kterých se nejvíce bavili, a žlutá k těm, ze kterých si
nejvíce odnášejí pro svou práci. Postupně přistupují ke
scénáři a kolečka do něj vlepují.
Závěrečné dotazníky
Písemná evaluace kurzu pro potřeby ESF a MŠMT,
vyplňují individuálně.
Mluvící klíč
Po kruhu koluje kovový klíček, platí dvě pravidla:
a) mluví jen ten, kdo má klíč
b) kdo má klíč, mluvit nemusí.

PŘÍJEZDY, ÚVODY A ZÁVĚRY

Rozloučení pomocí filmu a jeho závěru (od schůzky na
půdě po úplný závěr 1:48:30 – titulky).

Orientační běh
Skupina se hned po příjezdu rozdělí podle toho, kdo
s kým bude bydlet na pokoji. Menší skupinky obdrží
nákres střediska se zakreslenými místy, kde lze najít
jednotlivá písmena hesla, po jehož vyslovení získají klíč od pokoje. Kromě neformálního začátku se
účastníci seznámí s prostředím, ve kterém bude kurz
probíhat.

INOVACE SCÉNÁŘŮ
Přestože existoval funkční pilotní scénář, byly kurzy
Sborovna vždy šité na míru potřebám dané školy,
složení účastnické skupiny, časoprostorovým podmínkám kurzu a také složení týmu, který jej realizoval. Proto byly jednotlivé scénáře inovovány podle
toho, který program považoval tým za přínosný
pro účastníky a za příjemný pro uvedení. Často se
uváděly jiné rozcvičky a hry typu Icebreakers a Dynamics, přeskládávaly se jednotlivé programové bloky
(zážitkové a odborné), zařazovaly se hry zaměřené na
komunikaci a tvořivost, někdy se obměňovaly větší
týmové hry typu Scrabble a odborné vstupy vztahující
se k ŠVP.
Cíle, se kterými se na kurzech Sborovna také
pracovalo a které doplňovaly cíle hlavní:
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¤ nabídnout nástroje pro sebereflexi a vzájemné
hodnocení
¤ vytvořit Charakteristiky předmětů a Výchovné
a vzdělávací záměry jednotlivých předmětů
¤ seznámit se s problematikou průřezových témat
¤ vysvětlit principy dramaturgie zážitkové pedagogiky a pomoci učitelům sestavit programy jejich
školních kurzů
¤ nabídnout nové aktivity využitelné při práci s dětmi
¤ nastavit zrcadlo školním pracovním týmům
v oblasti týmové spolupráce
¤ pokusit se o změnu myšlení kantorů v souvislosti
se smysluplností RVP
¤ pracovat na konkrétním ŠVP školy
¤ věnovat se tématu hodnocení žáků
¤ věnovat se tématu práce s časem
¤ poskytnout návod, jak vést děti k poznání (otázka
motivace)
¤ opečovat účastníky
¤ rozklíčovat odborné termíny užívané v dokumentu
RVP, zlidštit je
¤ vytvořit prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci
různých škol
V této kapitole jsou dále uvedeny programy a hry,
které byly použity ve scénářích všech kurzů Sborovna.
Obměny odborných učitelských bloků vedených externistou Ivanem Bauerem nebo Renátou Trčkovou jsou
popsány v samostatné kapitole.

Tarot
Při úvodním sezení na začátku kurzu si každý (včetně
týmu) vytáhne jednu tarotovou kartu, označí ji
papírkem se svým jménem a odevzdá týmu. Tým nakopíruje výklad každé karty a na závěr kurzu je rozdá
podle jmenovek. Účastníci si výklad přečtou a zamyslí
se nad tím, jestli a jak se zobrazilo jejich tarotové
téma v dění na kurzu. Kdo chce, komentuje nahlas.
Zámek
Každý z účastníků při příjezdu na středisko zapíše své
jméno do předem namalovaného velkého zámku, nad

kterým visí klíč. Při představování každý poví něco
o svém podpisu – proč se podepsal takovou barvou,
proč právě do toho místa, jakým stylem a velikostí
písma. Po představení všech (včetně týmu) otevře
klíčem šéf kurzu namalovaný zámek a představí
scénář.
Mikuláš
Při vítání účastníků na středisku v době sv. Mikuláše
jsou instruktoři převlečení za Mikuláše, čerta, dva
anděly a jednoho soba.
Tři králové
Na svátek Tří králů vstoupí při úvodu kurzu do sálu tři
králové, procházeje, míře do Betléma. Jeden hraje na
flétnu, druhý rozdává rychlovazače a třetí dárečky. Při
představování mají účastníci říct, proč dostali právě
takový dárek. Na závěr kurzu, na cestě z Betléma, rozdávají Tři králové účastníkům certifikáty.
MDŽ
Na Mezinárodní den žen čeká na účastnice na pokoji petrklíč s nápisem „ku včerejšku, dámy“ a na
účastníky lahvové pivo s nápisem „ku včerejšku…
pánská verze“.
Prostorové otázky
Na závěr kurzu si garant každého programu připraví
dvě otázky, které se vztahují buď přímo k jeho programu nebo k tématu, které se v tomto programu
objevilo (např.“Bylo pro vás téma změny dobře uchopeno?). Instruktoři postupně kladou otázky a účastníci
na ně odpovídají umístěním sama sebe v prostoru
kruhu (uprostřed je ANO a na okraji kruhu je NE). Pak
účastníci dostanou papír a tužku a formulují vlastní
otázku, která se může týkat programu, ŠVP nebo jejich skupiny. Postupně otázky pokládají a prostorově
odpovídají. Byla to zajímavá zpětná vazba pro tým.
Karlštejn
Na kurzu konaném na loveckém zámečku
Karlštejn u Žďáru nad Sázavou vzniklo několik
vzájemně provázaných inovací:
Vzhůru na Karlštejn
Účastníci došli pěšky po turistické značce na zámeček.
Volné zadání k výletu: „Noc na Karlštejně není pro
každého - ke vstupu potřebujete ulovit Ptáka symbolizujícího rozlet vašeho ducha“.
Lovení ptáků
Skládání origami jeřába z různobarevných papíru
velikosti A4. Papíry byly potištěny citáty z knihy Petra Pacovského: „Člověk a čas“, (Time management
generace, Grada Publishing, a.s., 2006) oslí mostík
k poslednímu dni programu „Člověk je důležitější než
čas“.

Malířské paletky
Účastníci přicházejí na nádvoří zámečku, hraje hudba
z filmu Noc na Karlštejně… „Jede král, jede král“.
Pro individuální „nasátí” nejbližšího okolí dostávají
účastníci papírové lepící malířské paletky, na které
nalepují kousky barev z okolní přírody – okvětní lístky,
kousky trav, atp.
Představení účastníků
Mají říct, co mají za ptáka, a naopak jejich pták měl
ostatním na svého stvořitele prozradit, jak na něj ve
vzájemné komunikaci – co má rád a co naopak ne.
Obří origami
Týmový úkol pro pět skupin, jejich úkolem je složit
a zavěsit v prostoru obřího Ptáka ze čtverce cca a =
3m, ten si také sami slepí z 6 tužších balících papírů
90x135 cm. Následuje vernisáž, při níž Ptáci povídají,
jak přišli na svět.
Utajená kaple
Na závěr kurzu je slideshow proložena fotkami a hudbou z jejich školního divadelního představení Noc na
Karlštejně, které dělali o rok dříve se sedmáky.
Loďky a žraloci
Každý účastník dostane 1 papírovou loďku a 4 žraloky.
Libreto: „ PŠL je součástí mezinárodní organizace
Outward Bound (OB) Intenational. V překladu OB znamená okamžik, kdy loď opouští bezpečí přístavu
a námořníci se vydávají do neznáma vstříc novým
dobrodružstvím a zkušenostem. My se na našem
kurzu dostáváme do podobné situace. Bezpečí
přístavu (školy, domova) jste již opustili a nacházíte
se na širém moři. Naše plavba bude trvat x dnů a má x
cílů.“ Následuje představení cílů, které jsou umístěné
na barevných kartách v nakresleném přístavu. „Každý
z vás přijíždí na kurz s nějakým očekáváním a možná
i s obavou. Popřemýšlejte nad nimi a vaše očekávání,
tedy to, s čím chci z kurzu odjet, co si chci odvést,
napište do loďky. Vaši obavu napište do žraloka, jelikož
jsou žraloci malí, dejte do každého z nich jen jednu
obavu.“ Poté účastníci jednotlivě přistupují k mapě
přístavu, představí svá očekávání (lodě), obavy
(žraloky) a umístí je na moře. Čím více jsou očekávání
naplňována, tím více se blíží lodě k bezpečí přístavu.
Pokud se všechna má očekávání naplní, zakotvím
svoji loď v přístavu. Pokud nejsou má očekávání zcela
naplněna, loď nedoplula do bezpečí přístavu a má loď
je blíže či dále na širém moři. Obavy, coby žraloci, plují
volně na moři. Ve chvíli, kdy se některá má obava rozptýlí, tak je žralok chycen. Ulovení žraloci jsou vloženi
do nakreslené kádě. Káď je vyvěšena v blízkosti mapy.
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Obavy (žraloci), které se zatím nerozptýlily, stále plují
v moři.
Účastníci během kurzu pracují se svými obavami
a očekáváními, tak že kdykoliv mohou pohnout se
svou loďkou či žraloky a umístit je právě tam, kde se
jejich očekávání či obavy nachází. Mapa se tak během
kurzu neustále mění. Díky tomuto programu probíhá
nejen průběžná reflexe obav a očekávání účastníků,
ale i aktuální zpětná vazba pro tým.
ROZCVIČKY
Evoluce
Účastníkům je představen evoluční žebříček: kuře
– kohout – pes – opice – učitel. Každý stupeň má svůj
charakteristický pohyb a zvuk. Na začátku jsou všichni
kuřetem, v průběhu hry se setkávají dvojice stejného
vývojového stupně a stříhají kámen/nůžky/papír. Vítěz
postoupí na vyšší stupeň, prohrávající o jeden klesá.
Kdo se dopracuje na učitele, je dokonale vyvinutý,
stoupne si stranou a pozoruje dění v sále.
1-2-3
Hráči utvoří dvojice, ve kterých společně nahlas počítají
stále dokola od jedné do tří, ve vyslovování jednotlivých číslic se střídají. Jednotlivé číslice postupně
nahrazujeme tlesknutím, dřepnutím a výskokem.
Jitřní radost
Na úvod přečteme úryvek z knihy Karpatské hry od
Miloslava Nevrlého, (kap.: Hra na jitřní radost, Skauting, Liberec 1992, s. 25-27):
„Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíc výrazů by mělo
mít pro svou krásu: jeho úder tě přivede do ráje! Nad
planiny hor se vzneslo slunce. Jitřní plameňák. Letí.
Tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový
den: v něm se odehraje všechno. Nejen ve slunci
pod širým nebem dalekých cest je možno prožít nádherné jitro. I doma, za listopadových vichrů a kalných
chladen vzchází nový den. Většina lidí, kupodivu, nenávidí jitra, nenávidí probuzení, znovuzrození. Netřeští
radostí, ale plouží se sklesle domem a zrůdně se bojí
nového dne. Starci bez naděje. Vědí asi, jak den skončí,
proto nenávidí jitra. A stačí málo, aby i jejich jitro zezlátlo a den byl stříbrný. Stačí udělat tři věci: zazpívat
děkovnou píseň; vykoupat se ve studené vodě; zacvičit
si, divoce zatancovat. Tři urážlivě snadné věci a změní
se svět! Kalná myšlenka a ochablost zmizí a na jejich místo přiletí síla a s ní přiběhne veselá myšlenka,
myš Lenka, myškalenka. Pouhé tři věci, píseň, voda
a trochu námahy a jitro je jiné.“
Pak vyzveme účastníky, abychom společně provedli
ony tři věci: společně zazpíváme píseň, na ni vymys-
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líme protahovací choreografii a na závěr utvoříme
vzájemně sympatické dvojice a v nich si (v miskách
předem přichystanou) studenou vodou omyjeme
víčka, tváře, spánky.
ZOO
Účastníci nastoupí do „autobusu“ (připravené židle),
instruktor řidič nastartuje a začne jízda „třaskotřesem“. Účastníci se podle pokynů řidiče nebo vlastní
improvizací vyklánějí z oken, mávají kolemjdoucím,
nadskakují na výmolech atd... Pak vystoupí a jdou na
prohlídku ZOO, kde pozorují různá zvířata. Pokaždé,
když někdo z účastníků řekne, jaké zvíře vidí, následuje společné předvedení tohoto tvora. Pak opět návrat
do autobusu a cesta na snídani.
Pozdrav slunci
Účastníci jsou natočeni k vycházejícímu slunci, přirozený postoj, kolena mírně pokrčená, ruce podél těla
dlaněmi ke slunci, mysl i tělo uvolněné, uvědomované
dýchání. Pomalu se vykresluje tvar slunce – ruce se
vynesou nahoru, až se téměř dotýkají. S nádechem
vyneseme ruce o kousek výš, s výdechem je usadíme
(neklesají). Celé tělo se s každým nádechem zvedá,
jeho váha se přenáší na přední část chodidla až ke
konečnému stoji na špičkách. Během celého cvičení
přivádíme tělo z uvolnění do kontrolovaného napětí.
Vše probíhá pomalu – jedno slunce cca 1 minutu nebo
déle.
Motlitba Thomase Moora
Účastníci jdou ranní zamlženou krajinou ke šňůře, kde
jsou zavěšeny papíry s rozstříhanými verš. Na místě
s krásným výhledem do kraje postupná skupinová
recitace.
Dostihy
Všichni stojí v kruhu, pod vedením instruktora zažívají
koňské dostihy. Instruktor říká, co se právě děje (koně
vstupují do startovních kójí, koně cválají, proutěná
překážka, vodní příkop aj.) a ilustruje to pohybem,
plynule přechází z jedné akce do druhé. Účastníci pohyby opakují.
Ovce a Vlk (zajímavá honička)
Ovce utíká před vlkem a může se schovat do domečku,
který tvoří dvojice stojící tváří k sobě a držící se za ramena. Když se ovce schová do domku, vybíhá z druhé
strany domečku nový vlk a současný vlk se tím mění
v ovci. „Huárvá“ a „beéé“ jsou zvuky obou zvířat, musí
být při honění vydávány.
Disco
Ranní tancování na chodbě před pokoji, někdo
v pyžamu, někdo již oblečen. Délka asi 3 písničky.

Sokolská
Byla šitá na míru ZŠ Chrudim: na CD z jejich posledního
kurzu pod hlavičkou PŠL jsme objevili jimi natočený
videoklip, na kterém ženy cvičily sokolské cviky.
Využili jsme tento klip jako náplň rozcvičky. Ráno
čeká v sále stará zkušená „sokolka” (instruktorka)
a rozcvičuje sestry a bratry, aby byli připraveni, než
přijdou... kdo? – zůstává tajemstvím. Instruktorka čas
od času zvyšuje napětí: „Dnes je velký den!“ „Dnes
přijdou!“ Po prostých cvicích pak všechny sestry skandují „Bratři! Bratři! Bratři!“ dokud nepřiběhnou Tyrš
a Fügner (instruktoři v trenýrkách). Pustí se projekce
sokolského klipu (z minulého kurzu) a podle něj pod
vedením Tyrše a Fügnera cvičí.
Leucojum Galery
Procházka ranním lesem k výlezišti bledulí, protažení:
jóga, cchi-kung.
Myčka aut
Účastníci si kleknou proti sobě a vytvoří tak uličku,
kterou další účastník prolézá po čtyřech (dělá auto).
Předtím si objedná procedury v myčce: šampon
– drbání hlavy, voskován, tření zad, leštění poklic –
masáž ramenních a kyčelních kloubů, mytí podvozku
– jemné tření břicha atd. To vše se děje za pochodu, tj.
když auto projíždí pomalu myčkou.
Severská chůze
Instruktor představí základy severské chůze, procházka do lesa, cvičení s holemi.
Řvaní
Všichni stojí na startovní čáře, nadechnou se, na povel
začnou řvát a běží. Běžet se může jen se řvaním, a to
na jeden nádech. Vítězí ten, kdo doběhne nejdál.
ICEBREAKERS A DROBNIČKY
Místa si vymění
Skupina stojí v kruhu na označených místech, jeden
člověk je uprostřed. Ten řekne větu, která začíná:
„Místa si vymění...“ a doplní nějakou podmínku (např.
kdo někdy kouřil marihuanu). Ti, kteří podmínku
splňují, si musí vyměnit místa. Člověk uprostřed se
snaží zařadit do kruhu.
Korýtka
Soutěž týmů v posílání tenisáku plastovými korýtky
(rozpůlené vodovodní trubky) po dané trase.
Velký Vašek
Skupina stojí v kruhu, každý se představí a ke jménu
přidá přídavné jméno začínající na stejné písmeno.
Podle zvolené náročnosti musí každý zopakovat jména a charakteristiky určitého počtu lidí před sebou.
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Toaletní kruh
Nejdříve se pošle rolička toaletního papíru po kruhu
a každý si utrhne tolik útržků, kolik chce. Pak o sobě
musí za každý útržek říct nějakou informaci.
Jmenovky
Každý si vytvoří svou jmenovku, pak se utvoří dvojice a vzájemně si o sobě něco poví. Jmenovky si
vymění a jdou do další dvojice s novou identitou. Takto
proběhne několik výměn a na závěr každý představí
toho, čí jmenovku drží v ruce.
Trpaslíci
Skupina se rozdělí na půl, poloviny stojí v řadě proti
sobě. Existuje zvukový a gestický znak pro tři bytosti
– trpaslík, čarodějnice, obr. V každém kole se skupinka domluví, kterou bytost budou ztvárňovat a pak
na povel instruktora udělají všichni stejný zvuk a gesto. Mezi bytostmi existuje systém převahy – obr honí
trpaslíka, trpaslík čarodějnici a čarodějnice obra. Podle
něj se skupinky snaží lovit své protivníky.
Švihadlo
Skupina dostane dlouhé lano, dva lidé na koncích
s ním točí a zbytek skupiny lano podbíhá. Skupina se
snaží dostat na druhou stranu na co nejmenší počet
otáček lana.
Podpisovka
Každý dostane tabulku s určitým počtem okýnek.
V každém okně je napsán výrok typu „byl na druhé
polokouli“ nebo „alespoň jednou držel v ruce žábu“
atp. Každý se snaží získat co nejdříve podpisy (úpisy)
svých kolegů k jednotlivým výrokům. Jde o soutěž.
AB line
Skupina stojí na trámu (obrubníku, zídce, atp.) a má
za úkol seřadit se vedle sebe podle pokynů instruktora – např. podle velikosti, podle data narození,
podle barvy vlasů. Některá zadání jsou ztížena tím, že
účastníci nevidí nebo nesmějí mluvit.
Smyce
Účastníci stojí v kruhu, všichni se drží za ruce. Je na

nich navlečeno několik smyc (každá má k sobě svázané konce), které mají za úkol oběhnout kruh.
Dobrý den
Skupina stojí v kruhu, jeden si očním kontaktem
někoho vybere a rozejde se proti němu, daný člověk
hledá oční kontakt s dalším jedincem. Musí ho najít,
aby se tak mohl vydat na nové místo. Když se najde,
vychází vstříc tomu, který ho kontaktoval a vzájemně
se pozdraví: „dobrý den“ a podají si ruce. V další fázi
se pozdraví (podáním ruky i slovním „dobrý den“) se
sousedy, po levici i pravici na nově příchozím místě. Ve
třetí vlně přidáme rozloučení, s oběma sousedy, vlevo
i vpravo na místě, které opouštím.
Obdarovávání
Každý si někoho vybere, pochválí a dá (vymění) mu
dárek (myšlenkově) a ten ho zas předá dál.
Štít
Pohybující se těleso celé skupiny. Na začátku si každý
v duchu vybere jednoho člověka, na pokyn instruktora
se za něho schovává.
Trojúhelníky
Pohybující se těleso celé skupiny. Na začátku si každý
v duchu vybere dva lidi a pak se snaží pořád s nimi
udržovat rovnoramenný trojúhelník tak, že se pohybuje v prostoru.
Kolotoč
Skupina stojí v kruhu, každý si někoho vybere a na
tlesknutí se ho snaží třikrát oběhnout.
Mapa
Každý se umístí do slepé mapy podle zadání - kde kdo
byl, kde se kdo narodil, atp.
Žabičky
Skupina stojí v kruhu, instruktor vyšle jedním směrem
žabičku (plácnutí dlaně o dlaň). Jde o plynulost pohybu žabky neboli skupinový rytmus. Postupně se
modifikuje – žabka může měnit směr nebo skákat
přes kruh, může se poslat víc žabek najednou.

DŮVĚROVKY
Hry zaměřené na podporu důvěry ve skupině. Jedná
se o programy, které jsou užívány i v komerčních
kurzech. Z důvodu zachování know-how a pro jejich
notorickou známost se omezíme na jejich výčet.
Autíčka
Roboti
Běh důvěry
Pád důvěry
Pendl ve třech
Pendl ve skupině
DYNAMICS
Hry zaměřené na týmovou spolupráci a tvůrčí řešení
nerutinních úkolů. Ve většině případů se jedná o programy, které jsou užívány i v komerčních kurzech.
Z důvodu zachování know-how a jejich notorickou
známost se omezíme na jejich výčet.
Slepý čtverec
Lego
Bludiště
Míček
Klávesnice
Tyčka
Překroč čáru
Ovčák a ovce
Mašle
Slepý pentagram
TÝMOVÉ A KOMUNIKAČNÍ HRY
Ve většině případů se jedná o programy, které jsou
užívány i na komerčních kurzech. Z důvodu zachování
know-how omezíme popis většiny z nich na stručnou
charakteristiku.
Ekosystémy
Fyzicky náročná outdoorová hra zaměřená na precizní
analýzu problému, plánování a řízení lidí.
Křížovka
Fyzicky náročnější outdoorová hra slučující v sobě
důraz na řízení týmu a precizní práci s informacemi.
Létající vejce
Fyzicky nenáročná hra tvořivého charakteru, která
simuluje problém přistání Apolla 13, místo raketoplánu jde o vejce.
Abigail
Hra odhalující hodnotové žebříčky účastníků. Na
základě vyslechnutého příběhu sestavují účastníci
pořadí postav podle míry jejich provinění. Postupně se
dohadují o společném pořadí.
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Povodně
Hra upravená podle principů Abigail. Vyvěsí se všechny
možné články o povodních a účastníci mají rozhodnout,
kdo nese největší vinu za letošní povodně.
Limeriky
Hra vhodná pro učitele. Jedna část účastníků se učí
básničky z přiložených textů a na určeném místě je
naučí další členy své skupiny, kteří pak musí básničky
bezchybně odříkat instruktorům.
Rogerova hra
Hra založená na principu „piškvorek“, ale nikde není
řečeno, že jde o soutěž. V ideálním případě se týmy
dohodnou na společném postupu, kdy celou síť vyplní
pěticemi. Většina týmů soupeří a požadovaného cíle
nedosáhne.
Videoklipy
Tvořivá hra s hmatatelným výstupem, který si účastníci
mohou odvézt. Skupina se rozdělí do menších týmů,
každý tým má za úkol natočit videoklip. Následuje
promítání a udělování Oskarů v různých kategoriích.
Piškvorky
Soutěž týmů v outdoorových piškvorkách. Dráha je
rozdělena na dvě části, každý tým běhá ve své
(křížky a kolečka), hrací plánek je společný. Týmy
jsou nastoupeny v řadě, po odstartování vybíhají
první, doběhnou k podložce, u které stojí rozhodčí,
každý řekne nahlas číslo 1- 6 a pak se snaží řečené
číslo hodit. Když se mu to podaří, pokračuje v běhu
k hracímu plánku, kam smí ve 3 vteřinách zakreslit
jeden znak. Kromě tahu musí zvládnout i škrtání hotových řad (5 za sebou jdoucích symbolů svého týmu).
Pokud někdo stojí před ním, čeká v řadě. Další z týmu
vybíhá, když se uvolní místo u podložky. Na konci se
sečtou přeškrtnuté správné řady.
VEČERNÍ PROGRAMY
Galerie Zlaté časy
Společenský program, při kterém se účastníci v neformální atmosféře „nově otevřené galerie“ vzájemně
více poznají a zasoutěží si o nejlepšího pozorovatele
svých kolegů.
Kaligrafie
Relaxačně výtvarný program, při kterém si každý
účastník udělá kaligrafický návrh svého jména, pak si
jej vyřeže do gumy a získá tak kaligrafické razítko.
Létání
Večerní relaxace po náročném dni. Pět lidí pohybuje
končetinami a hlavou ležícího člověka (letce), hraje
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příjemná hudba. Postupně se v poloze ležmo všichni
vystřídají.
Večerníček II. 4. Král
Celý tým čte v rolích příběh o 4. králi, který své dary
rozdal ještě před tím, než dorazil do Betléma.
Noční obrazy
Skupinky po čtyřech lidech, každá s instruktorem,
víno, svíčka. Hravá metaforická forma zpětné vazby.
První kolo všichni říkají jednomu z nich „co by byl,
kdyby byl dům“. Postupně se všichni vystřídají v pozici
toho, kdo dostává zpětnou vazbu. Druhé kolo si každý
může předem říct, jakou kategorii by rád slyšel, např.
„co bych byl, kdybych byl rostlina“.
Masáže Shiatsu
Instruktor představí základy masáže Shiatsu a všichni
se masírují.
SEBEREFLEXNÍ PROGRAMY
Člověk je důležitější než čas
Prvních 40 minut je programové volno, ať s tímto
časem účastníci naloží, jak sami uznají za vhodné.
Po 40 minutách se všichni sejdou a povídají si, jak
předchozí volno trávili. Instruktor přejde k tématice
času a představí timemanagement 1.—4. generace.
Pak si každý vytváří svou myšlenkovou mapu — co
je pro mě v životě důležité. Dalším krokem je procentuální grafický záznam (formou výsečí v koláči)
toho, co ve svých dnech skutečně děláme. Následuje
srovnání myšlenkové mapy a koláčů, formulování
našich největších časožroutů a toho, jak na ně. Rady
od účastníků jsou obohacovány konkrétními radami
Petra Pacovského z knihy „Člověk a čas“, (Time management generace, Grada Publishing, a.s., 2006). Na
závěr účastníci dostanou samolepící barevné poznámkové papírky a napíší si na ně větu: „Díváš se do tváře
člověku, který je zodpovědný za tvé štěstí“. Dostanou
nabídku si tento papírek nalepit doma na zrcadlo.
Horkovzdušné balóny
Inovace programu Misky vah (viz pilotní scénář).
Účastníci mapují, co je při práci učitele nadnáší
(balóny) a co je táhne k zemi (koše).
Hliněné váhy
Opět inovace programu Misky vah (viz pilotní scénář).
Skupina sedí na zemi kolem velkého igelitu, hraje
příjemná hudba. Každý účastník má k dispozici hroudu
hlíny, ze které má během první písničky vytvořit cokoliv, co ho napadne. Může si s materiálem jen hrát.
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V dalším kroku každý vzpomíná na to, čím chtěl být,
když byl mladý, o jakém povolání snil. Během další
písničky každý své představy pomocí hlíny ztvární,
pak může svůj výtvor okomentovat. V poslední části
večera si každý vezme hroudu hlíny, která představuje
množství energie, kterou vkládá do své práce.
Intuitivně ji rozdělí na dvě části různých velikostí podle
poměru — kolik energie z práce získává a kolik mu
práce bere. Nabídkou je možnost vymodelovat misky
vah, které mají symbolizovat jednotlivé polarity, či se
vyjádřit jakýmkoliv jiným způsobem. Na závěr má opět
každý možnost své dílko okomentovat a podělit se tak
s ostatními o svůj pohled na povolání učitele.

Kelímek
Instruktoři nachystají mnoho obyčejných věcí (zrcátko,
korálky, start.číslo…) a vybídnou učitele, aby si každý
jednu věc vzal. Úkolem je vymyslet nějakou hru, která
by s danou věcí šla provést. Po chvíli učitelé nově
vymyšlenou aktivitu popíší a řeknou, jaké kompetence
při ní děti naplňují.

Herní workshop
Povídání o hře a hledání možného využití herních
principů z konkrétních programů kurzu při výuce
v jednotlivých předmětech.

Cíle kurzu byly stanoveny tyto:
¤ podpořit neformální vztahy, dopřát učitelům
odpočinek a společnou zábavu
¤ vysvětlit principy dramaturgie zážitkové pedagogiky a pomoci učitelům sestavit programy jejich
školních kurzů
¤ nabídnout nové aktivity využitelné při práci
s dětmi
¤ dovést sbor k dohodě, kdy které programy na
svých kurzech zařadit

Tematická diskuse
Učitelé mají možnost na vyvěšený papír zapisovat
dotazy ohledně RVP a ŠVP, ty jsou pak pod vedením
instruktora zpracovány v diskusi s odborníkem.
Projektový den
Zadání samostatné práce s možností procházky na
Sokolohrady. Zadání — na flipu je tabulka s pod sebou řazenými pojmy: název, cíl, pro koho, charakteristika, průřezová témata, předměty, délka, kdy, kde,
realizační tým, partneři. Účastníci mají čas (2 hodiny
a 15 minut) pro vymyšlení, sepsání a přípravu prezentace. Mohou zůstat ve středisku nebo jít na procházku.
V určený čas začínají prezentace toho, co vytvořili.

PROGRAMY NAKROČUJÍCÍ K ŠVP

Šachy
Fyzicky nenáročná hra s hlubokou vnitřní dynamikou.
Princip hry spočívá v tom, že dvojice zástupců MŠMT
má za úkol řídit průběh šachové partie proti “počítači,”
který představuje instruktor. Figurami, kterými hrají
manažeři, jsou reálné osoby — “učitelé”. MŠMT pro
kontakt s „učiteli“ na šachovnici může využívat pouze
“vedení školy”. Tímto modelem je simulován řetězec
reflektující hierarchickou strukturu řízení ve školství.
Následuje rozbor, ve kterém lze snadno přejít k problematice nové školské reformy.

v nichž by pracovali na obsahu vlastních školních
projektů. Znali hodně prázdninovkových her, uváděli je
na svých školních kurzech, ale neuměli s nimi metodicky pracovat. První a druhý stupeň se mezi sebou přel
o jedinečné programy typu Ekosystémy, Pointilismus,
atp. — kdo je kdy smí použít, aby taky něco z dobrých
her zůstalo novinkou pro starší ročníky a neuvedlo se
všechno už na prvním stupni.

Antre k vnímání změny
Skupina stojí v kruhu, házení tenisáků v daném pořadí
lidí, snižující se výsledný čas prováděného úkolu. Proč
se čas podařilo snížit?

Zpětná vazba
Programový blok o zpětné vazbě (viz pilotní scénář)
lze obměnit tak, že po vysvětlení principů dávání
a přijímání ZV si účastníci na záda připevní kartony
a pak se za příjemné hudby procházejí prostorem
a na kartony píší svým kolegům zpětnou vazbu. Po
skončení mohou být vyzváni k okamžitému přečtení
toho, co jim ostatní napsali, nebo k uschování kartonu
na doma (podle zařazení programu v kurzu a záměru
týmu).

Multisocio
Každý účastník má dvě karty, na nichž je napsáno ANO
a NE. Instruktor pokládá uzavřené otázky a učitelé
zvedají karty s odpovědí. Mohou se ptát i účastníci.
Otázky lze tématicky směřovat k ŠVP.

Pracovní výlet
Pěší výlet nádherným údolím Doubravky. Motivace:
telefonická domluva před výletem na pár dní na
Šumavu. Vstup k Průřezovým tématům a Uzlovému
bodu. Zadání: po oborech napříč školami vyražte na
pracovní výlet dle popisu trasy. Cestou konzultujte možné uzlové body a jejich promítnutí do vašeho
i jiných předmětů.

Hodnocení (kým – čím) básní
Program je vyústěním nebo můstkem k odbornému
bloku o hodnocení žáků a je inspirován waldorfskou
školou v Curychu, kde učitelé první třídy píší na konci
školního roku pro každého svého žáčka báseň. Není
to žádná povrchní říkanka, jde o velice hluboký text,
který k dětem promlouvá, i když si to mnozí dospělí
nepřipouštějí. Němčináři z řad učitelů jsou vybídnuti,
jestli by se jednu z nich (od učitele Prospera pro
malého Merlina) nepokusili do druhého dne přeložit.
Poté jsou vybídnuti všichni účastníci, aby si tvorbu takové básničky vyzkoušeli, aby se ponořili do druhého
člověka a napsali mu báseň. A protože levá je blíže
k srdci, oním vyvoleným je kolega po jejich levici.
Stanoví se termín předání daru a zdůrazní se, že jde
o dobrovolnou činnost. Ve stanoveném čase se všichni
sejdou a vzájemně se obdarovávají. Pak němčináři
přečtou přeložený text básně od Prospera: báseň
promlouvá o krásném Stromu, jeho kořenech, kmeni
a koruně, o tom, jak Strom spojuje Nebe se Zemí.

Změna
Instruktor představí graf znázorňující fáze průběhu
změny (informace o změně — informovaný pesimismus — krize — realismus s nadějí — informovaný
optimismus — dokončení změny) a další zobrazující
reakci jednotlivců na změnu (šok — popření — vztek —
smlouvání — deprese — pokus o přijetí). Skupiny formulují, co je „motorem“ a co „brzdou“ v jednotlivých
fázích změny. Následuje prezentace jednotlivých skupin a společná diskuse.
ODLIŠNÉ SBOROVNY
V průběhu projektu vznikly tři kurzy Sborovna,
které se od pilotního scénáře lišily více.
A) Sborovna pro ZŠ Chrudim
Sborovna pro ZŠ Malíka Chrudim se od pilotního kurzu
lišila hlavně v tom, že učitelé namísto odborných bloků
vztahujících se k tvorbě ŠVP otvírali teoretické okénko
v rámci dramaturgie zážitkových kurzů a workshopy,

Scénář kurzu byl opět složen ze zážitkové, teoretické
a pracovní části. Použité zážitkové programy již byly
popsány v předchozích kapitolách. Zde bude uveden
obsah teoretických a pracovních bloků tohoto kurzu.
Dramaturgie
Instruktor pokládá otázky, které mapují jejich
způsob práce na kurzech. Účastníci odpovídají postavením sama sebe v prostoru, např.: Nakolik je
pro vás práce s tématy a cíli španělská vesnice
(uprostřed sálu španělská vesnice, na okraji česká
vesnice)? Považujete pro vás osobně za důležité
zdokonalovat se v dramaturgické práci (uprostřed
ANO, na okraji NE). Na další otázky odpovídají účastníci
slovně.
Jak připravujete své projekty? Jaké postupné kroky
má vaše příprava? Máte společně definované cíle?
Máte cíle obecné (společné pro všechny projekty)
a konkrétní (cíle jednotlivých projektů vzhledem
k věku účastnické skupiny)?
Všichni získají přehled o tom, jak jeho kolegové vnímají
způsob práce na školních pobytech v přírodě, jak tyto
projekty vznikají, nakolik jsou metodické. Cílem toho
bloku je metodicky se sladit (případně „se vybavit“)
pro další práci na konkrétních projektech.
Pod vedením instruktora si na příkladu jejich školního
projektu Robinson vyjasníme terminologii (téma, cíl,
námět/legenda). Nakonec někdo z týmu představí
dramaturgii kurzu, který v PŠL dělal — návaznost
cílů na hlavní téma kurzu, červené nitě a závěrečnou
zprávu.
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Tvorba kurzů I
Instruktor klade otázky otevírající problematiku tvorby
kurzů v dané škole, např.: Objevily se mezi vámi při
práci na konkrétních projektech různé názory / úhly
pohledu? Jak jste motivováni pracovat na projektech
po návratu do školy? atp. Poté se na karty společně
sepíše seznam „jedinečných“ her a těch, které se dají
hrát (v určité obměně) dvakrát. Postupně se na zemi
uprostřed sálu roztřídí do jednotlivých ročníků — tak
vznikne přehledný systém toho, kdy se co bude hrát,
co na sebe navazuje, kde chybí pořádná programová
„bomba“ atp. Poté se skupina rozdělí na 1. a 2. stupeň
a konkretizuje, o čem vlastně mají jednotlivé pobyty
v té které třídě být (facilitováno instruktory). Tím je
připraven materiál pro další blok.
Tvorba kurzů II
Skupina se rozdělí do menších pracovních týmů, ty
pracují na tématech, cílech a náplni svých školních
projektů. Někteří dolaďují už zaběhnuné programy,
jiní vymýšlejí od nuly. V sále fungují konzultanti — jednotliví instruktoři si rozeberou témata dramaturgie
kurzu (kurzovní legendy, výtvarno a kabátek kurzu,
dramaturgie, typy her atd.) a jsou neustále k dispozici
pracovním týmům. Na závěr se všichni sejdou v sále
a krátce popíší, na čem týmy pracovaly a k čemu
dospěly.
Třešničky na dortu
Představení vychytávek, které z kurzu dělají umělecké
dílo. Promítání fotek z různých autorských kurzů PŠL
doplněné povídáním o „třešničkách“, které na nich
fungovaly. Na flipu je připravena tato osnova:
Třešničky na dortu
název kurzu
„Zvlčení” — nešlo o „zpátky na stromy“, ale o to, že
vlčí pár spolu prožije celý život
legenda, námět
„Vesmírná Odysea 2001” — Doubravka jako „Restaurant na konci vesmíru“
otvírák... zavírák kurzu
„Buen Camino” — tajemná osobní předání deníků
ještě před kurzem se vzkazem, že se sejdeme na
citadele v Sain Jean Pied de Port, závěr kurzu na
Konci světa při západu slunce
rudá nit
zvoneček z kurzu „Gotický pes”, střípky krasohledů
z „Impulsu”, téma domov z „Tramtárie”...
forma zviditelnění scénáře
stavba věže na Impulsu, skleněný kvádr na „Tramtárii” s litím do pryskyřice
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Projektový den
Uznání jeho místa v naplňování ŠVP. Instruktor nabídne
nástroj, jak na tvorbu projektového dne — představí
manažerskou Sedmičku neboli 7 nutných kroků při
řešení úkolu v týmu.
Zadání pro jednotlivé školní týmy: Myšlenkově
připravte projektový den na vaší škole a pokuste se
postupovat podle Sedmičky. S každou skupinou je
jeden instruktor a pomáhá ji držet se poskytnutého
nástroje. Blok je uzavřen rozborem týmové práce na
projektovém dni.

nápady „shůry“
obří origami, vyřezané zeměkoule z melounů jako
svítilny, modlitba Thomase Moora z Tramtárie
mírný šok
bankovní úřednice v kostýmku za stolem uprostřed
strniště, jeptišky oblečené uprostřed rybníka
Instruktor se u každého bodu zastaví — buď otázkami
do publika nebo povídáním u konkrétních fotografií.
Mluví o kurzech, na jejichž přípravě se osobně podílel. Na závěr zopakuje, že skutečně možné je téměř
vše a že „kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá
důvod“. Tvořit kurzy je radost a dřina. Sdělí jim, že jim
do této radostné dřiny drží palce.
B) Sborovna pro koordinátory Čtyř škol
Sborovna pracovně nazvaná „koordinátoři“ byla
specifická svou účastnickou skupinou. Účastnily se
jí koordinační týmy ŠVP čtyř různých, avšak kooperujících, škol. Vybraní zástupci čtyř škol (9/5/5/3)
splňovali obě vstupní podmínky: jet na Doubravku
dobrovolně a podílet se dále aktivně na tvorbě ŠVP ve
svých školách a poznatky šířit dál mezi svými kolegy.
Ředitel „zadavatel“ se kurzu neúčastnil, z ostatních
škol byl přítomen ředitel, ředitelka plus zástupkyně
a zástupce. Již z dotazníků před kurzem bylo znát, že
přijede velice motivovaná, sdílná a pracovně naladěná
skupina účastníků.
Cíle kurzu byly stanoveny tyto:
¤ vytvořit prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci
čtyř různých škol
¤ nastavit zrcadlo jejich pracovním týmům ohledně
principů týmové spolupráce
¤ pokusit se o změnu myšlení učitelů v souvislosti
se smysluplností RVP
¤ zapracovat na dalších krocích v jejich ŠVP
¤ z dotazníků vyšlo palčivé téma hodnocení žáků
– věnovat se mu
Scénář kurzu byl opět složen ze zážitkové, teoretické
a pracovní části. Použité zážitkové programy již byly
popsány v předchozích kapitolách. Zde bude uveden
obsah teoretických a pracovních bloků tohoto kurzu.
Hodina pravdy
Facilitovaná diskuse na téma „jak jsme na tom
s naším dokumentem ŠVP“. Jak jsme daleko, co se
daří, co se zatím nedaří. Nastavena otevřenost. Čím
víc toho na sebe prozradíme, tím víc s tím můžeme
v následujících dnech udělat.

Blok o hodnocení žáků I
Nejprve hříčka s nalepováním kartiček na osu pro
uvědomění si veškerých vztahů souvisejících: cíle
naší školy, změny doby, výchovný cíl, profil absolventa, kompetence, rozšifrování pojmu kompetence,
průřezová témata, hodnocení, činnosti žáka, činnosti
učitele, vzdělávací cíl. Každý učitel by měl být schopen
rodičům říci, jaký má škola cíl, a proto vedeme děti
tudy a takto. Cíl školy je vzhledem k učitelům, profil
žáka je směrem k žákům. Hodnocení je provázáno
všude. Podstatné je, že hodnocení souvisí se spoustou věcí. Dále společné hledání odpovědí na otázky:
Co je hodnocení a jaké by mělo být? Kdo hodnotí?
Práce v oborových skupinách napříč školami: Podoby
a způsoby našeho hodnocení. Společná prezentace.
Blok o hodnocení (nejen) žáků II
Společné metaforické představení vzdělávání jako
řeky, přes kterou vede pomyslný most, přes který vedeme žáky. Zvědomění brány vedoucí na most a jeho
jednotlivých pilířů. Každý samostatně tvoří konkrétní
příklad „mostu“ ve svém předmětu. Pak workshop
jednotlivých školních týmů — dílčí diskuse o pilířích
na jejich škole. Na závěr instruktor vypráví příběh
o Mistrovi a jeho žácích: „Mladí chlapci vystupují na
horu a přinášejí větvičku či lístek z místa, kam až
došli. Přicházejí po dvou i více dnech a přinášení smrk,
kosodřevinu apod. a poslední přijde hoch, který nenese nic. Vlastně nesplnil kritérium hodnocení, ale mistr
řekne, tys nemusel nosit nic, ve tvých očích vidím, žes
došel nejdál, až na horu, kde neroste nic.“

C) Sborovna pro venkovské školy
z Jižních Čech
I tato Sborovna byla specifická účastnickou skupinou.
Setkali se učitelé z 11 venkovských jihočeských škol,
z blízkého okolí Českých Budějovic. Většina z nich byla
samotné školské reformě nakloněna, ale rozčiloval
je nelidský jazyk dokumentu, ztráceli se v popisu
kompetencí, práci na ŠVP tedy vědomě odložili. Po
kurzu říkali, že při vyslovení sousloví „klíčové kompetence“ se jim už nezvedá žaludek a že už vnitřně
přijali, že se do vytváření ŠVP pustí. Ukázalo se, že
„novým“ způsobem dávno učí, že jen nerozumí textu
dokumentu RVP. Někteří naříkali, že s nimi není víc
jejich kolegů. Na poukázání k penězům z ESF reagovali, zřejmě budou aktivní. Bylo pro ně překvapením,
že dokument může mít opravdu třeba jen 40 stránek,
ne 600 jako mají pilotní školy. Zážitková forma kurzu
je velice oslovila, rádi by spolupracovali i nadále.
Cíle kurzu byly stanoveny tyto:
¤ vytvořit prostor pro sdílení a vzájemnou inspiraci
jedenácti škol
¤ opečovat účastníky
¤ rozklíčovat odborné termíny užívané v dokumentu
RVP, zlidštit je
¤ nabídnout, že ŠVP může být nástroj, pomocník, ne
hrozba
¤ věnovat čas tvorbě částí ŠVP
Scénář kurzu byl opět složen ze zážitkové, teoretické
a pracovní části. Použité zážitkové programy již byly
popsány v předchozích kapitolách. Zde bude uveden
obsah teoretických a pracovních bloků tohoto kurzu.
Hodina pravdy
Facilitovaná diskuse na téma: „jak jsme na tom
s naším dokumentem ŠVP“. Jak jsme daleko, co se
daří, co se zatím nedaří. Nastavena otevřenost. Čím
víc toho na sebe prozradíme, tím víc s tím můžeme
v následujících dnech udělat.

Kompetence
Skupinky (jednotlivé školy) rozpracovávají přidělenou
klíčovou kompetenci do tabulek ŠVP. Pracuje se na
třech: Komunikativní, Řešení problémů, Sociální
a personální. Pak se účastníci rozdělí na dvě skupiny,
aby v každé byla zastoupena každá z přítomných škol.
Následují Dynamics (Slepý čtverec, Bludiště) ve dvou
skupinách (v každé zástupce každé školy) s rozborem
zaměřeným na výše uvedené klíčové kompetence. Na
vlastní kůži učitelé zjišťují, jak kompetence fungují
a jak s nimi lze pracovat. Poté jsou jim představeny
tabulky s již zpracovanými kompetencemi jiných škol
a učitelé se pouštějí do práce na svém pojetí. Jde to
snáze, už ví, co dělají, o čem píší.
Tvůrčí workshop
Opět ve školních skupinkách vymýšlejí jednodenní
akci, která by naplnila jedno či více průřezových témat. Pracují metodicky — určí cíl akce, obsah a formu,
přemýšlejí o propagaci, o spolupráci s jinými subjekty,
atp. Následuje prezentace s doptáváním a komentáři
kolegů i instruktorů.
Co společně dál?
Facilitovaná diskuse, při níž se účastníci domlouvají,
co mohou jako skupina venkovských škol společně
podniknout, jaké další vzdělání získat, o jaké dotace
požádat.
ZÁVĚR
Propojení prázdninovkové metody s odbornými bloky
Ivana Bauera se ukázalo ideálním. Někteří pedagogové
vnímali instruktory jako odborníky z manažerského
prostředí, příliš profesionální pro potřeby učitelů,
někteří se netajili přímo averzí. Ivan byl důležitým mostem, uměl zasadit témata „komunikace“ a „týmové
spolupráce“ do školního prostředí, do jejich jazyka.
Zpočátku se učitelé stavěli k programu opatrně,
někteří s nedůvěrou, ale většina kolektivů se postupně
otevřela a na závěr odjížděla spokojená. Důležité bylo,
že pochopili a na vlastní kůži pocítili smysl ŠVP, že
jej začali vnímat jako šanci a že na něm začali chtít
pracovat společně. Většina okusila synergii vyvěrající
z ochoty spolupracovat v měřítku celé sborovny
poprvé. Na závěr kurzu zaznívalo, že na takové akce
chtějí jezdit častěji.
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Kurzy
kabinet

Typ kurzu „Kabinet“ byl nabídnut pro učitele tíhnoucí ke vzdělávacím oblastem „Člověk a příroda“ (která
sdružuje předměty Př, Che, Fy, Ze), „Člověk a společnost“ (Dě, Výchova k občanství ) a ke dvěma průřezovým
tématům rámcového vzdělávacího programu: „Multikulturní výchova“ a „Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech“ (s využitím globálního rozvojového vzdělávání).
Kabinetů proběhlo celkem šest. Tři premiéry v roce 2006: Člověk a příroda, Multikulturní výchova a Člověk
a společnost. V roce 2007 pak proběhla tři úspěšná opakování se stejnými názvy, avšak s mírně pozměněným
programem a pro jiné účastníky.
V následujícím přehledu jsou popsány a okomentovány vždy oba ročníky daného typu Kabinetu za sebou. První
ročníky (2006) obsahují navíc text propagace a cíle kurzu, oba pak (2006, 2007) složení účastnické skupiny,
scénář s komentářem a na úplný závěr složení jednotlivých realizačních týmů.

ČLOVĚK A PŘÍRODA 2006
Text propagace
Kurz zaměřený pro současné kantory biologie, chemie, fyziky a zeměpisu, které fascinuje nebo naopak
trápí Rámcově vzdělávací program, zaváděný do
našich základních a středních škol. Začneme ukázkami zážitkové pedagogiky na vlastní kůži, naší hlavní
náplní však bude trénování přípravy mezioborových
projektů s jednoznačným cílem: zaujmout studenty.
Podbízí se otázky: Jak na kolegu z vedlejšího kabinetu,
abych ho zlákal/a pro dobrou věc? Kde na to všechno
mám brát čas? Je šance s RVP reálně naplnit osnovy? Co ty dnešní teenagery vůbec zajímá? Společně
budeme hledat a nacházet odpovědi. Víme, že se
přihlásí jen ti, kteří mají dostatek osobní odvahy měnit
svět. Bude nás asi dvacet z celé České republiky.
Už teď se na vás těší pětičlenný tým instruktorů PŠL
s jednoznačným cílem: zaujmout vás.
Cíle kurzu
¤ nabídnout prostor pro setkání a sdílení
¤ opečovat kantory
¤ sejmout hrůzu z RVP, ŠVP, polidštit ho
¤ nabídnout, že „Když ji miluješ, není co řešit“...pomoci pak dětem při budování partnerského vztahu
k Přírodě
Účastnická skupina
Velice pestrá, kantoři přijeli ze všech koutů ČR, byli zde
vlajkonoši předmětů Př, Che, Fy, Ze, ba dokonce i Ma.
Lidé se zdáli uzavřenější, s menší potřebou či chutí se
družit, diskutovat o tématech, která se objevila atd.
Zajímavé bylo veliké věkové rozmezí účastníků (od
studentů po hodně zkušené učitele).
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Scénář
pátek 17. 11. 2006
17:00
Příjezd účastníků
18:00 – 19:00 Chystání plakátů na představení
sebe ostatním (co mi bere energii,
co mi ji dává), představení se
19:00 – 19:30 Večeře
19:30
Úvod, Obavy-očekávání
20:15 – 21:45 Hvězdárna
Úvod k RVP
sobota 18. 11. 2006
07:30
Raníček
08:00
Snídaně
08:30 – 09:00 Ranní kruh
09:00 – 13:00 Dílny Země, Voda, Vzduch a Oheň
Ve čtyřech skupinách se účastníci
točí po 1 hodině na stanovištích
Země – Land Art
Voda – výroba vodních mlýnků
Vzduch – výroba horkovzdušných balónů
Oheň – kovárna
13:00
Oběd
14:00
Přírodní vernisáž
15:30 – 16:45 Diskuse RVP, ŠVP
17:00 – 18:15 Ukázková hodina: Rybníkářství
19:00
Večeře
20:00
Pouštění papírových balónů
21:00
Review celého dne
neděle 19. 11. 2006
08:00
Snídaně
08:30 – 09:00 Balení
09:00 – 11:00 Kavárna
11:00 – 12:30 Závěr
12:30
Oběd

Popis aktivit
Hvězdárna
viz kapitola Odborné programy
Čtyři živly
dílny Země, Voda, Vzduch a Oheň. Na úvod krátká
motivace přečtením úryvku z proslovu Indiána, poté
rozdělení do čtyř skupin a vysvětlení „točení“ po
hodině po čtyřech stanovištích. Cílem aktivit bylo
prožití daného živlu, „položení” se do něho a procítění,
ne o něm jen intelektuálně přemýšlet.
Země
Land Art, program popsaný v ZFH. Tvorba objektů
z toho, co najdeme venku kolem sebe.
Voda
Vodní mlýnky. Výroba originálních mobilů z toho, co se
dá najít v lese a na břehu divoké říčky.
Vzduch
Horkovzdušné papírové balóny. Skupinová tvorba balónů z hedvábného papíru.
Oheň
Kovárna. Možnost přetvořit železo nahřáté do barvy
ohně do osobního náramku s vlastním monogramem.
Venku na dvou kovadlinách za pomoci šlapací výhně
a adekvátního kovářského nářadí.
Přírodní vernisáž
Společné obejití landartových dílek v okolí střediska
s komentáři samotných autorů. Vernisáží nás prováděla „hraběnka místního panství“, na začátku každý
dostal sklenku šampaňského.
Rybníkářství
viz kapitola Odborné programy
Pouštění papírových balónů
Happeningové vyvrcholení Čtyř živlů. Na venkovním
ohništi horkým vzduchem z ohně skrz 1,5m dlouhou
rouru od kamen. Nutno zajistit rukavice a držák na
horkou rouru (např. drát a kleště).
Kavárna aneb Průřezová témata
viz kapitola Odborné programy
Komentáře
Dopoledne zaměřené na živly mělo veliký úspěch
— největší pravděpodobně kovárna, protože ji všichni
účastníci zkoušeli poprvé, další aktivity měly úspěch
proto, že je učitelé jednoduše mohou vzít a přenést do
školní praxe (či na výlet).
Vyplatilo se na konci sobotního dne udělat zastavení
a větší review s otázkami typu „jestli vás něco
v průběhu dnešního dne inspirovalo, přivedlo na další

myšlenky…“. Je podle mě lepší dělat review po sobotním dni než v neděli ráno (potom se zbytečně kryje se
závěrem a moc času zabere review).
Taky asi stojí za to vysvětlit na začátku princip
zážitkové pedagogiky (např. Kolbův cyklus) a vrátit se
k němu v praxi po nějaké aktivitě (Martina Holcová).

ČLOVĚK A PŘÍRODA 2007
Účastnická skupina
Motivovaní učitelé z celé České republiky, čtrnáct žen
a pět mužů. Účastníci si vyžádali adresář s maily na
sebe. Bylo mezi nimi pár výrazných typů, kteří udávali
rytmus. Sami se „vyburcovali“ k nočnímu pouštění
balonů – povedlo se, měli z toho obrovský zážitek
a radost.
Scénář
pátek 13. 4. 2007
16:00 Recepce
17:40 Úvod
Film, přivítání, o nás, o nich, o Doubravce,
scénář, Obavy – očekávání – otázka
Technické info + zdravo
18:30 Večeře
19:15 Úvod RVP, ŠVP
20:15 Hodina pravdy. Moderovaná diskuse, jak jsou
na tom směrem k ŠVP jejich školy a k reformě
oni sami.
21:50 Film, konec programu, info k zítřku
sobota 14. 4. 2007
07:30 Budíček, ranní vzpruha Ovce a Vlk
08:00 Snídaně
08:45 Film, ranní setkání, motivace na čtyři Živly
09:00 4 Živly — Oheň, Voda, Země, Vzduch...
4 dílny, 4 skupiny, točí se po 50 min plus
10 min na přesun, po 2. otočení svačina
(kovárna, mlýnky, tašky, horkovzdušné balony)
13:00 Oběd
14:00 Balint — společný úvod
10 min na zformulování jejich osobního zadání
14:30 Balintovské skupiny I.
řešení konkrétních situací s kolegy a žáky
15:45 Pauza, svačina
16:00 Vernisáž
přesah do jejich předmětů
17:45 Pauza
18:00 Balintovské skupiny II.
řešení konkrétních situací s kolegy a žáky
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19:00 Večeře
20:00 Člověk v ohni, argumentační hra
21:30 Film, konec programu, info k zítřku
neděle 15. 4. 2007
7:30 Budíček, ranní vzpruha: jóga
8:15 Snídaně
8:45 Film, ranní setkání,
ohlédnutí za včerejším dnem
10:00 Školní projekty Člověk a příroda,
4—6 mezioborových tvůrčích týmů, na úvod „7“
řešení nových úkolů (svačina je součástí)
11:45 Balení
12:00 Oběd, zaplacení „mlsníku“
12:45 Prezentace, diskuse k projektům
13:30 Závěr — slide show, dotazníky, film
14:00 Odjezd účastníků
Popis aktivit a review
Ovce a Vlk
Honička s bečením a řvaním. Honí Vlk, má ruce nad
hlavou, ukazuje drápy, honí Ovci. Ta může utéct tak,
že se schová do domečku (dvojice účastníků), v tom
okamžiku se ale ten krajní stává Vlkem a z Vlka se
stává honěná Ovce.
Člověk v ohni
Úplná Abigail, jen v příběhu vystupuje Člověk, Had,
Stařec, a ještě dvě zvířata (viz H. Izbická, Studna v pralese a jiná vyprávění ze západní Afriky, Maťa 1999).
Účastníkům byl přečten příběh a měli si seřadit vlastní
pořadí postav dle únosnosti jejich chování. Poté se
slučovali do dvojic čtveřic a osmic. Vždy měli generovat společné pořadí. Na závěr se setkali zástupci osmic a opakovali totéž. (Abigail viz ZFH nebo ČC manuál
her). Review zaměřené především na obtížnost názorové shody ve skupině.
Balintovské skupiny
Výborný nástroj pro sdílené profese, tedy i pro učitele.
Metoda založená na zkušenostech a moudrosti lidí
sdílejících stejné povolání, tedy na samotných
účastnících. Malé skupiny (do šesti lidí) moderované
instruktorem, ten doplňuje i své podněty. Postupně
každý vnese své palčivé téma, instruktor pak hlídá
strukturu a čas. Každé účastnické téma je provedeno
následujícími čtyřmi kroky, každý krok má časovou
dotaci max. 5 minut:
1. téma (jeho vyslovení před skupinou)
2. doptávání posluchačů
3. asociace posluchačů (začíná se „Napadá mě,
že…“ nebo „Mám fantazii, že…“)

24

4. návrhy posluchačů (začíná se slovy „Kdybych byl
tebou…“ nebo „Na tvém místě…“)
Na závěr každého tématu jeho autor shrne své pocity
a sdělí jaký podnět ho nejvíc zaujal.
Země — plátěné tašky
Účastníkům se sdělí zadání, že mají na dodanou plátěnou tašku ztvárnit (můžou i napsat) svou
představu na téma „ze mě Země“ - ekologie, co může
udělat každý jedinec, nebo předsevzetí, výzvu, přání, co
by v tomto směru chtěl, co by si přál.. Tašku si po kurzu odvezou a můžou s sebou nosit na nákupy a nebrat
tak pokaždé další igelitovou tašku a tím šetřit životní
prostředí. Tím, že tašku budou používat, se jim bude
zároveň ztvárněné heslo připomínat. Program může
být i delší a nejprve se dá s účastníky povídat, co kdo
dělá, udělal pro zlepšení životního prostředí (třídí odpad, sbírá odpadky, ...). A pak se jim rozdají bavlněné
tašky bez potisku. Tašky se dají také ušít předem, nebo
zakoupit (mají je reklamní agentury, některé firmy
na ně tisknou svá loga, např. www.elastoform.cz,
zde stojí taška cca 15 Kč jeden kus.). Program
malování na bavlněné tašky lze vylepšit ještě tím, že
si tašky sami ušijí. Na tašky se dá malovat barvami
a gely na textil, fixy na textil nebo se mohou vyšívat.
Záleží na každém a na dostupném materiálu. Program
lze modifikovat na různá témata; byl uveden jako
ekologický program na stanovišti živlu ZEMĚ. (Voda,
Vzduch a Oheň proběhly stejně jako v roce 2006).
Školní projekt Člověk a příroda
Účastníci se rozdělili do skupin cca napříč svými
předměty (matematika-chemie-biologie-zeměpis), po
třech až pěti. Na úvod jsme společně vygenerovali
sedm obecných kroků, kterými procházíme, když
řešíme nový úkol. Poté se jednotlivé tvůrčí skupiny
pustily do hledání tématu, které by je bavilo zpracovat a přetransformovat formou školního projektu pro
své žáky. Byli vybídnuti připravit si téma, dále čeho
jím chtějí u svých žáků dosáhnout, poté navrhnout
časovou dotaci akce a strukturu daného dne včetně
garancí, kdo bude za co zodpovědný (aby jim z vědomí
neunikla logistika) a jakým způsobem dají o akci na
své škole vědět svému okolí, koho pozvou apod.
Komentáře
Celý kurz byl uveden parafrází motta Kofoly: „Když ji
miluješ, není co řešit“... pak už je jen krůček pomoci
dětem při budování partnerského vztahu k Přírodě.
Kovárna pod jabloní se opět velice líbila. Plátěné tašky
byly zavěšeny na dlouhou šňůru a byl to požitek pro
oko. Pouštění balónů probíhalo i v noci, kdy se účastníci

vyburcovali ještě k druhé repríze. Tvorba školního projektu vyvolala téměř euforii, neboť si mnozí uvědomili,
že skutečně tvořili, že jim to nezabralo vůbec moc
času, že to šlo i s lidmi, které vlastně pořádně neznali,
a že mají chut´ to opravdu zrealizovat. Film uváděný
ve scénáři – jedná se o Společenství mrtvých básníků
dle klasické minutáže z kurzů typu Sborovna.
Scénář obou kurzů navrhovala Martina Kamenská,
kvůli nemoci však „jedničku“ převzala Martina Holcová, za což jí patří veliký dík. Týmy I. a II. nebyly
totožné. Co se programů týče nelze říct, že by II. byly
reprízou. Taktéž na II. nebyl Ivan Bauer. Přizvali jsme
Martina Haka, který má zkušenosti z jiných organizací.
Celý kurz II. navíc okořenil svým hereckým nadáním
coby Strýček Vypravěč. V týmu jsme byli jen čtyři, což
nebylo vzhledem k programu ideální – kdyby se při
Čtyřech živlech někomu něco stalo, neměli jsme volného člověka, který by se o něho mohl postarat. Toto
jsem nedomyslela. (Martina Kamenská)

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 2006
Text propagace
Tři dny naplněné inspirací a společným tvořením, které
se bude vztahovat ke dvěma průřezovým tématům
rámcového vzdělávacího programu: „Multikulturní
výchova“ a „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (s využitím globálního rozvojového
vzdělávání). Co si z kurzu odvezete? Konkrétní náměty
použitelné ve škole, ale také odvahu pustit se do nelehké práce a začít své nápady realizovat.
Cíle kurzu
Vycházeli jsme z celkových cílů projektu Klíč a navázali
na ně cíli zaměřenými přímo na náš kurz:
¤ Průřezové téma multikulturní výchova a myšlení
v evropských a globálních souvislostech a jejich
role v ŠVP
¤ Prostor pro přemýšlení o ŠVP a jeho smyslu
¤ Konkrétní inspirace použitelná do školy
¤ Odpočinek
Účastnická skupina
Byla věkové hodně pestrá – od studentů až po pedagogy těsně před důchodem, ale v programu to nijak
zvlášť cítit nebylo. Kromě jedné účastnice, která pracovala dříve v multikulturním centru Praha, neměl
nikdo z účastníků veliké zkušenosti s nabízenými
tématy, to ale také bylo vidět ve spíše vágních

očekáváních, se kterými přijeli na kurz (slova typu
„inspirace“, „setkání s lidmi…“). To vedlo k nejistotě,
jestli jsou účastníci spokojení či nikoliv (pochybnosti
v sobotu dopoledne), které se však rozplynuly po
příchodu z krátké procházky kaňonem Doubravky,
která evidentně lidem prospěla.
Scénář
pátek:
17:00 – 19:00 Vlídné a zajímavé přivítání účastníků,
vybírání pokrmů na hostinu atd…
19:00 – 20:00 Večeře
20:00 – 20:30 Drobničky a la vizitky
20:30 – 21:15 Úvod
21:15 – 22:15 Domov a naše kořeny
22:15
Hostina
sobota:
07:00 – 08:00 Příjemné probuzení
08:00 – 08:45 Snídaně
08:45 – 09:15 Ranní kruh, dodělávání handoutů,
jejich představení
09:15 – 09: 45 Mapa
09:45 – 11:00 Pojmy (Klíčové kompetence
a průřezová témata — proč klíčové
kompetence, jakou funkci má
průřezové téma v ŠVP atd.)
11:00 – 11:15 Pauza
11: 15 – 12: 30 Ukázková hodina
12:30 – 13:30 Oběd — Globální hostina
13:30 – 14:30 Kaňon Doubravky, dobrovolně
15:00 – 16:00 Krok vpřed (aktivita zaměřená na
prožitek vyčlenění z normálního života)
16:00 – 16:30 Pauza
16:30 – 18:30 Host (Radim a Kate Ošmerovi — jak
vypadá vztah dvou lidí odlišných
národností)
18:30 – 20:00 Večeře
20:00 – 22:00 Hulungové a Inženýři
neděle:
07:00 – 08:00 Příjemné probuzení
s překvapením: Paletky
08:00 – 08:45 Snídaně
08:45 – 09:00 Ranní kruh
09:00 – 10:00 Média a jejich moc
10:00 – 11:45 „Urob si sám“ a prezentace
12:00 – 13:00 Závěr
13:00 – 14:00 Oběd
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Popis aktivit a review
Vybírání pokrmů na hostinu — účastníci měli za úkol
přivézt si z domu pokrm, který připravují k nějaké
zvláštní příležitosti a opatřit ho poznámkou, k jaké
příležitosti, s kým a jak ho chystají. Toto se vybíralo
— respektive sami to nainstalovali pro večerní hostinu.
Domov a naše kořeny: debata nad předměty, které si
účastníci přivezli, které jim evokují domov.
Hostina
Konzumace přivezených dobrot, specialit a pamlsků.
Handouty
Při ranním servise si účastníci zkompletovali připravené listy s teorií do svých desek.
Mapa
Účastníci se poměrově co do počtu obyvatel rozprostřeli
po pomyslné mapě světa. Podle statistických údajů
o bohatství daných zemí byly přiděleny židle. Zažití
nepoměru.
Pojmy, Ukázková hodina
viz kapitola Odborné programy
Globální hostina
Účastníci rozdělení na oběd podle rozvrstvení
světového bohatství – někteří dostávají na oběd reálně
víc, jiní méně. Do společenské třídy 1/2/3 se rozdělily
náhodným sednutím na židle s názvy neznámých obcí
z Ameriky, Asie a Afriky.
Kaňon Doubravky
Výlet na cca 40 min nádherným údolím Doubravky.
Buď jde někdo z instruktorů s účastníky nebo dostanou popis cesty. Program je zařazen proto, že mnohdy jsme s lidmi na krásném místě a vlastně neopustíme louku u budovy. Neformální hodina, prostor pro
neformální rozhovory, které jsou ale již našlápnuté
a naplňující cíle kurzu.
Krok vpřed
Každý si vylosuje svoji novou identitu z plejády postav
napříč kontinenty a společenskými třídami. Mají čas
na rozmyšlenou, aby se s novou rolí sžili (skrz návodné
otázky typu Jaké jste měli dětství? Kolik si vyděláváte?
Do jakého kostela chodíte?..). Poté se jde ven, všichni
si stoupnou do řady a jsou nahlas čteny otázky. Kdo
může odpovědět „ano“, jde o krok dopředu. Začínají se
dělat vzdálenosti mezi postavami, dochází k prožitku
omezování lidských práv. Po ukončení krokování se
jde zpět a následuje adekvátní rozbor s podělením se
o své pocity a myšlenky.
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Host Radim Ošmera

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 2007

Cílem setkání a povídání s Radimem Ošmerou a Kate
Dimanovskou bylo přímé setkání s člověkem z jiné
kultury a s cílem poodhalit, co mohou prožívat děti
cizinců ve školách, s čím se mohou potýkat. Kate
Dimanovská je z Makedonie, Radim Ošmera z Moravy – rok jsou manželé, Kate se přestěhovala a žije
v Brně, česky mluví lépe a spisovněji než někteří
lidé, jejichž mateřský jazyk je čeština. Poměrně dost
otevřené povídání o potížích, rozdílnostech, ale i radostech života Kate jako cizince v ČR stejně tak jako
partnerského soužití odkrylo mnoho vrstev a úrovní
multikultury. Nešlo pouze o přiblížení jedné rozdílné
kultury, ale o přiblížení principů, na kterých stojí Setkání rozdílných kultur. Radim Ošmera zároveň pracuje
s uprchlíky, takže část povídání jsme věnovali tomuto
tématu. Celý jejich vstup měl veliký úspěch.

Účastnická skupina
Lidé byli porůznu z celé České republiky, patnáct žen
a čtyři muži. Sešla se neuvěřitelně pestrá skupina lidí
s nejrůznějšími zkušenostmi a hned od počátku díky
náladě byla mezi lidmi výborná a družná atmosféra.

Hulungové a inženýři
Hulungové jsou domorodým kmenem se svými pravidly a rituály, inženýři chtějí u nich postavit most.
Obě skupiny dostávají pravidla odděleně. Hulungové
nemluví, když chtějí říct „ano“, kroutí hlavou jako při
„ne“ apod. Inženýři mají za úkol Hulungy přesvědčit
o prospěšnosti mostu a společně ho pak postavit.
Následuje review zaměřené na spolupráci při omezení komunikačních prostředků. Zároveň můstek
k zítřejšímu programu o médiích.
Paletky
Účastníkům jsou rozdány samolepící čtvrtky velikosti dlaně ve tvaru malířské paletky. Jsou vyzváni
k procházce po blízkém okolí a na samolepící vrstvu
si sbírají a nalepují co nejvíce různých barev z toho, co
roste kolem nich.
Média a jejich moc
Účastníci si už doma měli připravit popis konkrétní
osoby, která je v jejich životě zaujala a proč. Při samotné aktivitě se účastníci spojí do dvojic a vzájemně
si ve velice krátkém čase sdělí příběhy svých osob.
Naslouchající si mohou dělat poznámky a z toho, co
slyšeli, posléze vytvoří mediální zprávu. Ty pak před
všemi prezentují. Poté následuje výklad o stavu médií,
jejich zákonitostech, o novinářích, kteří mnohdy píší
v časovém presu, o šumech, které toto vše přináší,
o ovlivňování přijímatelů.
Urob si sám
Jiný název pro Ivanův blok o průřezových tématech
a uzlových bodech. Poté následuje workshop, při
kterém si účastníci zvolí uzlový bod svému naturelu
blízký (např. „středověká hospoda“) a promýšlí,

kterými předměty a jakou učební látkou může být
naplněn. Na závěr probíhá prezentace jednotlivých
příspěvků.
Komentáře
Scénář byl vytvořen s ohledem na to, že cílem multikulturní výchovy by mělo být vnitřní ukotvení ve světě
a tolerance k „ostatním“. Zákulisně si tým řekl, že
program sestaví tak, aby oslovil maximum smyslů
(barvy, chutě, vůně,..). Tým si vyhrál s detaily, kostýmy, obsluhou, přípravou handoutů. (Martina Holcová)

Scénář
pátek:
16:00 – 18:00 Vlídné a zajímavé přivítání účastníků,
vybírání pokrmů na hostinu, 		
malování svého klíče
18:00 – 19:00 Zahájení (krátké info o projektu, ice
breakers — vizitky, mapa)
19:00 – 19:45 Večeře
19:45 – 20:30 Pokračování úvodu, obavy a očekávání
20:30 – 22:00 Domov a naše kořeny, zkombinovaný
s představením namalovaných klíčů
22:00
Neformální pozvání na dobroty, které
účastníci měli za úkol dovézt
sobota
07:30 – 08:00 Příjemné probuzení
08:00 – 08:30 Snídaně
08:30 – 09:30 Ranní kruh – představení knihy,
kterou si dovezli
09:45 – 10: 00 Mapa
10:10 – 11:00 Pojmy (ŠVP, průřezová témata…)
11:00 – 11:15 Pauza
11:15 – 12:30 Ukázková hodina
12:30 – 13:30 Oběd – Globální hostina
13:30 – 15:00 Kaňon Doubravky, dobrovolně
15:00 – 15:30 Ohlédnutí za globální hostinou
15:30 – 16: 30 Krok vpřed (aktivita zaměřená na
prožitek vyčlenění z normálního
života)
16:30 – 16:45 Pauza
16:45 – 18:30 Host (Radim Ošmera a Kate Dimovská.
Jak vypadá vztah dvou lidí odlišných
národností)
18:30 – 19:30 Krátké posezení, abychom získali
podněty na nedělní program
19:50 – 22:00 Hulungové a Inženýři i s review
neděle:
07:30 – 08:00
08:00 – 08:30
08:30 – 09:00
09:00 – 10:00

Příjemné probuzení
Snídaně
Ranní kruh
Ivan – teoretické i praktické ukázky
z jeho výuky dějepisu a MKV
(multikulturní výchovy)

10:00 – 10:30
10:30 – 11:30

11:30 – 12:30
12:30
15:45

prostor pro sdílení dalších nápadů
Kavárna u Ámose
(práce na tématech MKV a GRVglobální rozvojové vzdělávání)
Závěr
Oběd, placení účtu, odjezd
Odjezd týmu

Popis aktivit a review
v podstatě repríza, popis programů viz Kabinet Multikulturní výchovy I. (2006)
Můj Klíč - jeden z počátečních programů, obdoba
Vah (viz pilotní scénář Sborovna). Účastníci malovali
jakýkoliv klíč (fantazii se meze nekladou) a do něj
a kolem napsali, co dělají (zaměstnání) a poté to,
o co se mohou podělit s ostatními (nápady, projekty,
co dělají rádi). Vznikly neuvěřitelně pěkné a rozmanité
Klíče.
Domov a naše kořeny
viz I. a navíc vzájemné představení Svých Klíčů.
Ivanův teoreticko praktický vstup v neděli
Chtěli jsme vyjít vstříc účastníkům a ptali jsme se
v sobotu večer, která témata by rádi otevřeli v neděli…
Zazněl požadavek po praktické ukázce aktivit, které
Ivan používá ve škole, stejně jako povídání o dalších
možných příkladech, také potřeba otevřít aktuální témata MKV a GRV. Vyšli jsme vstříc těmto požadavkům.
Ivan si připravil svůj vstup – povídání a aktivity o tom,
jak on zařazuje MKV do dějepisu, také jsme dali prostor pro sdílení zkušeností účastníků (cca 15 min)
a nakonec kavárnu u Ámose, do které jsme připravili
15 témat GRV a MKV, účastníci seděli u stolu po třech,
vybrali si téma, které rozpracovali a posléze krátce
představili. Nebylo mnoho času, ale i přesto začali
tvořit a svoje díla prezentovali.
Komentáře
Na základě zkušeností z Multikulturního Klíče I jsme
některé programy poupravili či nové zařadili. Byli jsme
ve stejné sestavě, před kurzem samotným nám jeden
člen týmu vypadl, pomohl nám host Radim Ošmera.
Účastníci kurzu jak 2006 tak 2007 byli různorodou
skupinou učitelů, kteří se na kurz dobrovolně přihlásili,
což vytvářelo už od začátku příjemnou atmosféru. Ze
dvou třetin bez velkého povědomí o multikulturní
výchově a s potřebou znalosti si doplnit. Většina z nich
přijížděla také pro inspiraci a podněty k práci, jak se
ukazovalo na začátku při obavách a očekáváních. Kurz
splnil obojí, díky skladbě programu, kde se prolínala
práce týkající se ŠVP pod taktovkou Ivana Bauera
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a různé další programové bloky odkrývající rozdílné
pohledy na MKV a GRV a přinášející inspiraci.
Myslím, že zážitková pedagogika je metodou, která
k těmto tématům patří a dokáže je dobře otevírat,
v ČR se zatím víc do hloubky MKV věnuje pouze Člověk
v tísni, který se začíná také přiklánět k metodám
zážitkové pedagogiky a Multikulturní centrum Praha.
Jiné organizace, co je mi známo, zatím MKV přiblížené
zážitkovou pedagogikou neřeší. Myslím, že PŠL může
být a je místem, kde mohou vzniknout jak na autorských kurzech, tak na Klíči, programy, které tato dvě
témata obohatí. Na druhou stranu podotýkám, že obě
témata vyžadují alespoň základní odborné znalosti
v těchto oblastech tak, aby práce nebyla kontraproduktivní – např. posilování stereotypů atd. (Martina Holcová)

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 2006
Text do propagace:
„Že učení nemusí být vždycky jen dřina a „házení
hrachu na zeď“, ale také zábava, pohoda a dokonce
třeba i úspěšné divadelní představení? Nevěříte? A že
se během něho dá zažít spousta legrace a přitom se
všichni něco naučí? Že jste o tom také někde četli...
Pokud to chcete zažít na vlastní kůži, máte jedinečnou
příležitost. „Kdo nezažil, neuvěří, kdo zažil, nezapomene!“
Cíle kurzu
¤ Podpora tvorby ŠVP
¤ Podpora týmové spolupráce, komunikace
¤ „Dobití baterií“, nastartování tvůrčí aktivity
¤ Ohlédnutí za minulostí – sonda společenských
vztahů
Účastnická skupina
Počet 11 účastníků (deset žen a jeden muž) není ekonomicky rentabilní (vzhledem k provozu Doubravky),
ale umožňuje téměř individuální přístup ke každému
účastníkovi. Účastníci byli dobře motivovaní a měli
velký zájem o všechen nabízený program včetně pohybových aktivit venku (vzdor nepřízni počasí teplota
+ 4°C, vítr, drobný mrazivý déšť).
Scénář
pátek 3. 11. 2007
16:30 Úřední hodiny studijního oddělení.
Vyplnění formulářů, vizitky,
lékařská prohlídka a ubytování na kolejích
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17:30 Úvod, film, studijní plán (představení
scénáře), představení skrz Předmět z mého
pracovního stolu, Toaletní kruh
(obavy / očekávání)
18:30 Večeře
19:30 Ivanův výkop. Ukotvení kurzu ve ŠVP a RVP škol
20:40 Váhy.
22:00 Film
sobota 4. 11. 2007
07:30 Probuzení flétnami a ranní vzpruha Myčka
08:00 Snídaně
08:45 Ranní servis, film, otázka Proč tu jste?
09:30 Francouzská buržoazní revoluce.
Zážitkový blok pozvanou lektorkou.
12:45 Oběd a siesta
14:00 Budování státu
16:30 Pauza se svačinou
17:00 Review k Budování státu ukončené
Sedmi kroky řešení nových úkolů v týmu
18:00 Projekt Tři.
18:30 Večeře
19:30 Prezentace výsledků Projektu Tři
20:15 Ivanův večer – ukázková hodina
22:00 Večerníček — film
neděle 5. 11. 2007
07:30 Probuzení flétnami a ranní vzpruha Hakisáki
08:00 Snídaně
08:50 Ranní servis, ohlédnutí za včerejším dnem
09:40 Pauza, přestavění sálu
10:00 Kavárna u Maxima.
12:15 Hitace, závěrečný dotazník
12:45 Oběd
13:30 Závěr, Promoce s CD, Mluvící klíč, slideshow, film
14:15 Odjezd účastníků
Popis aktivit a review
Váhy
Popis viz pilotní scénář Sborovna
Myčka
Popis viz inovace scénářů Sborovna
Francouzská buržoazní revoluce
Program byl zpracován pozvanou lektorkou Veronikou
Rodriguezovou. Provedla účastníky tímto nelehkým
obdobím tu skrze štronzo (paruka, střevíček, porcelán,..), tu přes obrazy významných postav, tam přes
hrané scény (vznik gilottiny apod.), strnulá sousoší
a popis diváků o co že asi jde, až po čtení dopisu
psaného před popravou. (viz kapitola Odborné programy).

Budování státu
Outdoorová hra, hráli jsme ji ve dvou skupinách (2x6).
Šlo o systém Ekosystémů (viz ZFH), převedený pro
potřeby Kabinetu ČaS do doby vznikajících států.
Potravní řetězce komár-žába-čáp, oříšek-veverkakuna a perloočka-bělice-štika nahradily společenské
struktury panoš-kůň-rytíř, tovaryš-řemeslník-měšťan
a kněz-kostel-biskup. Během tří časových období
(4 roční období = 20 minut, hra běžela 3 roky tj. 60
minut) měli účastníci na panství zajistit co nejsilnější
strukturu feudálního systému společnosti, opírající se
o moc světskou (rytíři), církevní (biskupové) a materiální (měšťané). Následovalo review, ze kterého
jsme plynule přešli ke společnému vytvoření kroků
při řešení nových úkolů v týmu.
Projekt Tři
Minidílna, kde si účastníci měli možnost vyzkoušet
použít právě zažitý herní princip z Budování státu
pro nějakou oblast ze svého předmětu (např. chemie
– prvky tvořící molekuly apod.).
Ivanův večer
Ukázková hodina Feudální společnost na sklonku
14.století a počátek husitských nepokojů v zemích
Koruny české (viz. kapitola Odborné programy –
Středověké město).
Hakisáki
Rozcvička s házením míčku, v určitém pořadí, to se
opakuje a zrychluje, přidávají se míčky. Místo tenisáků
použity háčkované míčky plněné rýží, tzv. hakisaki.
Kavárna aneb průřezová témata
Sál upravený jako kavárna, židličky a stolky, na kterých
jsou ubrusy, vázičky s květinami, Muchovy obrazy na
stěnách, jídelníčky a nápojové lístky, stylová hudba
20. let, upravený, pozorný a vstřícný personál, několik
druhů čajů, káva a báječný medovník – prostě dokonalé prostředí pro sdělování „velkých pravd“. Dále
viz kapitola Odborné programy. Navíc – Osazenstvo
u každého stolku zpracovalo návrh projektu, který by
mohl splňovat podmínky průřezového tématu a mohl
být ve škole okamžitě realizován. „Třešinkou na dortu“
byla závěrečná půlhodinka, kdy lektoři představili
projekty, na kterých spolupracovali a „tvůrčí dílna“
se tak postupně přeměnila na vzájemnou výměnu
zkušeností. K tomu si mohli dát všichni nakrájený
medovník.
Promoce s CD
Po obědě proběhla slavnostní promoce, kdy všichni

účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu a CD
s fotkami z kurzu. Univerzitní zaměstnanci měli patřičné slavnostní oděvy. Obaly CD byly vystříhané
z koláží z úvodního programu Váhy.
Komentáře
Vzhledem k listopadovému počasí a brzké tmě jsme
účastníkům nabídli odvoz autem z Chotěboře do střediska. Kabinet Člověk a společnost byl zaměřen hojně
na výuku dějepisu. Na ohlédnutí zpět a porovnání
s dneškem. Učitelé, kteří jezdí na Kabinety, jsou
téměř ve všech případech dobře motivovaní, otevření
k programu, dobře se s nimi pracuje. Je vidět, že si
kurz sami vybrali, nejeli pod nátlakem společenství
školy. Scénář vznikl během přípravné schůzky v Brně.
Obsahuje jak prvky zážitkové pedagogiky, tak odborné
teoretické bloky. Tato kombinace byla pro učitele
příjemná, pochvalovali si ji. (Ivo Farský)

ČLOVĚK A SPOLEČNOST 2007
Scénář
pátek 11. 5. 2007
16:30 Úřední hodiny studijního oddělení.
Vyplnění formulářů, vizitky, lékařská
prohlídka a ubytování na kolejích
17:30 Venkovní ledoborce AB line, Podpisovka
a Řvaní
18:30 Večeře
19:30 Úvod, film, studijní plán (představení scénáře),
Představení skrz Předmět z mého pracovního
stolu, Obavy-očekávání
21:00 Ivanův výkop. Úvod do problematiky
ŠVP a RVP škol
22:00 Film
sobota 12.5. 2007
07:30 Budíček a ranní vzpruha Myčka
08:00 Snídaně
08:45 Ranní servis, film, technické informace
09:15 Ukázková hodina. Francouzská buržoazní
revoluce v podání Ivana Bauera
12:15 Exkurze do heraldiky (drobnička, rozdělení
do skupin na Budování státu)
12:30 Oběd a siesta
13:30 Pracovní výlet kaňonem Doubravky
14:30 Budování státu a review
16:45 Zpětná vazba
18:00 Psaní dopisu učiteli
18:30 Večeře
19:30 Aukce
21:40 Večerníček-film
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neděle 13. 5. 2007
7:30 Budíček a ranní vzpruha v sluncem
zalitém okolí Doubravky
8:00 Snídaně
8:50 Ranní servis, ohlédnutí za včerejším dnem
9:40 Pauza, přestavění sálu
10:00 Laboratoř
11:45 Hitace, závěrečný dotazník
12:15 Oběd
13:00 Závěr. Promoce s CD, Mluvící klíč, slideshow, film
13:45 Odjezd účastníků
Popis aktivit a review
programy totožné s premiérovým kurzem viz ČaS I.
(2006)
Řvaní
Ve dvojicích si účastníci sdělí na sebe navzájem něco
zajímavého. Pak jdou na čáry cca 20 m od sebe. Jedněm
se zavážou oči a ti druzí si je musí přivolat něčím, co
je zaujalo v počátečním povídání. Pak si role vymění.
Psaní dopisu učiteli
Motto: „Nestává se často, že by se učitel od svých
žáků dozvěděl, co pro ně znamenal. Jestli v nich zanechal stopu, malinkou či obří. A přitom, když si vzpomeneme, jsou to právě někteří učitelé, kteří svým
přístupem, tím, co učili, jací byli nebo nebyli, nás
nasměrovali. Teď je příležitost a čas na to, abyste se
zamysleli, jestli nějaký takový pan profesor, učitel, ve
vašem životě byl a napsali mu… co? záleží na vás.”
Závěr: společný ve skupině, otázky: V čem jsou pro
nás učitelé, které si pamatujeme, výjimeční? Ovlivnili nějak naši současnou profesi? Úplný konec
zakončíme citátem: „Litujme toho, co jsme neudělali
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a ne toho, co jsme udělali.“ Jejich dopisy byly po kurzu
odeslány na uvedené adresy.
Aukce
Po večeři začal velký večerní blok nazvaný „Aukce“
úvodní částí „Košík“. Účastníci se zavázanýma očima
vytahovali z košíku předměty, o kterých hovořili.
V další části se hravou formou seznamovali s výtvarnou terminologií, aby následně ve skupinkách vyplnili
„aukční list“ k výtvarným dílům, která obdrželi. Po
důkladném popsání uvedených děl byla jednotlivá díla
vydražena v aukci. Program vedla pozvaná lektorka
Lenka Rozsívalová.
Laboratoř
Obdoba Kavárny (viz ČaS I.), jen vše bylo zasazeno
do prostředí chemické laboratoře, kde se medovník
řádně rozpitval a posloužil jako metafora k vysvětlení
a následnému workshopu průřezových témat. Poté
nastalo sdílení zkušeností.
Komentáře
Tým bez auta zbytečně riskuje, štěstí přeje připraveným.
Na rozdíl od ČaS 06 byla nyní více posílena výtvarná
a imaginární stránka. Program byl více zaměřen na
kantory 1. stupně. Udělali jsme zajímavou zkušenost
– programy spíše pro učitele z 1. stupně byly přínosné
i pro učitele 2. stupně – říkali, že nemají potíž si nastavenou laťku trošku ztížit na míru svých žáků. Když
je tomu ale naopak – program je spíše zaměřen na
kantory 2. stupně, učitelé z 1. stupně mají obavy, že je
to pro ně téměř nepoužitelné, moc složité. Pro učitele
je tedy snazší nově naučený program trochu ztížit než
zlehčovat. (Ivo Farský)
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Odborné
programy

KOMPETENCE

Délka 90 minut
Cíl
Přiblížit a naplnit termín „kompetence“ se zřetelem
ke školní praxi.

HVĚZDÁRNA

Délka 75 minut
Cíl
Seznámit účastníky s podstatou a jádrem změny zakotvené v RVP
Základní charakteristika
přednáška – příklady – prožitek
Činnosti
¤ praktická ukázka – přelijeme–li trychtýřem vodu
z jedné lahve do druhé, nic se nezmění, budeme–
li pracovat zbrkle, voda vychrstne. Chceme–li do
výuky dostat „kompetence“, musí nám v druhé
lahvi nějaký prostor zůstat, jde o zdůvodnění minimalizace učiva.
¤ Sestavení citátů:
„Jak dlouho se ještě mohou dnešní děti připravovat
včerejšími způsoby na zítřejší problémy.“
„Reforma sama nic nezmění, dokud nezačne
učitel jinak přemýšlet o své práci.“
„Chyť příteli rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč
přítele rybařit a do konce života nepozná hlad.“
Skupiny sestavují tyto citáty z jednotlivých slov,
pak komentují.
¤ Kroky na cestě – účastníci dostanou lístek se
seznamem kroků směřujících k tvorbě ŠVP. Cenné
na něm je, že oficiální formulace jsou převedeny
do běžné a srozumitelné podoby. Pak uvažují
o souvislostech, komentují vztahy mezi těmito
kroky, vše se píše na flip. Tato malá etuda směřuje
k tomu, aby si účastníci uvědomili souvislosti.
Každý si je má sám promyslet a na svém papíru
naznačit šipkou nebo svorkou. Pak se o nich chvíli
společně diskutuje. Důležité je, že to jde od širších
záběrů k užším a že vyučovací hodina je až někde
dál. Nejprve jde o stav, o cíl atd. Některé školy
totiž začaly právě těmi hodinami a k cíli a smyslu
vůbec nedošly. To je nebezpečné, ačkoli pochopitelné. Hodina je přeci učiteli nejbližší.
¤ Žákovy činnosti – účastníci obdrží seznam 17
žákových činností, které v hodině může dělat.
Očíslují a vyberou jen ty tři, které oni dělají nejčastěji. Pak očíslují znovu a zas jen tři, podle
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toho, které pokládají za nejefektivnější pro žáka.
Rozhodně se nesejdou ve třech případech. Sotva
v jednom. To je pro učitele trochu šok. Proč žáci
nejčastěji dělají něco, co není efektivní.
¤ Hvězdárna – čili prožitek. Blok kratičký, ale
nutný. Podle něj dostal program svoje jméno.
Skupina se přemístí do zatemněného sálu, hudba,
iluze hvězdné oblohy, pohodlí. Zde jim přečteme,
že Galilei objevil své odvážné teze o postavení
Země už roku 1510, publikoval je však až před
smrtí roku 1543. Galilei ho následoval roku 1633.
Byl souzen, musel odvolat. Souhlas ke studiu
materiálů z tohoto procesu vydala církev až roku
1978 a omluva přišla až roku 1992. Čili – to, co je
hluboce zakořeněno se mění velmi pomalu.
PŘÍLOHY

KROKY NA CESTĚ
SWOT ANALÝZA STAVU ŠKOLY			
Tedy co nám jde a co nám utíká?
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY			
Jací jsme a proč?
CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ			
S kým jdeme?
CÍLE ŠKOLY					
Kam chceme dojít?
DLOUHODOBÉ STRATEGIE A POSTUPY ŠKOLY		
Kudy půjdeme?
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA				
Kde se potkáme?
UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTŮ			
Co zabalíme na cestu?
ČINNOSTI – ČILI TO, CO ŽÁK DĚLÁ
Vymezuje Ukáže
Naučí někoho
Sestrojí
Roztřídí
Vyslechne
Vyhledá
Připraví pro někoho Opíše
Rozhodne Zvolí
Přednese
Dotvoří
Vysvětlí
Zatelefonuje
Zopakuje Navrhne
Předvede
Zeptá se
Doplní
Vymyslí

Základní charakteristika
Drobný šok a konfrontace, skupinová práce, propojení
s praxí.
Činnosti
¤ Nefér test – test o deseti otázkách vybraných
důsledně z učebnic II. Stupně ZŠ. Otázky mají jedinou správnou odpověď. Hodnocení – za každé dva
body stupeň dolů. Většina zúčastněných by dostala pětku. No řekněte – víte přesně, kdy probíhala válka za nezávislost Latinské Ameriky? Jaké
jsou naše nejvýznamnější primární energetické
zdroje apod. Přitom jsou tyto otázky cíleně brány
z učebnic 8. ročníku. Jde o to přivést účastníky
k tomu, že takovéto vědomosti jsou zcela zbytečné
a neučí žádným kompetencím ani spolupráci.
¤ Rozbor inzerátů – inzeráty ze současného tisku –
účastníci zjišťují, co zaměstnavatelé žádají, v čem
se požadavky profesí překrývají a začínají chápat,
proč máme učit kompetencím.
¤ Čínský znak – čínský znak pro sloveso „naslouchat“ obsahuje vlastně všechny složky kompetence. Je v něm oko, ucho, ty, pozornost a srdce.
V přeneseném slova smyslu tedy ukazuje, že
kompetence je široká. Kompetence v sobě obsahuje znalost, schopnost, dovednost, postoj a hodnotu. Zatímco s prvními třemi elementy škola
pracuje, postoje a hodnoty poněkud zanedbává.
Přitom jsou jistě pro život důležité. Znak slouží
jako východisko pochopení pojmu kompetence.
¤ Rozšifrování kompetencí – každá skupina obdrží
jednu z KK a rozebere písemně co tato KK pro
skupinu znamená, co konkrétně v sobě skrývá, co
žák umí, když umí….
(např. komunikovat) Výsledkem by měla být tabulka naplnění kompetencí přenosná do Školního
vzdělávacího programu.

Struktura záhlaví vypadá takto:
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Co pro nás znamená? Co pro to dělají učitelé? Jaké činnosti dělají žáci?
Co za ní vidíme?
Čím je naplněna?

PŘÍLOHY
NEFÉR TEST
Má vyvolat a připomenout frontální a nátlakový model a také
upozornit na to, jaké zbytečnosti se někdy učíme.
1. Vypočítejte: ( 1/2 - 2d)2
2. Určete druh poslední vedlejší věty: „Uslyšela kroky, které
šly kolem dveří, slyšela, jak se obracejí a pak spatřila
matku, jak vchází dovnitř.”
3. Jaké jsou naše tři nejvýznamnější primární energetické
zdroje?
4. Kdy probíhala válka za nezávislost amerických osad?
5. Rezistor o odporu 6 Ohmů je připojen k akumulátoru
o napěti 12 voltů. Jaký proud rezistorem prochází?
6. Jak se dělí obvodové nervy?
7. Která náboženství jsou označována za abrahámovská?
8. Jak vysvětlíte, že 2 mol mědi a 1 mol síry dají dohromady
jen 1 mol produktu sulfidu měďnatého?
9. Jakou funkci má v operačním systému Windows program
Speech?
10. Přeložte do jazyka, který studujete větu: „Byla jste někdy
kousnuta hadem?”

NÁPLŇ KOMPETENCÍ
KOMPETENCE K UČENÍ
¤ vyhledává a třídí informace
¤ zpracovává různé typy informací ( grafy, texty,
diagramy apod.) do souvislého textu
¤ dovede vysvětlit a obhájit svůj názor
¤ určí původ informací a jejich spolehlivost
¤ naučí něco mladší spolužáky
¤ doloží na daném tématu souvislosti různých oborů
¤ ví, jaký je typ, jaký styl učení mu vyhovuje
¤ při učení užívá účinné metody a dodržuje zdravé
návyky – přestávky, pití ap.
¤ čte s porozuměním, pracuje s textem
¤ zpracuje a obhájí práci k danému tématu
¤ zná potřebnou odbornou terminologii
¤ provádí pod dohledem odborné pokusy a experimenty
¤ snese srovnání s jinými
¤ využívá fondů knihovny

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
má bohatou slovní zásobu a rozšiřuje ji
hovoří spisovně
správně intonuje a artikuluje
ovládá pravidla správné diskuse
dovede navázat a udržet kontakt v diskusi
rozumí gestům a neverbálním sdělením ap.
využívá moderní komunikační prostředky
k řešení úkolů
umí aktivně naslouchat druhým
argumentuje přesvědčivě se znalostí problému
komunikuje i písemně, píše podle pravidel
rozumí různým typům textů a záznamů
a využívá je při učení
zná potřebnou odbornou terminologii

¤ hovoří před větší skupinou – třídou
¤ v základních situacích se domluví cizím jazykem

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
¤ popíše problém a navrhne možná řešení
¤ vyhledá informace potřebné k řešení
¤ navštíví odborné instituce či pracoviště, která se
problematikou zabývají
¤ umí se chovat v kritických situacích
¤ dovede zavolat na dispečink ZS
¤ poskytne účinnou první pomoc
¤ uvědomuje si své chyby a pracuje s nimi
¤ najde důležitý problém k řešení ve svém okolí
(skládka, prašnost, rekonstrukce)
¤ hledá pozitivní stránky problému, chápe problém
jako cestu k vlastnímu posílení
¤ navrhne cíl exkurze a podílí se na její přípravě

KOMPETENCE PRACOVNÍ
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

používá bezpečně nástroje a zařízení
dodržuje při práci hygienická pravidla
vyrobí pomůcku pro výuku
neničí práci jiných
ovládá prakticky základy první pomoci
chrání kulturní a přírodní hodnoty
uvažuje o svých vlohách a schopnostech vzhledem
k budoucímu uplatnění, zdokonaluje je
ovládá základní „podnikatelskou“ terminologii
orientuje se v tisku, vyhledá inzeráty a pracovní nabídky
dovede rozdělit i přijmout práci v týmu
zpracuje a obhájí práci k danému tématu
navštíví pracovní úřad

KOMPETENCE OBČANSKÉ
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

respektuje odlišné názory
ví, jaké má práva a povinnosti
zvládá krizové situace
zná národní tradice, svátky, světce
zná město a region a jeho významné osobnosti
chrání ŽP – třídí odpad, sbírá druhotné suroviny
zodpovědně splní daný úkol
chrání vlastní zdraví
ovládá zásady slušného chování na veřejnosti
analyzuje vlastní rodinné prostředí a zázemí
dokáže dodržet daný rozpočet
zvládne kontakt s úřadem

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

pomáhá slabším spolužákům
připraví veřejnou akci v obci
dovede pochválit, přijmout chválu, zpětnou vazbu i kritiku
podílí se na tvorbě pravidel „školního řádu“, soužití ve třídě
respektuje starší
prokáže schopnost práce ve skupině v přidělených rolích
vyslechne a toleruje odlišné názory
ovládá základní pravidla slušnosti
má základní přehled o světových náboženstvích
a nezesměšňuje je
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

PŘĹOHY

Délka: cca 2 hodiny
Cíl
Zmapovat a strukturovat povinnou součást ŠVP

POVODNĚ

Charakteristika
Dílna s praktickými výstupy
Činnosti
¤ Motivace — medovníkem v kavárně – za doprovodu
vhodné kavárenské hudby je roznášen medovník.
Pomocí scénky uvedou dva kolegové, na příkladu
tohoto chutného pamlsku, co jsou průřezová témata. Je to vlastně dílek dortu, který má v sobě
krém a šlehačku a ořech apod. PT je také něco
takového, je to téma, které prolíná napříč několika
předměty. /Téma je zákusek, předměty jsou vrstvy
tohoto zákusku/
¤ Úvodní vstup o tom, jaká témata to jsou a co nám
mohou přinést. Jakou formou je můžeme realizovat. /V hodinách, formou samostatného předmětu,
formou příležitostného kurzu./
¤ Otevření problému – skupiny dostanou v obálce
na útržcích názvy PT a složky jednotlivých PT
a mají vše rozdělit a nalepit
¤ Stejný úkol s konkrétním tématem TSUNAMI jak
toto téma realizovat v jednotlivých PT osobnostně
– sociální výchova – pomoc, výchova dem. občana
– co dělá úřad, globální výchova – jak pomáhá
svět, humanitární org., environmentální výchova
– přílivové vlny a příroda, mediální výchova – jak
mohou burcovat noviny, televize, multikulturní
– turistika, letoviska, proč, z čeho příjmy apod.
Tím přecházíme k termínu uzlový bod. Uzlový bod
je vhodně zvolené téma, které učitele i děti baví
a nabízí možnosti pro nenásilné začlenění PT.
¤ Motivace – bull ring – instruktoři nesou společně
za provázky na papírovém talíři medovník. Všichni
musí držet a koordinovat napětí, jinak pochoutka
spadne. Podobně je to s uzlovým bodem. Vhodné
téma, to je talíř s medovníkem, provázky, to jsou
jednotlivé učební předměty, které se na realizaci
PT podílejí.
¤ Skupiny píší, jaké téma, či projekt, či konkrétní
akce by je napadla, aby byla naplněna požadovaná
struktura PT. / Zrodily se zajímavé náměty, nápady a projekty – Baroko – Extrém – Olympiáda
atd apod.
Z těchto podkladů lze vytvořit strukturované tabulky
pro každý ročník, jak a kdy bude škola které PT řešit.
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SEBEREGULACE	POZNÁVÁNÍ LIDÍ	
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
A SEBEORGANIZACE		A ROZHODOVACÍ
		DOVEDNOSTI

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Příklad začlenění

aneb KAVÁRNA

KULTURNÍ
DIFERENCE

OBČANSKÁ SPOLEČNOST
A ŠKOLA

EVROPA A SVĚT
NÁS ZAJÍMÁ

LIDSKÉ VZTAHY

OBČAN, OBČANSKÁ
SPOLEČNOST A STÁT

OBJEVUJEME EVROPU
A SVĚT

ETNICKÝ PŮVOD

PRINCIPY DEMOKRACIE
JAKO FORMY VLÁDY
A ZPŮSOBU ROZHODOVÁNÍ

JSME EVROPANÉ

FORMY PARTICIPACE
OBČANŮ V POLITICKÉM
ŽIVOTĚ

PRINCIP SOCIÁLNÍHO
SMÍRU A SOLIDARITY
OSOBNOSTNÍ VÝVOJ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT

PRŮŘEZOVÉ TÉMA

Nejstarší státy, závlahové zemědělství

Dějepis

Multikulturní výchova

Povodně, meandry, přirozená
koryta, denudace řek, lužní lesy

Přírodopis

Environmentální výchova

ROZVOJ SCHOPNOSTÍ	KOMUNIKACE
POZNÁVÁNÍ		

Záplavy a srážky, přírodní poměry,
vegetace – někde je povodeň přirozená

Zeměpis

Multikulturní výchova

	KOOPERACE
	A KOMPETICE ??????

Zpráva o záplavách v regionu,
zpravodajství, sdělení, titulky

Český jazyk

Mediální výchova

Biblické texty, báje o potopě a jejich
podobnost napříč kulturami

Český jazyk,
občanská výchova

Výchova demokratického
občana – Evropa a svět

Hydrostatický tlak, vlnění, rychlost
proudu, úlohy o pohybu

Fyzika

Regulační plány obcí, stavby
v záplavových oblastech, povolení
stavby, kontakt s úřadem

Občanská výchova

Výchova demokratického občana

Řešení tísňových situací, hasiči, policie

Občanská výchova

Výchova demokratického občana

Pomoc postiženým oblastem, sbírky,
Občanská výchova
konta, humanitární pomoc, rabování		

Osobnostní a sociální výchova,
multikulturní výchova

Plavecký výcvik, záchrana tonoucího

Tělesná výchova

Osobnostní a sociální výchova

EKOSYSTÉMY

Ekosystém rybník

Prvouka, přírodopis

Environmentální výchova

KRITICKÉ ČTENÍ
A VNÍMÁNÍ MEDIÁLNÍCH
SDĚLENÍ

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
ŽIVOTA

Životopis – lidé a řeka – převozníci,
mlynáři, voraři, rybáři, zaniklá řemesla,
stoletá voda

Český jazyk, dějepis,
vlastivěda

Osobnostní a sociální výchova,
výchova demokratického občana

INTERPRETACE VZTAHU
VZTAHU MEDIÁLNÍCH
SDĚLENÍ A REALITY

LIDSKÉ AKTIVITY
A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍ VÝVOJ

STAVBA MEDIÁLNÍCH
SDĚLENÍ

VZTAH ČLOVĚKA
K PROSTŘEDÍ

MORÁLNÍ VÝVOJ

VNÍMÁNÍ AUTORA
MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ

TEMATICKÉ OKRUHY
RECEPTIVNÍCH ČINNOSTÍ

MULTIKULTURALITA

KREATIVITA

FUNGOVÁNÍ A VLIV
MÉDIÍ VE SPOLEČNOSTI
		

TEMATICKÉ OKRUHY
PRODUKTIVNÍCH
ČINNOSTÍ

PSYCHOHYGIENA

PRÁCE V REALIZAČNÍM
TÝMU

TVORBA MEDIÁLNÍHO
SDĚLENÍ

SEBEPOZNÁNÍ	MEZILIDSKÉ VZTAHY	
HODNOTY, POSTOJE,
A SEBEPOJETÍ		PRAKTICKÁ ETIKA

FAKTA, UČIVO, NÁMĚT

Jagellonci – české rybníkářství,
Dějepis
člověk a krajina		

Environmentální výchova,
výchova demokratického občana

Objemy těles – stavba hráze, pytle
s pískem, grafy výšky hladiny, diagramy
počtu obětí

Matematika

Koloběh vody v přírodě, spodní vody

Prvouka, přírodopis

Environmentální výchova

Voda jako látka, složení, úprava vody,
kyselé deště

Chemie, přírodopis

Environmentální výchova

Potřeba a spotřeba vody na osobu,
hospodaření s vodou

Rodinná výchova,
občanská výchova,
matematika, statistika

Výchova demokratického občana,
multikulturní výchova,
mediální výchova
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CÍLE

Délka: 90 min
Cíl
Zformulovat cíl školy
Charakteristika
Dílna s praktickými výstupy
Činnosti:
¤ Myšlenková mapa o provázanosti strategií, cílů,
doby, osnov předmětů a kompetencí.
¤ Renesanční domy – skládanka – jde o poskládání
celku! Společné úsilí.
¤ Individuálně – najít dvojice vlastností (seřadit
kartičky), které se doplňují jako dvě strany mince:
ODVAHA – ROZVAHA, SOUTĚŽ – SPOLUPRÁCE, SVOBODA – ODPOVĚDNOST, SAMOSTATNOST – DŮVĚRA,
OTEVŘENOST – MLČENLIVOST. Najdou, pak ve skupinách na velké plachtě označí, zda mají dvojice
takto nebo jinak, prohovoří, prezentují.
¤ Práce ve skupinách s jejich vlastními názory
(které formulovali v dřívějším brainstormingu)
– co oceňuji a co nesnáším – vytvořit nějaké
množiny a společná řešení – napsat jako SEMAFOR – červená, oranžová, zelená. Skupiny společně
vytvoří množiny a pojmenují je souhrnným názvem.
¤ Skupinová prezentace toho, jak to budeme
naplňovat, co pro to můžeme udělat.
¤ Jasná formulace cíle podle dětských dotazníků
(odpověď dětí na to, jak ony vnímají cíl hodiny)
– s čím souhlasím.
¤ Motivace – zážitek – Racek – CHCI LÉTAT –
četba.

PŘÍLOHY:
TABULKA NESNÁŠÍM

x 	OCEŇUJI

Hrubé chování
Vzájemná pomoc
Otupělost /vlivem TV apod./ Pocit spravedlnosti
Lež
Schopnost samostatně
řešit problémy
Vulgaritu, škodolibost
Ochotu pracovat, vůli
k učení, snahu
Lež
Ohleduplnost
Nepořádnost
Spolupráci
Nadřazenost
Toleranci
Když si vzájemně ubližují
Zvídavost
Když mi skáčou do řeči
Upřímnost
Neústupnost
Nápaditost
Neochota podřídit se
Pracovitost
Vzájemné útoky
Asertivitu
Šikanu
Pravdomluvnost
Podvody
Komunikativnost,
zapojení
Ignoranci a „zabejčenost“
Vstřícnost
Nesamostatnost
Pečlivost
Klackovité a drzé chování
Snahu o diskusi
Hrubost
Zápal pro věc
Nezájem
Originalituv tvorběapod.
Mluvení o někom za
Slušnost
jeho nepřítomnosti
Drzost
Férové jednání
Když mne vyrušují
Touhu po vědění
Lenost
Aktivitu
Odmlouvání
Vzájemný respekt
a spolupráci
Zesměšňování
Ochotu ke spolupráci
Oplzlé řeči a dvojsmysly
Samostatný úsudek
Aroganci
Čestnost
Žvýkačku v puse – když ji vidím

ZÁKLADNÍ BODY ZFORMULOVANÉ NA DOUBRAVCE:
VE VÝCHOVĚ
Chceme podporovat:
¤ spolupráci
¤ férové jednání
¤ samostatnost
Chceme omezit
¤ hrubost
¤ aroganci ( nevědí, co to znamená – povýšenost?)

VE VZDĚLÁVÁNÍ
Chceme podporovat
¤ výuku v souvislostech
¤ nadšení a zaujetí
Pokus o souvislou formulaci:
Naším cílem je vytvářet ve škole bezpečné prostředí,
které podporuje spolupráci i samostatnost, důvěru
i sebedůvěru. Klíčem zájmu a radosti chceme otevřít
dveře pochopení a porozumění.
Stručně by se naše cesta dala vymezit takto:
RADOST - POCHOPENÍ - SOUVISLOSTI - UŽITÍ V PRAXI
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HODNOCENÍ

MINCE MÁ DVĚ STRANY

Délka: cca 3 hodiny
	ODVAHA

rozvaha

	SOUTĚŽ

spolupráce

	SVOBODA

odpovědnost

	SAMOSTATNOST

důvěra

	OTEVŘENOST

mlčenlivost

	SEBEVĚDOMÍ

skromnost

	ASERTIVITA

ohleduplnost

	ZNALOSTI

souvislosti

Tato problematika je nutnou a povinnou součástí
Školního vzdělávacího programu, přesto si s ní školy
ne vždy vědí rady. Je to téma citlivé a léta diskutované,
přesto hodnocení není ani jednotné, ani dost solidně
propracované. Jestliže se učitel zamyslí nad otázkou Jak hodnotím, zákonitě se musí dotknout také
těchto vazeb – hodnocení a známkování, hodnocení
a zkoušení, hodnocení a sebehodnocení, hodnocení
a práva žáků atd. atp. Proto byl tento blok součástí
programu kurzu KLÍČ.
Cíl
Dát prostor k diskusi o hodnocení, otevřít některé
otázky a vazby a na praktických příkladech si úskalí
hodnocení vyzkoušet.
Charakteristika
Fyzicky zcela nenáročná skupinová aktivita, diskuse,
skupinová práce, brainstorming a odrazový můstek
pro další práci.

MINCE MÁ DVĚ STRANY
	ODVAHA	
	SOUTĚŽ

skromnost

	SVOBODA	

mlčenlivost

	SAMOSTATNOST	
	OTEVŘENOST	

rozvaha
spolupráce
důvěra

	SEBEVĚDOMÍ	

odpovědnost

	ASERTIVITA	

souvislosti

	ZNALOSTI

ohleduplnost

Činnosti
1. Informativní vsup – společná diskuse o tom, co
vlastně je hodnocení. Některé postřehy byl zajímavé. Příklady odpovědí - hodnocení je ocenění,
pochvala, zpětná vazba, informace, vyjádření vztahu, motivace, zdroj pocitů, srovnání, úspěch atd.
2. Připomenutí základních funkcí hodnocení – tedy
informační, motivační, výchovná a selektivní. Tento krátký vstup dobře zastřešil náhodně uváděné
úvahy. Zároveň jsme zjistili, že ve školní práci
selekce často převažuje.
3. Skupinová práce, skupinky sestaveny podle aprobací – úvahy o tom, jak kdo vlastně hodnotí,
jaké jsou možnosti a způsoby na konkrétní škole
– cenná informace pro kolegy.
4. Malé čtyřverší – každý dostal za úkol sestavit
čtyřverší o svých zájmech. Pak následovala krátká
diskuse o tom, co se na takovéto maličké aktivitě
dá hodnotit a zda je správné hodnotit něco, co
nebylo v zadání předem známo.
5. Součástí tohoto bloku byla hodina o středověkém
městě. Její realizace byla popsána už dříve na jiném kurzu. Tentokrát byla využita jako materiál
pro hodnocení.
Účastníci po skončení „hodiny“ dostali dotazníky, ve
kterých měli sami hodinu zhodnotit formou dokončení
daných vět.

Dnešní hodina byla o …
Líbilo se mi …
Důležitý pojem je …
Náš učitel dnes …
Za dnešní hodinu chci OK udělit těmto „spolužákům“:
Uvědomil jsem si, že …
To je přece také hodnocení ne?
6. Na závěr slyšeli účastníci báseň z waldorfské
školy v Německu, kterou napsal učitel svému
žákovi a dostali úkol, aby takovou báseň napsali
do dalšího dne tomu kolegovi, který sedí po jejich
levici.
Závěrem snad mohu uvést postřehy účastníků:
Uvědomila jsem si, že hodina se dá prožít bez
sezení a zápis se dá opravdu zkrátit.
Uvědomila jsem si, že jsem ráda, že žiju v dnešní
době.
Náš učitel dnes předvedl pestrou a poutavou
hodinu a má nás za co hodnotit.
PŘÍLOHY

1. Možnosti hodnocení
HODNOCENÍ A KLASIFIKACE
PRACOVNÍ MATERIÁL PRO PŘÍPRAVU ŠVP

dosažení dobrých výsledků víc práce než žák. Jejich
společné úsilí může být na pomyslných miskách vah
vyváženo. Žák by se měl ptát – co mohu udělat proto,
aby můj výkon byl lepší? Odpověď učitele má být jasná
a srozumitelná. Chápejme tedy hodnocení a klasifikaci
jako příležitost a poskytujme ji. /Opravné práce, práce
s chybou/
C/ VÝČET PŘÍLEŽITOSTÍ,
čili přehled toho, co můžeme hodnotit a klasifikovat.
Tento přehled je sestaven pro humanitní předměty
a to od nejprostších možností k nejnáročnějším.
C1/ V běžných hodinách
PÍSEMNÉ
C1.1 Bleskovka - čtyřotázková kratičká písemná práce.
Může být zadaná také z právě probírané látky
přímo na hodině. Zjišťuje také „přítomnost ducha“ na hodině, nejen vědomosti. Klasifikována je
jen známkou výborně při stoprocentní správnosti
odpovědí.
C1.2 Menší písemná práce nebo test. Délka do 15
minut
C1.3 Samostatná práce, práce s pracovními listy,
písemné opakování. Délka do 40 minut.
Lze zadat také skupině.

A/ ZÁKLADNÍ POJMY
Hodnocení je činnost, kterou provádí druhá osoba
nebo skupina osob. Podkladem hodnocení je pozorování a jeho záznam. Pozorovat lze něco, co se děje.
Proto je ve škole předmětem hodnocení činnost.

C1.4 Čtvrtletní písemná práce. Délka do 40 minut.
Struktura a stupnice jsou stále stejné.

Hodnocení má být pro žáka:
¤ motivací
¤ informací
¤ srovnáním /v rámci skupiny nebo srovnáním s jeho minulým výkonem/
¤ zdrojem pocitů

Hodnotí se:
a) pokrytí, tedy to, zda práce opravdu pokrývá všechna
dílčí témata daného období

Klasifikace pak je průběžné získávání podkladů
o výsledcích vzdělávání v určitém období.
Ani hodnocení, ani klasifikace nebudou zcela objektivní, obojí bývá ovlivněno situací, zdravotním stavem,
povahou předmětu, vytčeným cílem atd. Kritéria však
musí být přesná, jasná, sdělná a známá předem
učiteli i žákovi.
B/ POJETÍ A SMYSL
Povinností vyučujícího je nabídnout žákovi v průběhu
pololetí dostatek příležitostí. Povinností žáka je tyto
nabízené možnosti využít! Učitel nemůže věnovat

C1.5 Vlastní zadání testu z daného období. Délka do
40 minut. Žák sám vytvoří a vhodně sestaví test či
písemné opakování daného celku.

b) pestrost, tedy to, zda dílčí úkoly celé práce jsou
různorodé, žádají různé schopnosti a dovednosti, zjišťují úroveň osvojení různým způsobem.
/Zjišťovací otázky, doplnění vět, logické úkoly
apod./
C1.6 Desky s výukovými materiály. V průběhu výuky
dostávají žáci řadu textu, pracovních listů a jiných
materiálů. Tyto texty jsou důležitou součástí výuky
a žák je má pečlivě archivovat, shromažďovat
a řadit. V předem daných termínech se tyto desky
s materiály stávají předmětem hodnocení a klasifikace. Hodnotí se:
a) úplnost, tedy to, zda žák má všechny materiály,
které byly v daném období vydány
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b) zpracování, tedy to, zda žák úkoly udělal, údaje
doplnil apod.
c) řazení, tedy to, zda žák má materiály seřazené
v logickém sledu, ví, ke kterému tématu se vztahují.
Žák může materiály doplnit dalšími texty a obrázky,
které nalezl. I to může být podkladem hodnocení.
ÚSTNÍ
C1.7 Horké křeslo. Žák usedne do židle před třídu. Je
buď bez pomůcek nebo má pomůcky k dispozici.
Spolužáci rovněž pomůcky mají nebo nemají.
Spolužáci sami pak zadávají otázky k tématu.
Podmínkou je, že zadavatel zná odpověď, aby ji
mohl potvrdit nebo opravit. Prověřovaný žák sedí
v „křesle“ tak dlouho, dokud dovede odpovídat na
otázky. V případě neúspěchu zadavatel poskytne
správnou odpověď a oba se vystřídají.
Klasifikuje se:
12 - 10 odpovědí
9 - 8 odpovědí
7 - 6 odpovědí
5 – 3 odpovědi
méně odpovědí

1
2
3
4
5

C1.8 Pojmy. Žák nehovoří souvisle o tématu, ale
pouze objasní vybrané související pojmy. Stupnice
shodná.
C1.9 Ústní zkoušení. Žáci nižších ročníků si smí vybrat
téma. Při svobodném výběru tématu však mohou
získat nejlépe známku 2. Pokud usilují o jedničku,
dostávají po zvládnutí vybraného tématu doplňující
otázky z jiných probíraných témat. Podmínka neplatí tehdy, určí-li téma učitel nebo los.
Téma zkoušení lze také losovat a to z posledních
čtyř probíraných témat. Toto omezení zvýhodňuje
domácí přípravu žáků.
CHARAKTERISTIKA MÍRY ZVLÁDNUTÍ UČIVA PŘI ÚSTNÍM
ZKOUŠENÍ
1 VÝBORNÝ
Žák ovládá dané pojmy, fakta a zákonitosti přesně
a uceleně. Chápe vztahy a souvislosti mezi nimi.
Hovoří sám, reaguje na podněty a doplňující otázky.
Má základní přehled i o starším učivu. Dovede komentovat probrané dobové texty. Jeho projev je výstižný
a spisovný.
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2 CHVALITEBNÝ
Žák ovládá dané pojmy, fakta a zákonitosti s drobnými
nedostatky. Chápe vztahy a souvislosti mezi nimi. Hovoří převážně sám, pomoc učitele vyžaduje zřídka.
Nereaguje na všechny doplňující otázky. Má základní
přehled o starším učivu alespoň 4 hodiny zpět. Má
povědomí o probraných dobových textech. Jeho projev
je strukturovaný a přehledný a v jádru spisovný.
3 DOBRÝ
Žák ovládá alespoň nadpoloviční většinu daných
faktů, pojmů a zákonitostí. Chápe některé vztahy
a zákonitosti mezi nimi, má potíže při logické úvaze.
V látce má jasné mezery. Není schopen hovořit sám,
vyžaduje přesné otázky a častou pomoc učitele.
S pomocí učitele je schopen opravit chybu. O starším
učivu povědomí nemá. V dobových textech se orientuje jen částečně, dovede je však alespoň vyjmenovat
a zařadit Jeho projev není příliš uspořádaný ani jistý.
4 DOSTATEČNÝ
Žák ovládá jen některá fakta, pojmy a zákonitosti a nedokáže je propojit. Má závažné mezery
i v současně probírané látce. Na většinu otázek nedovede odpovědět. Je nesamostatný, není schopen sám
opravit chybu, o pomoc a nápravu chyb neprojevuje
zájem. V dobových textech se neorientuje. Hovoří
útržkovitě.
5 NEDOSTATEČNÝ
Žák si požadovaná fakta, pojmy a zákonitosti neosvojil
ani přesně, ani uceleně. Proto s nimi nemůže pracovat. V látce má závažné nedostatky, není schopen
hovořit ani o svobodně zvoleném tématu. Nedokáže
pracovat ani s podporou a pomocí učitele, je nesamostatný. Dobové texty nezná, jeho projev je hrubě
nepřesný se závažnými chybami. Práci neodevzdal,
úkol neprovedl.
C1.10 Referát je samostatnou žákovskou prací na
dané téma. Téma si smí zvolit žák sám nebo jej
zadává učitel. Podmínkou je, aby se téma vztahovalo k probírané látce. Žák smí mít maximálně
dva referáty za pololetí.
Referát musí mít písemnou podobu, ale musí ústně
odeznít, tedy nestačí referát jen zpracovat a předat
učiteli.
Podmínkou je také vzor zápisu pro spolužáky a nějaká
forma prověření toho, jak referované téma pochopili.
/Dotazník, test, zpětná vazba apod./

C1.11 Aktivita je také předmětem hodnocení v hodinách. Hodnotí se záznamem tzv. OK. Učitel může
libovolnému počtu žáků za jejich výkony v hodině
udělit OK. Může také rozhodnutí o udělení OK nechat na žácích. Za 6 záznamů OK se žákovi zapisuje známka 1.
Rubem tohoto hodnocení je záznam KO. Ten může
obdržet žák za totální pasivitu v hodině, pokud se
prokazatelně zabýval jinou činností, za nevypracovaný
úkol, zapomenuté pomůcky apod. KO nezískává žák
nikdy za pouhou nevědomost. Za 4 záznamy KO se
žákovi zapisuje známka 5. Tyto známky jsou pak regulérními podklady klasifikace. KO a OK se nesčítají.
C2/ Mimo běžné hodiny
Mimo běžnou časovou dotaci 45 minut lze hodnotit
a tedy i klasifikovat následující:
¤ Záznamy z exkurzí
¤ Dobrovolné úkoly
¤ Projekty, dílny apod.
Exkurze na rozdíl od výletu má pevně daný program,
odborné zaměření a rozšiřující zaměření. Ke každé
exkurzi jsou připraveny archy, pracovní listy, ankety
apod., které žáci v jejím průběhu musí zpracovat sami
nebo ve skupině.
Dobrovolný úkol je opravdu dobrovolný, to znamená, že
za jeho nesplnění nenásleduje žádný postih. Naopak,
má být příležitostí k ocenění těch, kteří jej provedli. /
Seznam maxima antických bohů a výroba pexesa nebo
jiné pomůcky, četba listiny psané švabachem, model
městského opevnění, rozbor náročného textu apod.
Projekty a dílny mají podle pojetí různou podobu hodnocení dosažených výstupů. Příklady:
¤ Plakát o zvoleném starověkém státě 		
bodování třídou
¤ Řecký symposion				
skupinové a dobrovolné úkoly
¤ Dramatizace roku 1938			
deníkové zápisy
Učitelova známka
Závěrem lze říct, že ačkoli všechny podklady nejsou
stejně náročné a všechny známky tedy nejsou stejně
„silné“, měla by popsaná cesta přinést dostatek údajů
o co možná nejobjektivnější klasifikaci. Podle společné
dohody je u předmětů dotovaných dvěma hodinami
požadované minimum známek pro klasifikaci stanoveno na tři, u hlavních předmětů na pět. Popsané kroky
však dovolují nasbírat jich výrazně víc.

Smyslem hodnocení není ponižovat žáka, ale najít
způsob, jak napravit chyby, kterých se dopustil. Jeho
zájem o nápravu je tu nutností! Cílem hodnocení
je přivést žáka k tomu, že škola je trénink. A nelze
přeci očekávat virtuózní výkon od někoho, kdo necvičil
stupnice.
Nechtějme být lepší než druzí, snažme se být lepší
než včera.
D/ Další pravidla
MUSÍ A NESMÍ
¤ Žák, který nastřádá dostatek podkladů jinými
způsoby, nemusí být zkoušen
¤ Žák musí napsat oba čtvrtletní testy a usiluje–li
o známku 1, jejich průměr nesmí být horší než 2
¤ Žák musí předem znát kritéria hodnocení
¤ Žák musí předložit v dohodnutých termínech sešit
a desky
¤ Žák nesmí používat nedovolené pomůcky. Je–li
přistižen, jeho práce je hodnocena o dva stupně
hůře, než dopadla
MůŽE
¤ Žák se může vyjadřovat k hodnocení a žádat jeho
zdůvodnění
¤ Žák si může vybrat téma ústního zkoušení
¤ Žák může jedenkrát za pololetí požádat o žolíka
¤ Dysgrafický žák může místo písemné práce požádat o ústní zkoušení

STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
Délka 90 – 120 minut
Cíl
Předvést účastníkům živou vyučovací hodinu se
širokou paletou činností, které mohou bez nesnází ve
škole realizovat.
Základní charakteristika
Fantazie, akce, pestrost, spolupráce, logika
Činnosti
¤ Kulisa města
Účastníci se hudbou nechají vtáhnout do prostředí.
Pod vedením návodných otázek scénu přibližují
a zpřesňují. Co vidíte? Jaké barvy, zvuky, pachy?
Koho jste potkali? Co jíte?
¤ Křížovka o vztazích věcí ve středověku
FINANCE – KOLONIZACE – ÚHOR – DAŇ - PLUH
– MĚSTO
¤ Ilustrace města na průsvitce či plakátu
Popis prostředí a činností, nové zpřesnění, nebo
jinak – postřehový závod – dívej se minutu na
obrázek, partner ti pak dá otázky – příležitost
k sebehodnocení.
¤ Inscenační metody
Každý napíše člena středověké společnosti – král,
horník, mnich, sedlák….. kat. Píše výrazně na
jeden list. Připojí jméno. Má tedy list a na něm
například stojí: Zlatník Matěj od Věže. Pak vytvoří
skupiny podle stavů a sestaví ze sebe živou pyramidu středověké společnosti.
¤ Naše město
Dvojice dostanou nůžky, lepidla a velké archy, také
obrázky městských staveb – domy, trh, šibenice,
brána apod. Každá dvojice tvoří plánek města
s hradbami, řekou, šibeničním vrchem apod. Lze
pracovat na městském erbu, na pověsti o městě
apod.
PŘÍLOHY
KŘÍŽOVKA
1. Jiný název pro peníze		
FINANCE
2. Osidlování nových území
KOLONIZACE
3. Neobdělaná část půdy
ÚHOR
4. Poplatek odváděný vrchnosti
DAŇ
5. Orací nářadí
PLUH
6. Střediska obchodu a řemesel
MĚSTA

TEXT O MĚSTĚ
….Hlavní loď obešel obloukem. Jinudy to nešlo. Míjel
hromady přitesaných kvádrů a stohy fošen. Prošel
kněžištěm a strnul. Vysoko nad sebou uviděl Mistra.
Tesal ornament. Tady v té výšce ho uvidí jen Bůh.
Jemné klepání kladívka padlo dolů jako stříbrný déšť.
Položil nohu na první příčku žebříku a začal stoupat
na lešení. Hluk stavby se vzdaloval, klenba se nad
ním odvážně vypínala, vzletná, vysoká a nadýchaná,
jemná jako pavoučí síť a vyzývavě mířila do bezedné
modré oblohy…..
Z lešení takové gotické věže bylo vidět daleko. Přehlédli
jste celé náměstí s radnicí a pranýřem, masné krámy
i boudy řemeslníků, bylo vidět až k hradbám a za ně
do polí, až k modravému obzoru kopců se zubatou
hradní siluetou na vrcholu. Celé to lidské mraveniště
tu bylo jako na dlani. Zedníci a tesaři, provazníci
a kováři, mniši i žáci, pěší i jezdci.
Chceme vás zavézt do 13. století, do doby mocných
králů, sebevědomých šlechticů a pilných měšťanů, do
doby pevných hradů a skvělých katedrál, do zlaté doby
českých měst.
Král byl tehdy uznávaným vládcem, nicméně i on musel brát ohled na šlechtu. Šlechtic byl především bojovníkem. Musel umět zacházet se zbraní, střílet z luku,
plavat a jezdit na koni, ale také hrát šachy, skládat
básně a být dvorný k dámám. Na svém panství byl
správcem i soudcem.
A měšťan? Měšťan nejezdí do bitev v lesklém brnění.
Měšťan strojí vozy a vyjíždí na trh, veze tuřín, mrkev
nebo sukno, vyrábí, nakupuje a prodává, bohatne
a dostává mnohé výsady a mnohá práva. Celé tohle
období je zlatou dobou českých měst. Vzniká Jihlava,
Stříbro, Žatec, Loket, Kolín, Polička a desítky jiných.
Jen za Přemysla Otakara II. Přibylo jistě 25 měst.
Ještě zbývá, abychom tenhle řád zdůvodnili. Z kazatelny zní slova: „ Tu rege, tu ora, tusque labora.! Tedy
– ty vládni, ty se modli a ty pracuj. Tak si to přeje Bůh
a takový na Zemi platí řád.
Takové jsou tedy kulisy na jevišti 13. století, o kterém
chceme dál vyprávět.

Tajenka – FEUDUM – léno – díl půdy, který panovník
propůjčí členu své družiny za služby a pomoc.
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HODINA O HOLOCAUSTU

¤ Losování – nikdo neví předem jaký bude jeho osud
– kdo si vytáhne žlutou – je Žid.

Délka: cca 120 min.

¤ Dvě skupiny řeší své úkoly – menšinová – Židé –
přemýšlí o svých pocitech při takovémto vyčlenění
a také zvažuje nad kufrem, co vzít s sebou. Přitom
je nutné si uvědomit, že nevědí, kam jedou, ani na
jak dlouho. Druhá skupina – většinová – přemýšlí
o tom, proč k tomu došlo, co tuto drsnou situaci
umožnilo, jak to.

Cíl
Na konkrétní ukázce předvést, že ve škole mají místo
i jiné způsoby práce než frontální výklad
Charakteristika
Vyučovací hodina tak, jak ji chápu já, učitelé v roli
žáků, skupinová práce a rozbor
Činnosti
¤ hudební ukázka z CD YOMI – YOMI s tradiční
židovskou hudbou
¤ kolují kamínky – účastníci mluví o tom, jaké jsou,
co je napadá / černé, hrubé, tvrdé, jak vznikly
– drcením, jak se změnily v průběhu předávání ve
skupině – jsou teplé
¤ kamínky jsou z terezínského „apelplacu“ – personifikace – co by mohly říkat ? – účastníci
navrhují ( př. Zas ty bosé nohy, viděl jsem tolik
slz, proč …..)
¤ práce s kartičkami – každý účastník má kartu
s jedním slovem – začáteční písmena těchto
slov tvoří slovo HOLOCAUST – účastníci se mají
dohodnout a postavit ve správném pořadí.
Negativní řada
HRůZA, ODCIZENÍ, LIKVIDACE, OZNAČENÍ, CESTA, ÁRIZACE, UTRPENÍ, STRACH, TÝRÁNÍ
Pozitivní řada:
HRDOST, ODPUŠTĚNÍ, LÁSKA, OPRAVDOVOST, CIT, ALTRUISMUS, ÚCTA, SVĚDOMÍ, TOLERANCE
Jde o to, tento děsivý odborný termín naplnit konkrétním obsahem. To je důležité i pro žáky.
¤ Stručný výklad dějin Židů, proč žlutá, proč hvězda
apod./ Žlutá je barva zrady, žárlivosti – zradili
Krista /
¤ Krásný den – kulisa krásného dne, volno, každý
píše na malé lístky, co by dělal. Instrukce – máte
čas i peníze, jak s ním naložíte. Procházka, výlet,
hudba, tanec atd. atp.
¤ Báseň Nemohu (J. Orten, sbírka Čechy za oknem
mrtvých duší) – kde mapuje zákazy, které na Židy
byly uvaleny.
¤ Z nabízených lístků muchláme a zahazujeme ty,
které zachycují zakázané činnosti – zjistíme, že
Židé nemohli téměř nic.
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Dochází tu k úvahám o velkých historických skutečnostech – hospodářská krize, válka, ale také o docela
malých lidských pohnutkách – závist, strach o sebe
apod. Je možné losovat ještě třetí skupinu – nacisty. Ti
mají vymyslet další zákazy a příkazy.
¤ Četba z knihy Z. Fantlové – Klid je síla, řekl tatínek.
¤ Účastníci dostanou karty s názvy koncentračních
táborů a mají se rozmístit po pomyslné mapě.
¤ Závěr, shrnutí, résumé. V žádném případě nechci
zde dojít až k těm největším hrůzám a tragédiím.
I tak je zážitek dost hluboký.
PŘÍLOHY:
Z. FANTLOVÁ
Pět let života blízko smrti. Očísluj správné pořadí
¤ 2. Zřízenec znovu nahlédl do seznamu a vyvolal:“
Fantlová Zdeňka.“ Nikoho nového už nepřinášeli.
Najdou mě a odvezou. Jestli mě odvezou, bude
to moje smrt. To jsem věděla. Blesklo mi hlavou
– Marta! Ta jediná mi teď může pomoci. Poslala
jsem pro ni. Přišla hned a přinesla mi ošetřovatelskou uniformu. Rychle jsem se převlékla a jako
ošetřovatelka vyšla z budovy, kde sestavovali nový
transport. Povedlo se!
¤ 4. Vydaly jsme se na pochod. Šly jsme v pětistupech pod stráží. Byl mráz. Šla jsem v těch obřích
lakýrkách a věděla, že nesmím upadnout. Kdo
nestačil, kdo se zastavil, toho hned zastřelili. Ještě
že jsem si do špiček nacpala to seno. Šly jsme
neznámo kam, z jednoho pekla do druhého.
¤ 5. Hlad, žízeň, špína, vši, bacily, tyfus. Všechny
jsme onemocněly. Tělo rozpálily horečky, v hlavě
bušilo, sluch se ztrácel. Přidaly se vysilující průjmy.
Nemoc byla zákeřný nepřítel. Kdo se vzdal, kdo už
nenašel vůli žít, umřel za pár hodin. Ležela jsem
na holé podlaze. Kolem umíraly desítky žen. Mrtvoly nikdo neodklízel. Pak přišel takový mladík.
Měl knírek a pískové vlasy. Promluvil anglicky.
Byli tu. Psal se duben 1945.

¤ 3. Šlo to rychle. Během několika minut rozdělil
důstojník 1500 lidí na dvě skupiny. Doprava
– doleva. Divné rozcestí. Doleva šli staří, nemocní
a ženy s dětmi, doprava muži a mladší ženy.
Links- rozkázal mamince. Rechts – ukázal na mě.
Už jsem ji nikdy neviděla. Doleva znamenalo smrt,
doprava život.
¤ 1. Ve městě stál na postranní koleji vlak a u něj
se tísnil dav lidí. Kolem se kupila transportní zavazadla popsaná bílými transportními čísly. Byli
jsme obklíčeni muži SS, kteří drželi na řemeni psy.
Nahnali nás do vagónů. Odvezli nás z domova jako
dobytek.
LITERATURA
R. Glaser – Treblinka, slovo jak z dětské říkanky
V. Gisingová – Perličky dětství
Z. Fantlová – Klid je síla – řekl tatínek.
A. Lustig – Démanty noci

FRANCOUZSKá REVOLUCe RYBNÍKY A RYBNÍKÁŘSTVÍ
Délka: 60 – 75 minut
Cíl
Seznámit s dobou poněkud obtížnou formou poněkud
netradiční. Najít přesahy dějepisu do dneška.
Charakteristika
Živá hodina v pohybu, ze které rozhodně nemizí fakta.
Činnosti
¤ Dramatizace – za doprovodu dobové hudby dostanou účastníci pokyny k několika dramatickým
etudám. Začínáme jen tím, že se po přerušení hry
zastaví /štronzo/, posléze mají předvést dobové momentky: figurku z míšeňského porcelánu,
dámu v barokních šatech, paruku, střevíc apod. Je
vhodné ukázky komentovat.
¤ Účastníci dostanou obrázky členů společnosti
napříč společenským spektrem, komentují, seřadí.
¤ Hra Evoluce naruby. Hráči si stříhají. Ten, kdo
prohraje, propadá se o jednu příčku níže. / Církev,
šlechta, měšťané, rolníci/ Je vhodné doprovodit
každý stav jedním gestem nebo označit stužkou.
Každý si totiž stříhá jen s příslušníky svého stavu.
Propadá se toliko dolů, nahoru se nepostupuje. To
znamená, že ve finále zbude např. jeden duchovní,
dva šlechtici, pět měšťanů a zbytek jsou sedláci.
Tento poměr odráží situaci ve Francii, hodí se tedy
jako východisko výkladu.
¤ Evokace, čili to, co víme. Hráči se rozdělí
libovolně do čtyř skupin, každá reprezentuje jeden
stav. A každá diskutuje nad otázkami: Jaká je vaše
největší obava? Nejvyšší touha? Nejcennější majetek? Hráči odpovídají za stav, ne za sebe.

HODINA ČLOVĚK A PŘÍRODA
Délka: 90 minut

Cíl
Vidět, zažít a zkusit „jinou“ hodinu, nahlédnout
některé souvislosti a na konkrétních příkladech
spatřit“můstky“ mezi různými učebními předměty.
Činnosti
A/ Nasazené otázky – tedy už předem rozdané
otázky. Celá skupina se hemží, může se radit,
společně konzultovat. Otázky jsou ale voleny tak,
aby většinu nikdo nevěděl, aby vzbudily zájem
a nejistotu. Otázky jsou voleny z tématu rybníky
a rybníkářství. Např: Co je to průhledítko? Kolik
kaprů uživí 1 ha vodní plochy apod.
B/ Účastníci dostanou obrázky krajiny. Může jít o panenskou přírodu i o lidské výtvory, ale všechny
mají být hezké. Společně hledáme odpověď na
otázky, jaká krajina se nám líbí, proč, co k ní
cítíme, proč krajina probouzí libé pocity apod.
Měli bychom dojít k tomu, že rybník je sice zásah do
krajiny, ale nenarušuje ji, naopak, může ji i povýšit.
C/ Účastníci dostanou velké karty s pojmy, postaví
se do kruhu a klubíčkem, které si předávají, určí
vztah mezi pojmy a vysvětlí jej. Vzniká tedy uvnitř
kruhu jakási síť.
Pojmy na kartách: nové cesty a silnice, průplavy, nové
plodiny, doprava, finance, rozvoj průmyslu, dálkový
obchod, trh, velkostatky.

D/ Jediná výkladová fáze „hodiny“ o podnikání šlechty
v 16. stol, o zakládání rybníků, pivovarů, ovčínů,
vinic, chmelnic apod. Jde o to pochopit základní
souvislost, která platí i dnes, že chci-li mít zisk,
musím nejprve vložit a také unést nejistotu
a riziko.
Zdrojem značných zisků, českou specifikou a také
zásahem do české krajiny bylo zakládání rybníků. Zde
o tom také více pohovoříme. Odpovíme také na úvodní
nasazené otázky.
E/ Skupinová práce – myšlenková mapa na téma
rybník. Co vše nás napadne při vyslovení tohoto
pojmu, k čemu se vztahuje, co nabízí.
F/ Cyklický provoz – tedy skupiny se „stěhují“ po
třech stanovištích, všechny vystřídají všechno.
1. Sestavte z nabízených kroků /opět na kartách/
správný postup stavby hráze v 16. stol.
2. Rozhodněte, která z nabízených tvrzení o rybnících
jsou pravdivá.
3. Navrhněte, jak konkrétně by se s tématem
„rybník“ dalo pracovat v různých předmětech,
v různých ročnících, v celé škole, v projektovém
vyučování apod.
G/ Shrnutí, opakování, drobný didaktický dobový výstup, dialog mezi panovníkem a jeho šaškem Svochem o tom, kterak rozumně pečovat o svěřené
panství.

¤ Stručný výklad o stavu společnosti a situaci ve
Francii. Jediná výkladová fáze. Stavy, rozdíly, merkantilismus.
¤ Hra Slepci. Účastníci se zavázanýma očima
poznávají zboží, které vyráběly francouzské manufaktury – parfémy, hedvábí, porcelán, zrcadla
apod.
¤ Zazní Marseillaisa – francouzská hymna.
Následuje konstrukce myšlenkové mapy toho, co
se účastníci dozvěděli o tématu.
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INOVACE

programu KLÍČOVÉ KOMPETENCE

Délka: 90 min

¤

Tato inovace vznikla na kurzu pro ZŠ Kociánka Brno,
kterého se externí odborník Ivan Bauer nemohl
účastnit. Autorem je Renáta Trčková.
Cíl
Seznámit učitele atraktivní formou s neatraktivními
klíčovými kompetencemi.

¤

Materiál
Ttužky, fixy, lepidla, papíry,

¤

Činnosti
¤ Ivanův úvod s přelíváním vody - přelijeme–li
trychtýřem vodu z jedné láhve do druhé, nic se
nezmění, budeme–li pracovat zbrkle, voda vychrstne. Chceme–li do výuky dostat „kompetence“, musí nám v druhé lahvi nějaký prostor
zůstat, jde o zdůvodnění minimalizace učiva
(skleničku s klíčovými kompetencemi jsme obarvili, aby pak byly úplně v celém učivu).
¤ Test - co dělají žáci ve škole.
¤ Rozbor inzerátů – inzeráty ze současného tisku
– účastníci zjišťují, co zaměstnavatelé žádají,
v čem se požadavky profesí překrývají a začínají
chápat, proč máme učit kompetencím.
¤ Čínský znak „naslouchání” - pak otázka, co by za
slova v sobě obsahoval znak pro klíčové kompetence.
¤ Otázka „co pro ně znamená ŠVP“ - opět psáno
na tabuli, tak aby bylo vidět pozitiva i negativa.
Obojí jsme odsouhlasili a pak jsem sdělila, jak ho
vnímáme my: „Dostat se od člověka úspěšného
(žáka, který má „pouze” samé jedničky) k člověku
cennému (žák, který je lidský, sociální, atd....).”
¤ Účastníci sedí u šesti stolů, každý stůl dostane
prázdné útržky papíru, jeden velký arch papíru
a rozstříhané charakteristiky jedné z kompetencí
a „anti-kompetencí” - na každém stole byla
kompetence jiná. Dále dostali následující hesla,
která byla charakteristikou sloupců, které učitelé
vyplňovali:
		
- co naplňuje danou kompetenci
		
- co nenaplňuje danou kompetenci
		
- co dělá učitel pro naplnění
		
- co může dělat žák
Úkolem učitelů je nejprve roztřídit útržky tak, aby
jeden sloupec odpovídal dané kompetenci a druhý,
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aby byl charakteristikou toho, co ji NEnaplňuje.
Kompetenci si učitelé podle charakteristik sami
pojmenují.
Skupiny vymýšlí činnost, kterou by učitel mohl
zprostředkovat žákům, aby si kompetenci
vyzkoušeli a dále vymyslet činnost, kterou může
žák dělat, aby kompetenci získal (cca 2 - více
nápadů).
Skupiny se u jednotlivých kompetencí střídají.
Jejich úkolem je doplnit to, co dělá učitel a žák,
a případná kontrola už sepsaného.
U poslední kompetence opět doplňují, pak dostanou Ivanovy papíry, kde jsou činnosti učitele, a mají
si vybrat, co se jim ze seznamu líbí a doplnit to do
svého seznamu. To stejné pak udělají s tabulkou,
kde jsou činnosti žáka.
Všechny lístečky nalepí na arch a dostanou
poslední úkol - hledat jméno člověka, který by
danou kompetenci charakterizoval (imaginární,
filmová i skutečná osoba).
Postupná prezentace jednotlivých klíčových kompetencí, učitelé charakterizují KK vlastními slovy.
Na tabuli se zapisují jména (např. kompetence
k učení - Líza Simpsonová)
Prostor na dotazy a závěr.

Metodické poznámky
Padl návrh, že např. ve škole můžou učitelé od
žáků zjistit jejich vzory, které by mohly kompetenci
splňovat, mít k nim obrázky a ty využít ve vhodných
chvílích - zda se žáci tak chovají nebo ne - použitelné
zejména pro první stupeň.
ANTIKOMPETENCE K UČENÍ
¤ nedokáže vyhledávat informace
¤ na vše se ptá, místo aby hledal informace sám
¤ neví, kde hledat potřebné informace
¤ nemá žádné životní cíle
¤ nevidí souvislosti v látce, kterou se naučil
¤ neví si rady jak se učit
¤ nedokáže zpracovat žádný materiál k zadanému
tématu
ANTIKOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
¤ informace předává nesrozumitelně a chaoticky
¤ neumí říct, co chce
¤ ve větách používá vulgární a nespisovné výrazy
a spojení
¤ ignoruje neverbální sdělení
¤ neudrží pozornost, když naslouchá druhým
¤ snaží se za každou cenu prosadit svůj názor a není
si toho vědom

¤ v diskusi překřičuje ostatní a nerespektuje pořadí
¤ argumentuje na základě svých domněnek ne konstruktivních argumentů
¤ před větší skupinou – třídou nedokáže promluvit
¤ v žádné situaci se nedomluví cizím jazykem
ANTIKOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
¤ lekne se každého problému
¤ nechá se odradit každým nezdarem
¤ při řešení problémů spoléhá na pomoc druhých
¤ snadno propadne zmatku
¤ od řešení problému uteče nebo se mu vyhne
¤ v krizových situacích se spoléhá na pomoc druhých
¤ nepostupuje systematicky
¤ drží se zavedených postupů
KOMPETENCE PRACOVNÍ
¤ manuální práci nechá za sebe dělat druhé
¤ při všem co dělá, se zraní
¤ nemá zájem zdokonalit své vlohy a schopnosti
¤ vyhýbá se riziku
¤ má strach, že se při práci zraní
¤ nedokáže posoudit míru rizika
¤ základy hygieny jsou mu cizí
¤ chová se vandalsky k práci jiných
ANTIKOMPETENCE OBČANSKÉ
¤ na veřejnosti mu jde jen o to, být středem pozornosti za každou cenu
¤ bezhlavě utrácí peníze
¤ nedokáže prosadit to, na co má právo
¤ nikdy se nezapojí do práce pro okolí
¤ starší vnímá jako něco opotřebovaného
¤ nemá úctu k uměleckým a historickým dílům
¤ nedodržuje své povinnosti
¤ lidi s opačným názorem odsuzuje
¤ životní prostředí je mu cizí a nezajímá ho
ANTIKOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
¤ nedokáže vyjmenovat pět svých dobrých vlastností
¤ neumí uznat vlastní chybu
¤ nezapojuje se do skupiny a skupinové práce
¤ za každé situace sleduje svůj prospěch
¤ je individualistou, kterého jiní nezajímají
¤ vždy vidí jen chyby
¤ to, co pro něj lidé udělají, považuje za samozřejmost
¤ pochvalu bagatelizuje
¤ nezapojuje se a nerespektuje soužití třídy

Personální obsazení
Vedení projektu:

Renáta Trčková - projektová manažerka
Kateřina Procházková - metodička

Seznam instruktorů, elévů, lektorů
a hostů, podílejících se na kurzech Klíč:

Bauer Ivan
Bauerová Anna
Drahanská Petra
Dvořák Michal
Eiseltová Lucie
Farský Ivo
Hájková Helena
Hak Martin
Haková Jana
Holcová Martina
Janča Boris
Kamenská / Turečková Martina
Kindelmannová Jana
Krauter Rostislav
Krejčí Jan
Kročáková Zuzana
Kučera Pavel
Lejsalová Barbora
Lochmanová Jana

Lysáková Romana
Malotová Zdenka
Obenau Lucia
Ošmera Radim
Ošmerová Katka
Pavlík Filip
Pavlíková Marie
Pavlíková Martina
Půčková Adéla
Půlpán David
Regner Josef
Rodriquezová Veronika
Rozsívalová Lenka
Sobek Jiří
Šachtová Jana
Trčková Renáta
Tureček Aleš
Vystrčil Miroslav
Zímová Eva
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Hodnocení Klíče z pohledu účastníků
Na závěr každého kurzu byli účastníci požádáni
o vyplnění dotazníku, který zjišťoval spokojenost
účastníků a přínos kurzu. Otázky se týkaly těchto
okruhů:

PŠL ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Zpracovala Věra Tůmová

PŘÍNOS KURZU
Pro mě osobně
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

225
112
11
5
2
3
358

Pro mou práci
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

193
143
12
4
4
2
358

Pro mou výuku
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

152
153
27
5
11
10
358

Pro zlepšení vztahů s kolegy
/ot. nebyla vždy zařazena/
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

150
91
24
5
15
73
358

Pro zlepšení vztahů se žáky
rozhodně ano

80
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Seznam škol
Následující tabulky představují výsledky z vyhodnocení
358 dotazníků.
Z tohoto počtu tvořily ženy 299 osob a muži 57 osob.
Dva dotazovaní pohlaví neuvedli.

sociodemografie
hodnocení kurzu jako celku
hodnocení programu
hodnocení instruktorů
přínos kurzu z různých hledisek
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM 358

146
60
10
55
7

Kurz se vztahoval k práci na ŠVP
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

186
136
15
4
8
9
358

K porozumění, jak naložit s KKK
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

132
167
30
6
16
7
358

PŠL ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Pro podněty přenositelné do výuky
rozhodně ano
223
spíše ano
96
spíše ne
24
rozhodně ne
5
nedokáži posoudit
6
neodpověděl
4
CELKEM	
358
HODNOCENÍ KURZU /známkování/
1
2
3
4
5

212
109
22
5
2

Chronologicky řazený seznam škol, účastnících se kurzů Sborovna:
ZŠ Integra, Vsetín

ZŠ Hrdějovice

ZŠ Golčův Jeníkov

ZŠ Vl. Radyl

ZŠ Vyškov

ZŠ Dukelská

ZŠ Buttulova, Chotěboř

ZŠ Majdalena

ZŠ Arkádie

ZŠ Olešnice

ZŠ Dr. J. Malíka, Chrudim

ZŠ Hosín

HODNOCENÍ PRÁCE TÝMU /známkování/
1
278
2
62
3
4
4
4
5
0
nerelevantní odpověď 3
neodpověděl
7
CELKEM	
358

ZŠ Pavlovská, Brno

ZŠ Jarošov nad Nežárkou

ZŠ Náměstí Míru, Vrchlabí

ZŠ Borová Lada

ZŠ Roztoky

ZŠ Šindlovy Dvory

MZŠ Velký Osek

ZŠ Gajdošova, Brno

ZŠ T. G. Masaryka, Mnichovice

ZŠ Kroměříž

MZŠ Brankovice

ZŠ Komenského, Letohrad

MZŠ Blansko

ZŠ Kociánka, Brno

ZŠ T. G. Masaryka, Šardice

ZŠ Holzova, Brno

SPOKOJENOST S ORGANIZACÍ KURZU CELKOVĚ
rozhodně ano
225
spíše ano
118
spíše ne
4
rozhodně ne
7
nedokáži posoudit
1
neodpověděl
3
CELKEM	
358

ZŠ Nedabyle

ZŠ Jevíčko

nerelevantní odpověď
neodpověděl
CELKEM	

1
7
358

PŘED KURZEM JSEM BYL/a DOSTATEČNĚ
INFORMOVÁN/a
rozhodně ano
87
spíše ano
126
spíše ne
104
rozhodně ne
35
nedokáži posoudit
3
neodpověděl
3
CELKEM	
358
UBYTOVÁNÍ BYLO KVALITNÍ
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedokáži posoudit
neodpověděl
CELKEM	

266
79
7
0
0
6
358
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