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ÚVODNÍ
SLOVO

Posláním Prázdninové školy Lipnice je náročnými
výzvami motivovat a mobilizovat v člověku odvahu
a tvořivost, které jsou nezbytné pro aktivní nabývání
zkušeností.
Ve svém názvu má naše organizace slovo škola. Nejsme školou kamennou, nemáme třídy ani lavice,
a přesto věříme, že vzděláváme. Naším cílem je rozvinout potenciál vlastní každému z nás. Učíme, jak přetvářet zážitek ve zkušenost. To představuje základní
kámen metody zážitkové pedagogiky, kterou naše
organizace již po 34 let objevuje a rozvíjí.
A právě tuto metodu jsme se rozhodli přiblížit a představit pedagogickým pracovníkům jako jeden z možných
a účinných nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí.

Ve svém přístupu navazujeme na zkušenosti z projektu
Klíč, který jsme uskutečnili v letech 2005–2007. Nově
jsme se zaměřili také na téma zpětné vazby a hodnocení, které je součástí každodenní učitelské praxe.
Náš přístup k představeným tématům včetně využitých programů naleznete v publikaci, kterou právě
držíte v rukou, sborníku z projektu Sborovna, jehož
realizace byla podpořena z ESF a z rozpočtu České
republiky.
Věříme, že vám pedagogům, ale i lektorům a instruktorům působícím ve vzdělávání přinese sborník inspiraci a podněty pro další pedagogickou práci.
Renáta Trčková
metodička projektu Sborovna
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CO JE ESF

CO JE RVP
A ŠVP

Jednou ze základních politik Evropské unie je politika
posilování hospodářské a sociální soudržnosti, která
se snaží 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 tvoří čtyři fondy, z nichž každý plní
svoji specifickou roli. Jedním z nich je i Evropský sociální fond (ESF). Jako hlavní poslání si ESF stanovuje
rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti,

V současné době dochází k reformě celého školského
systému. V mateřských školkách, základních a středních školách, na gymnáziích a učilištích se transformuje obsah a hlavně forma výuky. Formálně se nová
školská reforma realizuje ve dvou zásadních dokumentech: rámcovém vzdělávacím programu a školním vzdělávacím programu. Rámcový vzdělávací program (dále
jen RVP) je dokument, který vymezuje závazné rámce vzdělávání pro všechny školy (pro každou z úrovní
a typů 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.
ŠVP představuje formální dokument, který má však
reálný dopad na chod školy. Pokud je funkční, je pokladem školy a zaručuje kvalitní vzdělávání a výchovu
žáků. Celkově jde o změnu přístupu školy k vyučova-
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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 ČR. 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.

címu procesu; laicky řečeno: místo nalévání poznatků
do hlavy jde o snahu vychovat z žáků a studentů samostatně uvažující lidi s přehledem o světě a zodpovědností za své činy.
Na základním stupni vzdělávání je stanoveno šest klíčových kompetencí: kompetence k učení, kompetence
k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské,
kompetence pracovní. Na středním stupni škol jsou
k těmto základním přidruženy další kompetence, a to
podle typu a zaměření školy. Základy klíčových kompetencí si žák utváří již od mateřské, respektive základní školy a v dalších etapách vzdělávání je dále rozvíjí a dotváří. Proces osvojování klíčových kompetencí nelze proto chápat jako konečný, ale jako proces celoživotní. Klíčové kompetence jsou multifunkční, neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují
a k jejich rozvoji musí směřovat a přispívat vzdělávací
obsahy ŠVP škol na všech úrovních vzdělávání.

CO JE
PROJEKT
SBOROVNA

Projekt Sborovna byl vzdělávací projekt, který vycházel z metody zážitkové pedagogiky a zaměřoval se na
přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky. Jako podpůrný prostředek k trvalé
využitelnosti nabytých poznatků, dovedností a zkušeností z kurzů byly vytvořeny také tištěné handouty,
které na úrovni znalostí pokrývaly všechna tři hlavní
témata projektu.

Cíle projektu

Záměrem byla modernizace počátečního vzdělávání,
a to naplňováním hlavního cíle projektu: rozvinout
a zvýšit kompetence pedagogů v počátečním
vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, hodnocení a sebehodnocení žáků a týmové spolupráce.
Dalším cílem bylo vytvořit pracovní materiály a dokumentaci pro podporu zavádění nových vyučovacích metod.
Cíle projektu se prakticky naplňovaly formou 2,5denních pobytových kurzů organizovaných mimo působiště škol. Na kurzy navazovaly 8hodinové facilitační
workshopy, které probíhaly vždy na dané škole v maximálním odstupu 3 měsíců od konání kurzu.

Účastnická skupina

Účastnickou skupinu vždy tvořil pedagogický sbor jedné školy, a to buď základní, speciální, střední, střední

odborné, vyšší odborné, střední jazykové nebo střední
hotelové. Počet účastníků se odvíjel od velikosti pedagogického sboru – nejmenší počet účastníků činil 14
a nejvyšší 34. Kurz byl koncipován tak, aby se jej mohla účastnit vždy celá sborovna.
Vedení některých škol nabídla kurz svým pedagogickým zaměstnancům jako dobrovolnou akci, u jiných
šlo o povinné školení, což se odrazilo v míře motivace
učitelů. Charakteristiky účastnických skupin byly různorodé: od komunikativních sborů s chutí rozvíjet své
pedagogické kompetence po pasivní, skeptické naladění vůči reformě jako takové.

Lektorský tým

Týmy kurzu Sborovna sestávaly ze zkušených instruktorů Prázdninové školy Lipnice, doplněných o jednoho
expertního pedagoga se školní praxí. Velikost týmu se
odvíjela od velikosti účastnické skupiny, na jednom
kurzu tak pracovalo 3–5 členů týmu.

Financování projektu

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Díky
tomu byl program pedagogickým sborům nabízen
zcela zdarma, školy se podílely pouze na úhradě nákladů na dopravu.

Další informace viz www.rvp.cz
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METODA
PROJEKTU
SBOROVNA

Kurzy projektu Sborovna byly vzdělávací a jejich program vycházel z metody zážitkové pedagogiky. Scénář kurzu zahrnoval zážitkové hry, interaktivní přednášky a nácvik konkrétních dovedností. Základem
práce kurzů PŠL je promyšlená dramaturgie přinášející vyvážený a pestrý sled originálních programů korespondujících s tématy a cíli kurzu. Klasická metoda
Prázdninové školy Lipnice byla obohacena externími
lektory, kteří působí jako pedagogové na základních
či středních školách.

• To mimo jiné znamená, že nám nebudou stačit for•

Hlavní témata kurzu Sborovna

• Klíčové kompetence
• Hodnocení a sebehodnocení
• Zážitková pedagogika

Hlavní cíle kurzu Sborovna

• Předat a rozvinout kompetence učitelů v práci
s klíčovými kompetencemi žáků
• Předat a rozvinout kompetence učitelů v oblasti hodnocení a sebehodnocení
• Podpořit otevřenou a konstruktivní komunikaci uvnitř učitelského sboru

Každé ze tří hlavních témat jsme rozpracovali do konkrétnější úrovně cílů, která byla základem pro tvorbu
scénáře pilotního kurzu. Protože pokročilost v aplikaci
ŠVP a vzdělávací kontext jednotlivých zúčastněných
škol se velmi různily (ZŠ, ZŠS, SŠ, SOŠ, SPŠS, SPŠ, VOŠ,
ISŠ, OA, OSŠP, JŠ, HŠ), měl každý kurz stanoveny vlastní
specifické cíle, a to vzhledem k poptávce jednotlivých
škol v rámci hlavních témat.

Cíl kurzu vzhledem k tématu
klíčové kompetence

Předat učitelům způsoby práce s KK jako s cíli
výuky
Základní principy, které jsme chtěli předat:
KK by měly ve výuce fungovat jako cíle, stejně jako
učivo nebo očekávané výstupy.
Aby tomu tak bylo, je nutné formulovat KK do podoby cílů v duchu SMARTER.

•
•
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mulace z RVP nebo ŠVP, ale do příprav hodin musíme použít mnohem konkrétnější dílčí části KK.
Základní principy práce s KK lze shrnout do dvou
přístupů:
a) vstřícný přístup: identifikovat problém » pojmenovat chybějící KK » pojmenovat kritéria, podle
kterých poznám, že žáci tuto KK získali » výběr metody » realizace » reflexe » hodnocení
b) zvládací přístup: dlouhodobý plán, jaké KK chci
rozvíjet » rozpracování KK do podoby konkrétních
projevů, které žák vykonává, když KK získal » plán
rozvoje KK (kdy, co a kde rozvíjet) » realizace » reflexe » hodnocení

Na kurzu jsme s KK pracovali ve dvou rovinách. V jedné rovině bylo se zážitkem zacházeno jako s balíčkem
znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot,
který pedagogové přirozeně používali při spolupráci na kreativních úkolech. Následná reflexe pak z prožitku vytvářela pojmenovanou zkušenost, uvědomění
důležitosti všech složek KK a trénovala dovednost tyto
složky vědomě rozlišovat a pojmenovávat.
Podstatou druhé roviny byla ukázka aplikace KK do
vyučovacích jednotek. Součást programu kurzů tvořily ukázkové hodiny, kterými pedagogové procházeli
v pozici žáků a které jim měly dát okusit interaktivní
a zážitkové vyučování. Cíle ukázkových hodin vždy
směřovaly k rozvoji KK.

k těmto kritériím, nikoliv vzhledem k ostatním spolužákům.
Odlišujeme reflexi a hodnocení: reflexe nemusí
nutně probíhat vzhledem ke kritériím, hodnocení
vždy. Reflektovat můžeme jak obsah (co jsem se naučil), tak proces (jak jsem se to naučil).
Základní princip hodnocení je obdobný jako u KK:
stanovit si cíl » naplánovat si jeho dosažení » poměřit
jeho dosažení za pomoci kritérií
Na kurzu jsme téma hodnocení a sebehodnocení nabídli ve čtyřech možných rovinách.
První rovinou byla praktická zkušenost s technikami
hodnocení a reflexe po zážitkových programech, kdy
si pedagogové vyzkoušeli transformovat vlastní prožitky ve zkušenost. Cíleně jsme pracovali s různými
formami, se kterými se pedagogové seznamovali jejich přímým užíváním v rolích účastníků.
Další rovinou bylo zařazení přednáškových částí programu, zaměřených na principy optimálního hodnocení žáků. Přednášky byly vedeny interaktivně a s dostatkem prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností pedagogů. Navazoval většinou nácvik vybraných

•
•

dovedností vyplývajících z kompetence dobrého
hodnotitele (nácvik slovního hodnocení, nácvik hodnocení podle kritérií atp.).
Třetí rovinu zpracování tématu na kurzu tvořily nácvikové programové bloky týkající se optimálního užívání
zpětné vazby. Šlo o kombinaci přednášky a následného
tréninku dovedností přijímat a dávat zpětnou vazbu.
Čtvrtá rovina byla z pozice účastníků poměrně pasivnější, i tak však přinášela silnou zkušenost. Jednalo se
o program Akvárium (a jeho variace), při němž účastníci zhlédli ukázku hodnocení a zpětné vazby na tzv.
otevřené týmové schůzce, při níž instruktoři reflektovali uplynulý programový den a vlastní spolupráci
v rámci týmu.

Cíl kurzu vzhledem k tématu
zážitková pedagogika

Předat učitelům principy ZP tak, aby dokázali principy ZP využít ve svých běžných hodinách
S tématem ZP jsme na kurzu pracovali ve třech rovinách.
Pedagogové získávali vlastní zkušenost v roli účastníků

zážitkových programů; tuto zkušenost jsme společně reflektovali. Zážitkové části programu byly využívány buď jako odrazový můstek k dalším tématům
kurzu (hodnocení, KK), nebo jako prostý tmel skupiny
umocňující vývoj skupinové dynamiky.
Další balíček, který obohatil zkušenosti pedagogů,
tvořily ukázkové hodiny, které vycházely z principů
zážitkového učení. Nabízeli jsme ukázkové hodiny
českého jazyka, tělesné výchovy, dějepisu, biologie,
podpory zdraví a environmentální výchovy. Chtěli
jsme učitelům ukázat, že zážitková pedagogika může
být součástí běžných vyučovacích hodin, a ne pouze
speciálních projektů, výletů atp.
Třetí rovina předávání principů ZP sestávala z přednášek, ve kterých jsme shrnovali proběhlé zážitkové programy do jednoduchých teoretických modelů.

Facilitační workshop

Cílem facilitačního workshopu, který navazoval na kurz
Sborovna, bylo reflektovat a podpořit přenos získaných
dovedností do reálné školní praxe. Workshop se většinou týkal sdílení zkušeností, které pedagogové od
uplynutí kurzu získali aplikací nových metod ve svých
vyučovacích hodinách. Workshop byl veden šéfem kurzu a probíhal nejdéle tři měsíce od konání kurzu.

Handouty

Cíl kurzu vzhledem k tématu
hodnocení a sebehodnocení

Pro podporu nabývaných kompetencí v oblasti tří kurzovních témat vznikly pracovní listy, které účastníci
kurzů obdrželi v průběhu programu a které shrnovaly
kurzovní poznatky. Jejich cílem bylo doplnit a podpořit „účastnickou zkušenost“ o teoretické principy v oblasti zážitkové pedagogiky, klíčových kompetencí,
hodnocení a sebehodnocení.

Základní principy, které jsme chtěli předat:
Hodnocení by mělo být průběžné a pravidelné.
Při hodnocení je nutné používat popisný a korektivní jazyk, který se vyjadřuje k věci, ne k osobě.
Takovýto způsob hodnocení je žáky nutné naučit.
Přirozeně jej obvykle neumí.
Chceme-li hodnotit, potřebujeme kritéria. Jestli nechceme žáky odradit, hodnotíme je vzhledem

Jako závěrečný metodický bonbónek vznikla publikace Škola zážitkem aneb Zážitková pedagogika při
výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků, v rámci
které byl představen princip zážitkové pedagogiky,
klíčových kompetencí a hodnocení a sebehodnocení
s přesahem do praxe v podobě inspiromatu, tedy příkladů dobré praxe (ukázky her a aktivit, vzorových hodin a postupů).

Předat učitelům znalosti a dovednosti potřebné k hodnocení a sebehodnocení žáků a sebe
sama tak, aby se jednalo o kontinuální rozvojovou činnost

•
•
•
•

Metodická příručka
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kronika 18 závěrečných zpráv. Cílem tohoto sborníku je přinést metodický přehled vzniku a realizace
vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky,
nikoli jejich fakticky historický popis. Na těchto
stránkách tedy nenajdete podrobný záznam každého realizovaného kurzu, najdete zde podrobný popis
pilotního scénáře s metodickým komentářem a pak
kapitolu s popisy programů, které byly zařazeny do
dalších kurzů Sborovny .

2. den

POPIS
PROGRAMU
PILOTNÍHO
KURZU
SBOROVNA

Na počátku projektu existoval pilotní scénář kurzu
Sborovna. Ten se postupně upravoval do různě variantních podob, protože při jeho každé další realizaci
vstupovaly do hry tři proměnné faktory: konkrétní
poptávka školy, osobnost šéfujícího lektora a vývoj
skupinové dynamiky na kurzu. Bylo by velmi obsáhlé
a nepřehledné uvádět zde všechny odchylky od pilotního scénáře v kompletním přehledu všech programů pozměněného kurzu. Vlastně by tak vznikla

2. den
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Čas

Název programu

17:00–18:00

Úvod kurzu

Typ programu

Drobné hry

» uvolnit atmosféru
» odstřihnout pedagogy od běžných starostí a naladit je na aktivní získávání zkušeností

Poslechový program o hudebním
skladateli W. A. Mozartovi

» dát pedagogům zažít způsob předávání informací ve škole formou zážitku
» vytvořit společnou zkušenost pro následnou diskusi o využití ZP ve výuce

Ranní servis

Facilitovaná diskuse

» ohlédnout se za programem předešlého dne
» vyladit technické záležitosti (ubytování atd.)

9:00–9:30

Review MocArt

Facilitovaná diskuse

» vyhodnotit úspěšnost zapamatování faktických informací o W. A. Mozartovi
» hledat možnosti zařazení zážitku do výuky
» na základě zážitku společně pojmenovat princip „učím se, aniž vím, že se učím“

9:40–11:45

Týmové úkoly

Skupinové úkoly s aktivní
účastí pedagogů

» zážitkovým způsobem procvičit tři KK (komunikativní, řešení problémů, sociální
a personální)
» vytvořit prostor pro cílený rozvoj účastnické skupiny v rámci postupného řešení
různých úkolů
» v rámci rozborů pomoci učitelům vidět KK v běžných projevech žáků
» procvičit různé techniky hodnocení
» vytvořit společnou zkušenost pro následnou diskusi o využití ZP ve výuce

18:00–19:00

Icebreakery

19:00–19:45

Večeře

20:00–21:00

MocArt

8:00–8:45

Snídaně

8:45–9:00

Název programu

Typ programu

12:00–12:45

Teorie zážitkového Interaktivní přednáška
učení

12:45–14:00

Oběd

14:00–14:15

Poptávka

Reflektivní a zjišťovací aktivita

» reflektovat získané znalosti o ZP
» zmapovat poptávku v oblasti ZP v účastnické skupině

14:15–16:00

Důvěra
Světla a stíny

Ukázkové hodiny tělocviku
a dějepisu

» provést učitele vyučovacími hodinami s prvky ZP, ve kterých se s KK pracuje jako
s cíli výuky
» vytvořit společnou zkušenost pro následnou diskusi o zařazování KK do výuky

16:00–16:15

Pauza

16:15–18:30

Klíčové
kompetence

Interaktivní přednáška doplněná
nácvikem

» reflektovat, v čem byly ukázkové hodiny přínosné a jak byly vystavěny
» pojmenovat shodné prvky týmových úkolů a ukázkových hodin
» představit princip výstavby vyučovacích hodin reflektujících přirozené učení
» představit princip SMARTER a dát vyzkoušet formulování cílů podle něj
» představit princip reflexe (zásady a chyby)

18:30–20:00

Večeře

20:00–21:15

Hvězdárna

Interaktivní přednáška, zážitkový
program

» interaktivním způsobem představit jádro změny, kterou přináší RVP
» podpořit pochopení podstaty změny prožitkem

8:00–8:45

Snídaně

8:45–9:15

Ranní servis

Facilitovaná diskuse

» ohlédnout se za programy předešlého dne
» poskytnout prostor pro komentáře k programu
» poskytnout prostor pro sdílení zážitků a zkušeností z předešlého programu

9:15–10:00

Inspiromat

Diskuse

» reagovat na poptávku účastníků (praxe a příklady)
» zodpovědět otázky k probraným tématům ZP a KK

10:00–10:10

Pauza

10:10–11:20

Hodnocení
a sebehodnocení

Workshop

» představit pedagogům různé formy hodnocení
» vytvořit pedagogům prostor vyzkoušet si nové formy hodnocení
» sdílet s pedagogy jejich zkušenosti s hodnocením žáků
» představit principy zpětné vazby jakožto nástroje rozvoje

11:20–11:30

Pauza

11:30–12:00

Zadání facilitačního workshopu

Moderovaná diskuse

» sesbírat náměty na obsah workshopu
» vytvořit z nich společně zakázku

12:00–12:45

Závěr kurzu

12:15–13:00

Oběd

Cíl programu
» představit kurz a tým
» dát prostor pro představení pedagogů
» zmapovat očekávání a obavy pedagogů
» vyplnit zdravotní deklarace
» vyplnit prezenční listinu
» domluvit s účastníky technický chod kurzu

3. den

1. den

Pilotní scénář

Čas

Cíl programu
» pojmenovat základní principy ZP, představit metodu ZP a její teoretické zarámování
» vytvořit prostor pro aplikaci vlastní zkušenosti (učitelé reflektují teorii na pozadí
vlastních prožitků)
» zmapovat, které KK má metoda ZP největší potenciál rozvíjet

» uzavřít kurz po formální stránce – vyplnit dotazníky, předat certifikáty
» získat od účastníků verbální zpětnou vazbu na obsah kurzu
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Průběh
pilotního
kurzu

1. den
Úvod kurzu

Kurz začínal prostým setkáním a povídáním lektorů
s účastníky. Kromě milého přivítání představil realizační tým autorku projektu – Prázdninovou školu Lipnice,
a dále instituce, které kurz finančně podpořily. Byla prezentována tři hlavní témata kurzu, jeho cíle a program,
který tato témata a cíle zpracovává. Následovala diskuse
o obavách a očekáváních, které se promítaly do symboliky stromu. Účastníci odpovídali na tři otázky směřované
k různým částem stromu: ke koruně (požadovaný užitek
kurzu), kořenům (vklady do kurzu) a červotočům v kmeni (možná ohrožení užitku). Vyjádření naprosté většiny
přítomných ukazovala na velmi dobré nastavení směrem ke kurzu a na očekávání pedagogické inspirace. Byl
zmíněn princip dobrovolnosti, domluvil se způsob oslovování, svolení k fotografování a technický chod střediska. Účastníci vyplnili zdravotní prohlášení a tým jim předal zdravotní a bezpečnostní informace.

Název: ICEBREAKERY – DOBRÝ DEN

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, prolomit ledy
Čas na přípravu: žádný
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 10 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–20
Prostředí: kdekoli
Materiál: žádný
Popis průběhu: Účastníci stojí v kruhu čelem dovnitř. Aktivita má tři části:
1. Podávání ruky a pozdrav dobrý den. Instruktor přijde k člověku, který stojí v kruhu, podá mu ruku a řekne dobrý den. Pozdravený člověk opětuje stisk ruky,
odpoví na pozdrav a opouští svoje místo, které zaujme instruktor. Účastník, který se tak ocitá bez místa, se jde pozdravit s dalším člověkem a zaujmout jeho
místo.
2. Podání ruky s pozdravem dobrý den a zdravení se
s novými sousedy. Instruktor přijde k člověku, který
stojí na linii kruhu, podá mu ruku a řekne dobrý den.
Pozdravený člověk opětuje stisk ruky, odpoví na po-
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zdrav a opouští svoje místo, které zaujme instruktor.
Instruktor se stiskem ruky a pozdravem dobrý den vítá
se svými novými sousedy po své pravici a levici.
3. Rozloučení se se svými sousedy, podání si ruky a pozdrav dobrý den s příchozím člověkem, který se následně vítá s novými sousedy. V této části je důležité,
aby hráč, který se jde s někým pozdravit, předem svého vybraného partnera kontaktoval očima, protože
vybraný partner se musí nejdříve rozloučit se svými
sousedy. Potřese jim rukou se slovy na shledanou. Pak
si podá ruku s příchozím člověkem, opouští svoje místo a pohledem si vybírá, s kým se pozdraví. Nový příchozí na jeho původní místo se se svými sousedy vítá
podáním ruky a pozdravem dobrý den.

Název: ICEBREAKERY – VIZITKY

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, dozvědět se informace o ostatních
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 15 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: lepicí štítky, fixy (tmavé, raději silnější)
Popis průběhu: Každý účastník dostane lepicí štítek
a fixu. Štítek si nalepí viditelně na oblečení. Ve vymezeném čase se všichni pohybují po místnosti. Když se
potkají dva lidé, představí se slovy: Ahoj, já jsem Karel
a potřeboval bych na jmenovku napsat písmeno K. Jeho
kolega mu odpoví: Ahoj, já jsem Petr. Napíšu ti písmeno K, ale zajímalo by mne, jak by vypadala tvoje vysněná dovolená. Karel Petrovi odpoví a Petr napíše Karlovi
na jmenovku písmeno K. Pak Petr požádá Karla o napsání písmene P na svoji jmenovku. Karel mu písmeno
napíše až tehdy, když mu Petr odpoví na jeho otázku.
Dvojice se střídají, každý smí napsat pouze 1 písmeno
na vizitku někoho jiného.

Název: ICEBREAKERY – MÍSTA SI VYMĚNÍ

Autor: Ota Holec
Cíl aktivity: získat o druhých informace zajímavou
formou, prolomit ledy
Čas na přípravu: žádný
Instruktorů na přípravu: 1

Čas na program: 10 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: žádný
Popis průběhu: Hráči utvoří kruh, v jehož středu stojí
instruktor. Každý z hráčů na obvodu kruhu má na zemi
svoji značku (kruh namalovaný křídou, čtverec lina,
šátek, čepici atd.). Jen instruktor stojící ve středu žádné „svoje“ místo na obvodu kruhu nemá. Aby se mohl
na některé místo na obvodu kruhu dostat, musí ostatní hráče uvést do pohybu a pak nějaké uvolněné místo
obsadit. K uvedení hráčů do pohybu použije formulku:
Místa si vymění ti, kteří... (např. mají modré oči). Aby se
mohl dát do pohybu také instruktor, musí mít modré
oči. To znamená, že to, co uvede ostatní hráče do pohybu, se musí týkat i jeho. Nemůže se dát do pohybu a snažit se obsadit nějaké místo, jestliže vyřknutou
podmínku nesplňuje i on. Jakmile se mu podaří obsadit některé z uvolněných míst, čeká se, na koho žádné
volné místo nezbylo. Ten pak musí vymyslet další podmínku, kterou uvede ostatní do pohybu, aby si mohl

najít nové místo. Pravidlo: není dovoleno vracet se na
původní místo, ze kterého hráč odešel. Není také možné přesunout se na sousední uvolněné místo – přesun
musí proběhnout alespoň přes jedno místo.

Název: ICEBREAKERY – GOLFÍK

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, prolomit ledy, rozhýbat účastníky
Čas na přípravu: 15 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 20 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 6–40
Prostředí: louka, les
Materiál: 6–10 tyček, malé nalepovací papírky očíslované podle počtu týmů (4 týmy = 4 papírky s čísly 4,
3, 2, 1 krát počet použitých tyček), hole a tenisák pro
každý tým, píšťalka
Popis průběhu: Na široké, terénně mnohotvárné
ploše jsou umístěny tyčky = mety s nalepenými očíslovanými papírky. Na každé metě je tolik papírků, kolik
je týmů, a každý papírek má jinou bodovou hodnotu

podle čísla, které nese. Účastníci se rozdělí do týmů
o cca 3–5 členech, vysvětlí se pravidla a bezpečnost
a odstartuje se hra. Každý tým má jeden tenisák a jednu odpalovací hůl. Na konci hry si týmy sečtou získané
body – vítězí ten s největším počtem bodů.
Pravidla: Cílem je získat co nejvíce bodů. Hraje se
golf, takže se snažíme úderem posunovat míček směrem k metám. Hráči si dopředu zvolí uvnitř týmu pořadí a při odpalech se v týmu v tomto pořadí střídají
– jeden hráč = jeden odpal holí. Míček není dovoleno
zastavovat, musí se nechat zastavit samovolně. Když
se míček dotkne mety, bere si tým papírek s nejvyšší
bodovou hodnotou. Pak pokračuje k další metě. Mety
je nutno obejít všechny, a to v libovolném pořadí. Na
závěr je potřeba projet cílovou čárou. Tým, který projede cílovou čárou, tím ukončuje celou hru i ostatním
týmům. Týmy sečtou body do té doby získané a vyhlásí se vítěz – nemusí to být nutně ten, kdo projel cílem.
Bezpečnost: Před úderem si uděláme prostor všude
okolo sebe. K nikomu, kdo odpaluje, se nepřibližujeme.
Pálku nezahazujeme. Před úderem je lepší chvilku počkat, než se dlouho omlouvat a zdržovat ošetřováním.

Název: MocArt

Autor: Ivan Bauer
Cíl aktivity: předat faktické informace o W. A. Mozartovi prožitkovým způsobem
Čas na přípravu: 30 min – čtená zkouška, rozdělení
rolí
Instruktorů na přípravu: 5–6
Čas na program: 1 hod
Instruktorů na program: 5–6
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: louka, eventuálně větší místnost
Materiál: CD přehrávač, ukázky z Mozartových děl,
scénář, dlouhá prodlužovací šňůra
Popis průběhu: Libreto – volně na motivy Mozartova
života podle knihy Sbohem můj krásný plameni od Z.
Mahlera.
Účastníky necháme ulehnout do spacáků a hledět na
hvězdné nebe. Pokud realizujeme program v místnosti, uvítáme je před vstupem sklenkou vína. V místnosti
mohou také ležet, případně sedět. Po ulehnutí/usazení účastníci vyslechnou dramatický kus o životě W. A.
Mozarta. Role představovat nemusíme, ale můžeme.
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Skladby pouštíme v místech životních předělů, motiv vždy cca 3 min. Po ztišení hudby pokračuje rozhovor aktérů, které představují instruktoři. Scénář
rozhovoru najdete v kapitole Dodatky k programům
pilotního kurzu.
V ohlédnutí za tímto programem, které následuje
druhý den ráno, odpovídají pedagogové písemně na
následující otázky: Která hlavní města Evropy W. A. Mozart navštívil? Kdo dal W. A. Mozartovi Rytířský řád Zlaté
ostruhy a za co? Ve kterém městě se W. A. Mozart narodil? S jakou operou slavil Mozart v Praze velký úspěch?
Jak se jmenovala Mozartova manželka? Co patřilo mezi
dobové lahůdky? Dotazník si každý opravuje na základě skupinové kontroly správných odpovědí. Přichází
otázka, zda si pedagogové dovedou představit podobný program ve výuce a jak by mohl vypadat. Následuje diskuse.

METODICKÉ POZNÁMKY K PRVNÍMU
DNI KURZU

Na začátku kurzu se účastníci jevili mírně ostražití. Jejich
obavy se vztahovaly k představě dlouhých nudných
teoretických výkladů a psychologického rozebírání

2. den
Název: TÝMOVÉ ÚKOLY – KLÁVESNICE

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci, hledání nových variant řešení
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 40 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–10
Prostředí: louka
Materiál: lano, karty s čísly od 1 do 35
Popis průběhu: Na zemi v doběhové vzdálenosti leží lano vymezující kruhovou klávesnici. V ní jsou
na zemi umístěny kartičky s čísly 1–35. Účastníci dostanou za úkol v co nejkratším čase doběhnout ke klávesnici a „odkliknout“ karty s čísly ve vzestupné řadě

12

sebe sama nebo sboru. Očekávání většinově směřovala do oblasti odpočinku, získání energie, načerpání inspirace a pomálu také k nekonkrétní poptávce „že se
dozvím něco nového použitelného ve škole“. Vzhledem ke zmíněným (a naprosto přirozeným) obavám
účastnické skupiny jsme prvnímu dni dali podobu série jednoduchých aktivit, které primárně fungovaly
jako pozitivní hybatel skupinové dynamiky. Záměrem
bylo narušit formální vzorce chování, odhalit malinko
osobního života (ve velmi bezpečné míře), trochu učitele rozhýbat fyzicky a vytvořit veselou atmosféru, na
které bychom mohli následující den nastartovat vzdělávací bloky programu. K tomu složily Icebreakery.
Vzdělávací ambice prvního dne jsme se však nechtěli
vzdát úplně a po večeři jsme zařadili zážitkově vzdělávací
program MocArt. Uvedli jsme jej jako program zážitkový,
a to bez jakékoli reflexe, abychom nenarušili odpočinkové a pečující vyznění prvního dne. Počítali jsme s cílenou
reflexí tohoto programu druhý den ráno jako s lehkým
startem do vzdělávacího dne. Reflexe programu MocArt
pedagogům krásně ukázala, kolik poznatků o životě W.
A. Mozarta jim utkvělo při ležení na karimatkách, pozorování hvězd a poslechu dramatických promluv.

(dotknout se končetinou karet s čísly od nejnižšího po
nejvyšší), a to tak, aby se v kruhu v jeden okamžik dotýkaly země (nebo čísel) pouze dvě končetiny. Čas se
měří od výběhu prvního člena skupiny přes startovní čáru do doběhu posledního člena skupiny zpět za
startovní čáru. Skupina má v rámci vymezeného času
několik pokusů. Jako výsledný čas se počítá ten nejkratší. Účastníci dostanou prostor na přípravu a potom se snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.
V rozboru jsme seznámili účastníky s hodnocením na
prstech ruky a následným objasněním příčin zvolené známky. Ohodnoťte výsledek skupiny známkou 1–5.
Ohodnoťte proces řešení známkou 1–5.
Otázky jsou kladeny postupně, po každé následuje vizuální odpověď. Každý účastník si po vyřčení otázky
provede hodnocení pouze ve své představě, na pokyn
lektora pak všichni najednou ukážou známky na prstech ruky.

Pokračuje se společným pojmenováním silných stránek skupiny a poté se spolu s účastníky hledají rezervy
skupiny, jejichž vyladění by vedlo k efektivnímu postupu řešení. Tyto rezervy jsou následně formulovány
jako akční plán do druhého týmového úkolu. Pokud
je Klávesnice druhým úkolem v pořadí, jsou účastníci
účastníci vyzváni k hodnocení toho, jak svůj akční plán
naplnili a zda by jej před potenciální třetí aktivitou nějak upravili a proč.

Název: TÝMOVÉ ÚKOLY – LEGO

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci, hledání nových variant řešení
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–10
Prostředí: učebna
Materiál: kostky lega, šátky, lano
Popis průběhu: Na zemi je z lana vytvořen kruh o průměru cca 3 metry. Uprostřed něj stojí stavba z lega.
Účastníci mají za úkol si stavbu dobře prohlédnout, zapamatovat si ji a po rozebrání na jednotlivé díly ji znovu

postavit. Účastníci budou při stavbě rozděleni na dvě
skupiny: jedna skupina jsou architekti, kteří stojí vně
kruhu, nesmí do něj vstupovat a nemohou mluvit. Druhá skupina jsou stavitelé, kteří stojí uvnitř kruhu, mohou mluvit, ale mají zavázané oči. Rozdělení do skupin záleží na domluvě účastníků. Stavba, kterou mají
za úkol postavit, musí vzoru odpovídat jak tvarem, tak
barvami. Není dovoleno pořizovat si jakýkoli písemný či
grafický záznam toho, jak stavba vypadá. Hráči si sami
určují, kolik času věnují přípravě a kolik vlastní realizaci.
Realizace začíná tím, že stavitelé vstoupí do kruhu a zavážou si oči. Instruktor rozebere stavbu z lega a její díly
rozhází po kruhu. Architekti přestávají mluvit se staviteli i mezi sebou a (neverbálně) navigují stavitele ke
sběru kostek a stavbě.
V rozboru jsme účastníky seznámili s hodnocením na
prostorové přímce. Instruktor vytvořil představu pomyslné přímky, na jejímž jednom konci je absolutní
souhlas a na druhém absolutní nesouhlas. Poté říká
výroky (např. Jsem spokojený s úrovní komunikace ve
skupině při řešení tohoto úkolu.). Účastníci se umisťují na přímce podle toho, nakolik se s daným výrokem
ztotožňují. Výroky mohou říkat i účastníci. Pokračovali
jsme společným pojmenováním silných stránek skupiny a poté jsme s účastníky hledali rezervy, jejichž napravení by vedlo k efektivnímu postupu řešení. Tyto
rezervy jsme následně formulovali jako akční plán do
druhého týmového úkolu. Pokud bylo Lego druhým
úkolem v pořadí, vyzvali jsme účastníky k hodnocení
toho, jak svůj akční plán naplnili a zda by jej před potenciální třetí aktivitou nějak upravili a proč.
Metodické poznámky: Doporučujeme postavit si
z kostek stejnou stavbu, jakou je ta, se kterou pracují účastníci. Předejdeme tak dohadům, jestli vypadala
opravdu tak, jak ji účastníci postavili.

Název: TEORIE ZÁŽITKOVÉHO UČENÍ

Cíl aktivity: uvést účastníky do kontextu a principů
zážitkové pedagogiky
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna

Materiál: flip, fixy
Popis průběhu: Interaktivní přednáška, ve které jsou
prezentovány základní principy zážitkové pedagogiky.
První otázka směřuje ke zmapování emocí, které v účastnících zážitkové aktivity v předchozím programu vyvolaly. Na základě tohoto sdílení přejde lektor k pěti základním pilířům ZP, jejichž součástí jsou právě i emoce.
Dál prezentuje procesburger, Kolbův cyklus učení a teorii
Flow. Všechny teoretické modely se vztahují k předcházejícím zážitkovým aktivitám. Závěrečné otázky se zaměřují na hledání využití těchto principů ve škole.
PĚT PILÍŘŮ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY: hra, emoce, zážitek na vlastní kůži, skupinová dynamika, cílený rozvoj.
PROCESBURGER: Základ zkušenostního učení tvoří modelová situace/hra, která je ve své podstatě nereálná.
Při fungování v této hře probíhají na úrovni jednotlivců i skupiny procesy (interpersonální, intrapersonální,
manažerské), které jsou však reálné. Tyto procesy lze
sledovat, pracovat s nimi v rámci reflexe a vyvozovat
z nich zkušenosti pro reálný život. Reflexi je možné provádět mnoha způsoby, jedním z nich je Kolbův cyklus
učení. Reflexe umožňuje pracovat na rozvoji obecných
dovedností – kompetencí. Kompetence jsou univerzální dovednosti přenosné do většiny činností člověka.
V rámci modelových situací (her) můžeme kompetence rozvíjet v bezpečném prostředí.
KOLBŮV CYKLUS UČENÍ: Reflexe může účinně probíhat
ve čtyřech krocích Kolbova cyklu (jedna z mnoha technik): přehrávka – hodnocení – plán změn – další akce.
Při přehrávce se zaměříme na získání všech důležitých
informací z proběhnuté situace. Důležité je, aby účastníci v téhle části cyklu nehodnotili. Hodnocení ve druhém kroku cyklu by mělo být věcné a vyvážené. V plánu
změn je dobré pojmenovat vše, co bylo při plnění úkolu pozitivní, a také to, v čem má skupina rezervy, a definovat plán změn (co příště dělat jinak). V další akci se
celá situace opakuje – dochází k učení prostřednictvím
vlastní zkušenosti, k rozvoji kompetencí.
TEORIE FLOW: Teorie Flow může být upravena do podoby řeky, ve které se pohybujeme na loďce. Jeden
z břehů představuje nudu, druhý hranici splnitelnosti.
Aby jízda na loďce byla příjemná, plynulá a bezpečná,
tj. bez nárazů do břehů „nudy a nesplnitelnosti“, je potřeba mít dostatek vody (zajímavá činnost), dobrého
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kormidelníka (učitel), kvalitní loď a pádla (funkční materiál a pomůcky), hezkou přírodu podél řeky
(inspirující učební prostředí). Kdo někdy byl na vodě
a zažil přítomnost všech výše uvedených skutečností, velmi dobře si vybaví stav, kdy člověk přestává vnímat čas a prostor a dostává se takřka do jiné dimenze.

METODICKÉ POZNÁMKY
K DOPOLEDNÍMU PROGRAMU
DRUHÉHO DNE KURZU

Druhý den dopoledne jsme chtěli pokračovat v linii
kreativních praktických činností, které by však již více
směřovaly k tématům kurzu. Po ranním servisu, jehož
součástí byla již zmíněná reflexe programu MocArt,
jsme zařadili nerutinní týmové úkoly. Jejich primárním cílem bylo vytvořit společnou zkušenost skupiny
pro následnou diskusi o využití zážitkové pedagogiky
ve výuce, a to ve vztahu ke všem třem tématům kurzu:
A) zážitkové pedagogika – zážitek na vlastní kůži
reflektovaný do zkušenosti; na příkladu dvou týmových úkolů viditelně dojde k dílčímu zlepšení některého aspektu týmové práce;
B) klíčové kompetence – sbor zmapuje svou aktuální
úroveň kompetencí (komunikativní, řešení problémů,
sociální a personální) a zároveň si procvičí dovednost
rozpoznat ukazatele těchto kompetencí v chování žáků;
C) hodnocení a sebehodnocení – jako součást reflexe jsme zařadili praktické ukázky dvou jednoduchých technik rychlého hodnocení, které mohou být
odrazovým můstkem reflexe (pedagogové si tyto
techniky vyzkoušeli přímo).
Na programový blok týmových úkolů navazovala interaktivní přednáška o zážitkové pedagogice. Kromě
představení základních teorií byl tento program určen
k metodické reflexi dopoledního zkušenostního učení.
Diskutovali jsme o možnosti využití Kolbova cyklu
v běžné vyučovací hodině, o transferu dovednostního
rozvoje žáků mezi jednotlivými předměty a o možnostech zážitkové pedagogiky pro rozvoj žáků. Učitelé
řešili, ve kterých předmětech lze zážitkovou pedagogiku aplikovat snáze a ve kterých hůře, diskutovali, pro
které z klíčových kompetencí má zážitková pedagogika největší potenciál a zda ji lze vůbec nahradit něčím
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jiným. Tento program téma zážitkové pedagogiky ve
škole pouze otevíral a neměl ambici dojít k zásadním
závěrům a zvratům ve výuce přítomných pedagogů.
Jeho cílem bylo připuštění zážitkové pedagogiky do seznamu použitelných metod v hlavách učitelů a srovnání myšlenek o tom, jaká pozitiva může do výuky přinést.
Všechny zmiňované teorie byly nakresleny na flipu s odkazem na jejich detailnější zpracování v handoutech.

Název: POPTÁVKA

Cíl aktivity: zmapovat poptávku skupiny v oblasti
zážitkové pedagogiky ve škole
Čas na přípravu: 2 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 15 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: losovátka, flip, fixy, papíry, podložky a tužky
pro účastníky
Popis průběhu: Každý účastník si sám písemně odpoví na tyto otázky: Co jsem se naučil o ZP? Co mi není
jasné, co bych se rád dozvěděl? Pak se účastníci rozlosují pomocí losovátek do dvojic a sdílejí svoje odpovědi
na první otázku. Posléze se posadí zpět na svá původní místa a sdílejí odpovědi na druhou otázku. Otázky
se zapisují na flip a použijí se při programu Inspiromat
(odpovědna na otázky).

Ukázková hodina: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Autor: Zdeněk Slejška
Název: Důvěra
Předmět: Tělesná výchova
Cíl lekce: žáci vysvětlí vlastními slovy, v čem spočívá
důvěra v sebe a ostatní lidi
Téma: respekt k druhým a fair play hra
Lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí: kompetence sociální a personální – žák respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají
kompetence občanská – žák je schopen vcítit se do situací ostatních lidí
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: šátky
Průběh lekce:

Motivace/7 min
Motivace probíhá formou fyzického rozcvičení specifickém v tom, že se koná se zavázanýma očima. Kromě jednotlivých cviků, které učitel komentuje, zároveň sdělí žákům důvod a smysl, proč mají zavázané oči.
Po rozcvičení následuje samotná lekce sestavená z aktivit zvaných důvěrovky. Jedná se o cvičení, která jsou
postavena na práci dvojice až menší skupiny a na zkušenosti s omezením zraku. Důležité je, aby cvičení
probíhalo s respektem k individuálnímu nastavení
jednotlivců. Podstatný faktor pro naplnění cíle lekce
tvoří sebereflexe pocitů, které účastníci zažívají v jednotlivých cvičeních a rolích.
Řada cvičení / 30 min
1) chůze až běh se zavázanýma očima v různorodém
terénu (dvojice) / 6 min
Účastníci se rozdělí do dvojic a obdrží instrukce. Každý
člen dvojice dostane 3 minuty na to, aby si vyzkoušel
roli průvodce, který má v blízkém okolí provést svého
kolegu se zavázanýma očima různorodým terénem –
po uplynutí časového limitu i role vymění. Účastníci
mohou zkusit provádět s dopomocí hlasu či pouze dotekem a kromě různého terénu vyzkoušet i různý styl
pohybu, třeba chůzi pozadu nebo běh.
2) běh důvěry / 10 min
Na bezpečnost náročná aktivita, při které účastník se
zavázanýma očima bez dopomoci běží proti ostatním,
kteří rukama tvoří síť, do níž jej zachytí. Instruktor odvede účastníka na louce do vzdálenosti cca 20 m před linii
zbylých účastníků, zaváže mu oči, nasměruje jej na živou
bariéru a vypustí. Ostatní účastníci jsou potichu a pouze
se v případě potřeby přesunují v prostrou tak, aby zachytili rozběhlého účastníka do své „sítě“. Je dobré nabádat
účastníka k přiměřené rychlosti, která bude rychlá natolik, aby došlo k uvědomění si pocitů z běhu poslepu, ale
zároveň nebude tak rychlá, aby došlo k úrazu.
3) padání ve trojici / 3 min
Účastníci se rozdělí do trojic a postaví se vedle sebe.
Účastníci na krajích zaujmou pozici čelem k sobě, účastník uprostřed zpevní tělo a nechá se svými kolegy překlápět vpřed a vzad tak, aby vždy chvíli padal. Úkolem
jeho kolegů je zachytit jej tak, aby nedošlo k pádu, ale
zároveň v takové úrovni, která bude pro třetího zážitkově silná. Všichni se vystřídají na různých pozicích. Pro-

Ukázková hodina: DĚJEPIS

střední účastník si může zavázat oči a eliminovat tak
zrakovou kontrolu.
4) pendl / 6 min
Obdoba padání ve trojici. Jeden člověk stojí uprostřed,
ostatní v kruhu kolem něj a prostředního si „přehazují“ v různých směrech. Důležité je, aby účastník uprostřed měl opět zpevněné tělo. Doporučuje se mít ruce
buď pevně u těla, nebo zkřížené na prsou. Kruh musí
být tak velký, aby nedošlo k pádu, a všichni účastníci musí dávat pozor a nespoléhat na ostatní, že padajícího zachytí. U účastníků v kruhu se doporučuje stát
jednou nohou nakročen do kruhu a ruce mít neustále
přichystané k zachycení padajícího.
Reflexe / 7 min
Reflexe probíhá formou vyplnění dotazníku, který se
vztahuje k různým částem cvičení a který je zaměřen
na oblast důvěry, empatie a vlastního uvědomění. Následně jsou dotazníky vyvěšeny ve společných prostorách, aby si je všichni mohli pročíst.
Možnosti otázek:
Co jste prožil v roli slepého?
Co jste si uvědomil v roli průvodce či pomocníka?
Při čem bylo náročnější nalézt důvěru v sebe?
Kde, kdy a proč se objevil pocit nedůvěry?
Co vám pomáhalo vcítit se do druhého?
Vzkázal byste něco ostatním na základě tohoto prožitku?
Ověření cíle lekce: Ověření probíhá analýzou vyplněných dotazníků.
Varianty: Lze zařadit další typy cvičení na důvěru
– ulička důvěry, let důvěry, pád důvěry, autíčka.

Autor: Ivan Bauer
Název: Světla a stíny
Předmět: Dějepis
Cíl lekce: žáci se seznámí s barokem v různých podobách; žáci získají základní fakta o baroku; žáci si prohloubí vztah k umění i ke spolužákům
Téma: baroko
Lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí: kompetence komunikativní – žák se vyjadřuje kultivovaně a srozumitelně formuluje své myšlenky, žák zná význam běžných gest a mimoslovních
projevů a správně je používá
kompetence k učení – žák dovede pozorovat a popisovat
sledovaný proces, žák správně užívá odborné termíny
kompetence sociální a personální – žák spolupracuje
na zadaných úkolech, respektuje odlišné názory
kompetence občanská – žák chápe význam kulturního dědictví, ctí tradice, oceňuje a chrání umělecká díla
Lekce přispívá k naplnění tohoto očekávaného
výstupu z RVP ZV:
žák rozpoznává základní znaky kulturních stylů (Dějepis)
žák rozpoznává projevy kladných a záporných vlastností a emocí u sebe i druhých (VKO)
žák pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru (Dramatická výchova)
žák prezentuje inscenační tvar před spolužáky a pracuje na něm s pomocí reflexe (Dramatická výchova)
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: CD s barokní hudbou a přehrávač, pracovní
listy s otázkami a texty, karty s protiklady, velké fotografie barokních soch a obrazů – dle možností Braun
a jeho Ctnosti a Neřesti
Průběh lekce:
Evokace – varhanní hudba / 7 min
Učitel pustí CD s varhanní hudbou, žáci zavřou oči,
zklidní se a poslouchají. Pak následuje společná diskuse o barokní hudbě. Otázky volíme od zjišťovacích po
pocitové, záleží na zvyklostech a úrovni třídy. Jaké nástroje jste slyšeli? Pro jaké prostředí je tato hudba určená? Pro kolik posluchačů? Jaká je tato hudba? Jak byste
ji popsali? Je silná? Je královská? Dejte jí nějaké přívlastky. Jakou má podle vás barvu? Jakou chuť? Jaká je na
omak? Drsná, hebká, teplá? atd.

Aktivní předávání poznatků /7 min
Vzájemné obohacení o to, co ve skupině víme.
1. Kdo byl Matyáš Bernard Braun?
2. Kdo byl Johann Sebastian Bach?
3. Kdo byl Petr Jan Brandl?
4. Co znamená symetrála?
5. Co je piano nobile?
6. Ve které části Prahy vznikly rozlehlé barokní paláce
a proč právě tam?
7. Kterému národu se ve středověku říkalo Vlaši?
8. Který světec je patronem vorařů a lodníků?
9. Který světec bývá často na morových sloupech?
10. Kde je proslulý soubor soch Ctností a Neřestí?
Žáci dostanou list s těmito otázkami a mají se poradit. Volně korzují po třídě, konzultují, ptají se. Cílem
je, aby co možná nejvíce žáků zjistilo co možná nejvíce
správných odpovědí. Způsob práce můžeme pozorovat a komentovat. Stáhnou se k nejlepšímu dějepisci?
Napadne je, že by někdo mohl otázky číst a zjistit tak
společně, co vědí? Otázky, na které skupina odpověď
nezná, zodpoví učitel (odpovědi jsou uvedeny v kapitole Dodatky k programům pilotního kurzu).
Scrabble / 7 min
Skládání pojmů (OSA, BACH, BRAUN, VARHANY, JESUS,
KUKS, ANTIKA). Žáci dostanou tato písmena a mají
z nich složit pojmy týkající se baroka. Mohou pracovat
„křížovkově“, to znamená, že slova napojují a písmena
využívají víckrát. Příklad:
O
S			B
V A R H A N Y
				CH
Pracuje se ve skupinách nebo na poloviny třídy. Své
„křížovky“ skupiny viditelně umístí na magnetickou
tabuli nebo na nástěnku apod.
Protiklady / 7 min
Žáci obdrží karty s fakty souvisejícími s barokem (popis karet viz kapitola Dodatky k programům pilotního
kurzu). Učitel připomene, že baroko bylo dobou protikladů a kontrastů, světel a stínů, krásy i hrůzy. Žáci
mají najít protiklad, ale také vazbu, vztah, souvislost.
Chodí po třídě a vytvářejí dvojice nebo početnější skupiny. Pak vysvětlí, proč se tak seskupili, jakou souvislost si uvědomili. Podle úrovně třídy lze užít nápovědu
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Na některou realizaci stačí jednotlivec, někdy se do
předvedení zapojí celá skupina. Vhodné ukázky obsahuje např. kniha Český barok od V. Neumanna.
Opakování / 5 min
Žáci mají v zadaném textu písně označit fakta o baroku. Práce probíhá ve dvojicích. (Text písně v kapitole
Dodatky k programům pilotního kurzu.)
Ověření cíle lekce / 3 min
Fotografování „děl“ vytvořených z těl žáků probíhá
v průběhu lekce. Na závěr na velký papír každý napíše
jeden fakt o baroku.

Název: KLÍČOVÉ KOMPETENCE

– barevné puntíky na odpovídajících dvojicích apod.
Tato aktivita probíhá souběžně se Scrabble, vzniklé
vazby se zase viditelně umístí.
Práce s textem / 5 min
Zařadíme podle časových možností. Žáci dostanou informativní text o baroku a mají v něm opravit chyby.
Při pozorném čtení by je chyby měly upoutat. Pracuje každý sám (text je přiložen v kapitole Dodatky k programům pilotního kurzu).
Fotky / 15 min
Práce probíhá ve skupinách – jedna skupina předvádí
pocity z barokních děl nebo podobu děl samotných,
druhá skupina předváděná díla hádá. Žáci se nejprve
projdou „galerií“ zavěšených fotografií barokních
soch a staveb se jmény autorů. Pokusí se zapamatovat
si co nejvíce z nich. Galerie se pak zavře, fotky se sejmou. Třídu rozdělíme do čtyř skupin; pracují vždy dvě
a dvě spolu. Dílo, které si skupina zapamatovala, si
smí od učitele vyžádat. Dostane znovu jeho fotografii
a předvede druhé skupině jeho pantomimický obraz.
Druhá skupina hádá, o jaké dílo jde. Případně připomene také autora. Správné odpovědi můžeme bodovat.
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Autor: Lucie Slejšková
Cíl aktivity: odborně ukotvit zážitky z ukázkových
hodin, předvést možnost rozvoje klíčových kompetencí jako cíle hodiny, představit vstřícný a zvládací
přístup k rozvoji KK
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 2 hod 15 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: velká zavařovačka, různě velké kameny,
nádoba s vodou, písek, flip, fixy, papír s cíli formulovanými dětmi, papíry, podložky a tužky pro účastníky
Popis průběhu:
Blok uvedeme tím, že přijde něco netradičního, co ale
účastníky po dopoledni možná nepřekvapí. Ať zkusí
vnímat, co se děje.
Lahev
Vezmeme velkou zavařovací lahev a před zraky účastníků do ní dáváme nejprve velké kameny, pak menší kameny, pak ještě písek, nakonec dolijeme vodu.
Stručně komentujeme, co se děje: Teď tam dám velké kameny, mám ještě dost místa, tak tam dám několik menších, a teď už musím jen lehce dolít vodou. Když
je lahev plná, vysvětlíme, co její obsah symbolizuje:
Při plánování hodiny umisťuji nejprve ty velké kameny
– pro každého a pro každou hodinu zastupují něco jiného. Co představovaly velké kameny v ukázkových hodinách, které jste zažili? Na velkých kamenech mi nejvíce záleží, potřebuju určitě, aby se mi do hodiny vešly
(mohou to být jak KK, tak učivo). Pak přidávám menší

kameny (to mohou být právě třeba kompetence – ve chvíli,
kdy velké kameny představují učivo). A když mi stále ještě
zbývá místo, mohu dát třešničku na dort, např. nějakou
metodu apod. Důležité je, že kdybych tam dal nejprve
metody, nezbude mi třeba místo na velké kameny. Těmi
musím začít a pečlivě je vybírat. Velkými kameny mohou
být klidně i KK, a to ve chvíli, kdy je opravdu chci s dětmi
v konkrétní hodině trénovat.
Po výkladu se účastníci rozdělí na menší pracovní skupinky a snaží se pojmenovat cíle ukázkových hodin.
Následuje sdílení a společná diskuse.
Cíle:
Na flip napíšeme těchto pět hesel: upevnění souvislostí,
zprostředkování prožitků a pocitů, rozvoj spolupráce, získání vědomostí, přenos do praxe. Účastníci mají za úkol
každé z hesel oškálovat podle toho, jakou důležitost mu
oni sami přikládají ve své výuce (od 1 = nejvíce důležité,
po 5 = nejméně důležité). Všichni společně ukazují svá
hodnocení na prstech – lektor vždy řekne příslušné heslo a účastníci ukážou hodnocení nad hlavou. Navzájem
se sledují, lektor komentuje různost postojů.
Škálování lze provést také například takto: lektor řekne
heslo, účastníci si je v duchu oškálují. Místností je vedena pomyslná diagonála se stanovenými body 1 až 5 –
účastníci se při uvedení každého dalšího hesla přesouvají na pozice, které odpovídají jejich hodnocení; vizuálně tak mohou dobře sledovat své vzájemné preference.
Další možný úkol vypadá takto: Kdybyste si mohli vybrat jen jedno z těchto pěti hesel, které z nich byste ve
své výuce preferovali? Předem se určí, která hesla se
nacházejí ve čtyřech rozích místnosti a které je uprostřed. Účastníci se na základě svých rozhodnutí rozejdou po místnosti, následuje diskuse.
Lektor komentuje různost preferencí tak, že volba velkých kamenů v hodině plně závisí na učiteli, ale je nutné
s nimi vždy pracovat jako s cíli. K tomu dobře slouží
pomůcka SMARTER. Na flipu vysvětlí, o co se jedná.
Definici SMARTER uvádíme v kapitole Dodatky k programům pilotního kurzu.
Následuje dotaz, jaké další zásady u stanovování cílů
by učitelé považovali za důležité (např. použití slovesa k vyjádření cíle, logickou návaznost cílů atp.). Může
se pracovat také s příklady z ukázkových hodin – nechat účastníky zformulovat cíle těchto hodin a posoudit, zda splňují požadavky SMARTER.

Cíle očima dětí
Na závěr se přečtou ukázky z žákovských dotazníků,
z nichž vyplývá, co děti považovaly za cíle hodiny. Jde
o úsměvnou a odlehčující aktivitu, na které se ale zároveň dá hezky ukázat, čeho si děti všímají. Citace
těchto cílů jsou uvedeny v kapitole Dodatky k programům pilotního kurzu.
Reflexe:
Účastníci se rozdělí na čtveřice a dostanou toto zadání: Jaké společné prvky jste pozorovali ve struktuře
týmových úkolů a ukázkových hodin? Objevy skupin se
zapisují na jeden flip s tím, že lektor pomáhá pojmenovat strukturu: evokace (motivace) – nové informace
(realizace) – reflexe – hodnocení.
Reflexe vizuálně: lektor napíše slovo reflexe na flip
v následující podobě (postupně doplňuje charakteristiky, jimiž vysvětluje, co to je a k čemu to je dobré):
P R OCES
M E TODY
		
F AKTA
ZPŮSOBI L OSTI
CÍL E
KONTE X T
		
E MOCE
Nakonec lektor shrne typické chyby, které se u reflexe
stávají; může se ptát, zda si něčeho takového účastníci

někdy všimli, co si o tom myslí apod. Chyby a zásady reflexe viz handouty kurzu Sborovna, kapitola o reflexi.

Název: Hvězdárna

Autor: Ivan Bauer
Cíl aktivity: seznámit účastníky s podstatou a jádrem změny zakotvené v RVP
Čas na přípravu: 45 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 75 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: dvě průhledné plastové lahve a trychtýř,
hadr na podlahu, karty se slovy tvořícími citáty (na
každé kartě jedno slovo), pracovní listy pro každého
účastníka
Popis průběhu: Účastníky postupně provedeme několika činnostmi, které mají přiblížit, o co jde
v současné škole, proč máme uvažovat o tom, co se
žáky děláme, a proč se nám to někdy nedaří.
Přelévání vody
Praktická ukázka přelévání vody z lahve do lahve jako
metafora přenosu učiva od pedagoga k žákovi. Voda
v jedné lahvi představuje pedagogem předávané učivo, voda v druhé lahvi zastupuje učivo, které žák přejímá. Budeme-li přelévat vodu z jedné lahve do druhé
moc rychle, část vody vychrstne na zem a nedostane
se do druhé lahve, tedy k žákovi. Chceme-li do výuky
dostat „kompetence“, tzn. přidat do lahve kromě vody
ještě něco jiného (znázorněného např. kameny), musíme v druhé lahvi nějaký prostor uvolnit, tedy vyčlenit
část vody (učiva), která se do lahve přelévat nebude.
Jde o zdůvodnění minimalizace učiva.
Sestavení citátů
Skupiny dostanou slova citátů rozstříhaná na samostatných papírcích a sestavují je do vět. Jejich smysl
pak komentují. Citáty na kartičkách lze užít všechny
nebo jen jeden (pak se přimlouvám za ten poslední).
Optimální je, aby každý účastník měl jednu kartu se
slovem a všichni se tak zapojili do sestavení citátu.
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.
Kroky na cestě
Účastníci dostanou lístek se seznamem kroků směřujících k tvorbě ŠVP (seznam kroků viz kapitola Dodatky
k programům pilotního kurzu). Cenné na něm je, že oficiální formulace převádí do běžné a srozumitelné podoby. Účastníci pak uvažují o souvislostech a komentují vztahy mezi těmito kroky; vše se píše na flip.
Žákovy činnosti
Účastníci obdrží seznam 17 činností (viz kapitola
Dodatky k programům pilotního kurzu), které žák
v hodině může dělat. Vyberou a následně očíslují jen
ty tři, které oni s žáky dělají nejčastěji. Pak znovu vyberou a očíslují tři, které pokládají za nejefektivnější
pro žáka, kterými se žák nejvíce naučí. Důležité je, aby
v obou případech účastníci přemýšleli pouze o jednom předmětu, který sami vyučují. Rozhodně se ve
výběru a číslování nesejdou ve všech třech případech,
většinou sotva v jednom. To pro učitele představuje
trochu šok: Proč žáci nejčastěji dělají něco, co není
efektivní?
Hvězdárna
Blok kratičký, ale nutný. Podle něj dostal celý program
svoje jméno. Skupina se přemístí do zatemněného sálu:
hudba, na stropě iluze hvězdné oblohy, pohodlí. Zde jim
řekneme následující: Podle pythagorejců je vesmír kulatá nebeská klenba kolem Země. Koperník to popřel už roku
1510, své odvážné teze publikoval však až před smrtí roku
1543. O necelých sto let později, roku 1633, následoval Koperníka Galileo. Byl souzen, své tvrzení musel odvolat.
Souhlas ke studiu materiálů z tohoto procesu vydala církev až roku 1978 a omluva přišla roku 1992. Čili – to, co je
hluboce zakořeněno, se mění velmi pomalu.

METODICKÉ POZNÁMKY
K ODPOLEDNÍMU A VEČERNÍMU
PROGRAMU DRUHÉHO DNE KURZU

Odpoledne druhého dne bylo otevřeno rekapitulací
dosud získaných informací o ZP a mapováním poptávky v odborných tématech kurzu. Tím, že každý účastník odpovídal na otázku Co jsem se naučil o ZP? a navíc odpověď na ni musel říct jednomu ze svých kolegů,
došlo k ukotvení zkušenosti z předcházejícího progra-
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mového bloku na racionální úrovni. Odpovědi účastníků na otázku Co mi není jasné, co bych se rád dozvěděl? byly pro lektory hlavním informačním zdrojem
toho, jakým směrem kurz dál zaměřit.
Následovaly dvě ukázkové hodiny. Kromě přidruženého
cíle, který učitelům dopřál změnu role v pedagogickém
procesu a umožnil jim stát se na chvíli znovu žáky, bylo
naším záměrem vytvořit společnou zkušenost pro následnou diskusi o zařazování KK do výuky. Chtěli jsme
pedagogům předvést vyučovací hodiny, ve kterých se
s KK pracuje jako s cíli výuky. Navazoval program, který
odborně ukotvil zážitky z ukázkových hodin a ukázal,
jak lze plánovat rozvoj klíčových kompetencí jako cíl
hodiny. Tento program se obsahově úzce pojil s každodenním pracovním prostředím účastnické skupiny, což
poskytovalo hodně živého materiálu pro diskuse.
Jedno z přirozených specifik účastnické skupiny spočívá v tom, že učitelé jsou před svými kolegy neradi
konfrontováni s ideální podobou pedagogické práce.

3. den
Název: INSPIROMAT

Cíl aktivity: zodpovědět otázky účastníků k tématům kurzu
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: nezodpovězené otázky účastníků sesbírané v průběhu kurzu
Popis průběhu: Jedná se o facilitovanou diskusi, při
níž mají účastníci možnost zeptat se na cokoli, co je
vzhledem k probíraným tématům kurzu zajímá. Z otázek a odpovědí se volně přechází do diskuse a zpět.
Tento program vyžaduje dobrou facilitaci, aby došlo
k zodpovězení všech otázek a zároveň aby odpovědi
nebyly jen povrchní. Otázky našich účastníků:
Je možné ZP aplikovat na přírodní vědy?
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Strach z ohrožení bývá u takovýchto programů běžný a je potřeba s ním lektorsky pracovat. Jako funkční
se ukázalo neustále opakovat, že účastníky nechceme
nic učit, že jim jen nabízíme model, který nám funguje, k němuž ale mají právo postavit se kriticky. Tím, co
jim ukazujeme, nechceme říct, že své žáky učí špatně.
Prostě poskytujeme inspiraci. V tomto programu jsme
chtěli funkčně skloubit vytěžení zážitku, názornost
(ukázka s kameny), teorii (SMART) a inspiraci (žákovské citace, křížovka, škálování) do kompaktního celku,
který učitelům ukáže jeden ze způsobů, jak přemýšlet
o stavbě vyučovacích hodin.
Závěrečnou programovou tečkou po večeři byl interaktivní program, který zajímavým způsobem přednesl
učitelům podstatu změny obsaženou v RVP. Tento program již po účastnících nevyžadoval žádné velké nasazení, chtěli jsme, aby si po celém dni mohli odpočinout,
ale zároveň aby si z něj odnesli zásadní poselství.

Lze metodu použít v běžné hodině a klasických osnovách?
Jak je to s dobrovolností?
Jak studenty motivovat?
Jak se vyrovnat s růzností skupin?
Jak vyvážit zážitek a práci?

Název: HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ

Autor: Lucie Slejšková
Cíl aktivity: představit pedagogům různé formy
hodnocení, předat podklady a vytvořit prostor pro debatu o principech správného hodnocení, sdílet s pedagogy jejich zkušenosti s hodnocením žáků
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 70 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: „koláč“ hodnocení pro každého účastníka,
podložky a tužky pro účastníky, výpis činností žáků,

zásady hodnocení – texty k I.N.S.E.R.T., test na flipu,
flip, fixy
Popis průběhu:
Brainstorming
Co všechno je pro vás hodnocení? Jak lze hodnotit? Lektor zapisuje na flip, teprve po sběru nápadů návrhy komentuje.
Koláč
Lektor rozdá účastníkům „koláč“ různých způsobů
hodnocení (viz kapitola Dodatky k programům pilotního kurzu). Každý účastník si vybarví takovou plochu
jednotlivých výsečí, nakolik dané způsoby hodnocení používá. Lektor nejprve vysvětlí ty výseče, které
nejsou jasné, a upozorní na to, že se jedná o pelmel
způsobů. Následuje debata, mj. na téma jak hodnocení probíhá v různých předmětech a zda se v nich
může lišit.
Činnosti žáků
Účastníci se rozdělí do skupin na základě jimi zvoleného klíče (můžeme nabídnout dělení např. podle vyučovaných předmětů). Dostanou znovu výpis činností
žáků, který používali v programu Hvězdárna. Ve skupinách debatují nad tím, které činnosti žáků se jim
budou nejspíš hodnotit lehce, které naopak obtížněji. Následuje debata a vymýšlení způsobů hodnocení.
Zásady a charakteristiky
Každá skupina dostane do rukou text s tezemi o hodnocení (teze viz kapitola Dodatky k programům pilotního kurzu). Jejich úkolem je metodou I.N.S.E.R.T.
označit, co již znají a s čím souhlasí (fajfka), s čím nesouhlasí (-), co je pro ně nové (+) a čemu nerozumí
(?). Ke zpracovaným textům si připraví argumenty,
případně otázky. Lektor má tyto teze napsané na fli-

pu a připisuje k nim znaménka zvolená jednotlivými
skupinami. Následuje debata.
Testík
Krátký testík Jaký jsem typ? Na flip se napíší otázky
testíku, účastníci si sami pro sebe odpovídají (otázky viz kapitola Dodatky k programům pilotního kurzu). Smyslem testíku je ukázat učitelům, že každý
z nás preferuje nějaké způsoby, jak se učí, jak přijímá nové informace. To pak ovlivňuje, jak jsme hodnoceni – jako učitelé si to musíme uvědomit ve chvíli,
kdy zadáváme úkoly, jejichž forma nemusí vždy všem
vyhovovat, což se pak odráží v hodnocení.
Lektor klade otázky Co ovlivňuje učení? Na co bychom
mohli myslet, když žáky hodnotíme? Následuje diskuse
s výstupy zapisovanými na flip.
Závěr
Závěrem lektor zmíní zásady nezraňujícího hodnocení
(viz handout kurzu Sborovna).
Metodické poznámky:
Do tohoto programu patří i témata popisná zpětná
vazba a sebehodnocení, v důsledku postupujícího času
jsme se k nim však nedostali.

Závěr kurzu

Uzavření kurzu jsme načali návratem ke scénáři napsanému na balicí papír a pro zopakování prošli charakteristiku všech programů, které tvořily náplň kurzu. Pak jsme se vrátili ke stromu obav a očekávání
a vybídli účastníky, aby si v duchu zodpověděli na dvě
otázky: Co si z kurzu odvážím do osobního života? Co si
z kurzu odvážím do pracovního života? Účastníci měli
čas na promyšlení odpovědí a pak proběhlo sdílecí kolečko. Také jsme diskutovali o možné náplni následné-

ho workshopu a navrhli několik možných tematických
okruhů s tím, že obsah zpřesníme cca po měsíci, aby
se kurzovní zážitky měly čas transformovat do školní
praxe, která pak ukáže potřebnost některého z témat
pro workshop. Slavnostní předávání certifikátů se konalo v režii účastníků – každý si z ubrusu připraveného na zemi vylosoval certifikát někoho jiného a měl za
úkol vymyslet, za co (z dění na kurzu) by nositele certifikátu ocenil. Předávání probíhalo v dojaté atmosféře.
Následovalo vyplnění hodnoticích dotazníků ke kurzu
a povinné fotografování s certifikáty.

METODICKÉ POZNÁMKY
K DOPOLEDNÍMU PROGRAMU
TŘETÍHO DNE KURZU

Abychom mohli třetí den účastníkům nabídnout ještě jedno odborné téma, museli jsme vytvořit programový prostor pro uzavření témat předcházejících. Byli
jsme si vědomi toho, že v hlavách učitelů mohly přes
noc vyvstat další otázky k pojetí zážitkové pedagogiky
a klíčových kompetencí. Chtěli jsme tyto otázky zodpovědět, aby učitelé mohli s čistou myslí vstřebávat
téma hodnocení a sebehodnocení. Zvolili jsme prostý program nazvaný Inspiromat, který vytvořil prostor pro otázky i reflexi. Účastníky bavil a označili jej
za přínosný.
Program zpracovávající téma hodnocení a sebehodnocení byl částečně sebereflexní. Sebereflexi učitelé
prováděli pro sebe, bez společného sdílení objevených informací, aby se necítili konfrontováni s kolegy,
a tím ohroženi nepřímým hodnocením. Sebereflexe
sloužila pouze jako odrazový můstek pro úvahy o tom,
co a jak lze v hodnocení posunout, aby docházelo
k rozvoji žáků. Účastníci dostali jasné a hmatatelné
nástroje, jakými lze hodnotit, což odpovídalo přesně
tomu, co poptávali.
Formální předávání certifikátů v závěru kurzu jsme
chtěli přenastavit na příjemný akt posilující vzájemnou důvěru a respekt ve skupině, a tak jsme zvolili způsob oceňování kolegů navzájem. Tato forma krásně
zapadla do sdílné atmosféry ve skupině a přinesla
i emoce dojetí.
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MocArt: scénář

» skladba Malá noční hudba
Josefína: Znala jsem ho vlastně od dětských střevíčků. Moje maminka pocházela ze Salzburgu a její tatínek tu měl obchod. Maminka se provdala do Prahy,
ale za dědou jsme jezdili často. Pamatuju si, že tehdy
nás děda zavedl do Obilní ulice, před domem číslo 225
byla tlačenice, prý se tu stal zázrak. Zázrak? Na parketách v salónu seděl kluk, na temeni se mu kroutily
světlé vlásky, odstávaly mu uši, nelíbil se mi. To má
být zázrak? ptala jsem se. Ale děda jen tajůplně položil prst na ústa, přešel k cemballu a zahrál tři tóny.
Mrňous zvedl hlavu, jeho tvář se proměnila zaujetím, sedl si na stoličku a vystavěl z toho motivku takovou parádu, že jsem nestačila koukat. Tak jsem poznala Volfíka.
Vypravěč: Prý už při křtu, sotva spustily varhany, vystrčil zvědavě hlavu z povijanu. Bude z něho hudebník,
zářil otec. Bude z něho to, co určil bůh, napomenul jej
kněz. Bylo to 27. ledna 1756. Do matriky byl zapsán Johannes Wolfgangus Theophilus Mozart.
Otec: Jak rostl, záliba v tónech přerostla ve vlohu. Tajně poslouchal za dveřmi: když jsme s přáteli hráli, našli
jsme ho na prahu v noční košilce. Jindy nás vzbudilo tázavé brnkání. Volfík stál v ztemnělém pokoji a vyťukával
akordy. Na klávesy neviděl, nepotřeboval. On to slyšel.
Vypravěč: Mozart byl zázračné dítě. Neměla by se taková věc zvěstovat císařskému dvoru? Leopold Mozart
na nic nečekal toužebněji. Dal zapřahat a vyrazil s dětmi do Vídně. Schönbrunn, záhony, fontány, pávi, zrcadla, koncert pro císařskou rodinu. Po koncertě byl ještě dýchánek s dortíky. Děti skotačily, Volfík uklouzl na
parketách a narazil si koleno. Sedmiletá Marie Antoinetta mu pomohla na nohy. Až vyrostu, ožením se
s vámi, řekl. Kdyby jen tušil, kdyby tušila…
Josefína: Podle mě neměl dětství. Vyrůstal v korbě
kočáru. Nestěžoval si, ale místo her a radosti měl jen
cvičení a dril. Bláto a prach, studené hostinské pokoje
a nepravidelné mizerné jídlo v zájezdních hostincích.
Jako kočovný cirkus.
Impresário: Pro všeobecný obdiv, jenž vzbuzuje dosud nevídaná a neslýchaná zručnost obou dětí salcburského hudebníka Leopolda Mozarta, uskuteční se
v našem městě jediný koncert z kusů mistrů, jakož
i přehlídka hry na klaviatuře s očima zastřenýma šát-

kem. Vstupné na osobu tolar!
» skladba Menuet F dur
Otec: Vídeň, Paříž, Londýn… V Paříži si ho předávali jako psíka, pusinkovali ho, oh petit Mozart… Kdyby se tak ta množství polibků proměnila v louisidory.
Když mu bylo dvanáct, to jsme se vrátili do Vídně. Dostal za úkol složit operu. Do dvou měsíců, za sto dukátů. To prý ten proslulý prcek nedokáže. A Volfi vychrlil
556 stran partitury – hudbu na dvě hodiny.
Josefína: Ale tu operu přece nehráli.
Otec: Ne, k premiéře skutečně nedošlo. Opera byla
doménou Italů, a ti rozpoutali pravé peklo. Nedá se to
zpívat! Hudba za nic nestojí! Nás nebude dirigovat nějaký kluk!
Vypravěč: Z dalších cest máme nejen listy Leopoldovy, ale také dopisy samotného Mozarta. Pravda, nejsou
zrovna přeplněné fakty, spíš jako by to byla opožděná
dětská hra.
Mozart: Nejmilejší sestřičko, kočičko, Váš milý dopis
jsem obdržel, podržel a z něho poznal, uznal, že jste
bohudík zdrávi, pávi, a že se Vám dobře daří, vaří. Je
mi velmi líto, že, jak píšete, byl pan prelát, salát, raněn
mrtvicí, palicí. Přece však doufám, ač je tlusté prase,
že se mu brzo uleví zase. Píšete, říkáte, vyjadřujete se,
prohlašujete, přejete si, toužíte, žádáte, chcete, ráčíte,
že Vám mám poslat svůj portrét, čili podobenku své
tváře v páře, plné záře…
Josefína: Byl jako dítě, hravý, veselý, zdál se nezralý,
ale když usedl za klávesy, jako by vyrostl, jako by prozřel a pochopil. Kapelník Hasse se dal slyšet: „Tenhle
chlapec se postará o to, abychom byli všichni zapomenuti.“ Začala přicházet pozvání. Salóny se předháněly. Vždycky si tropil šašky z poct a řádů. Ten první, řád
Zlaté ostruhy, získal od papeže. Za co? Proslulé papežské Miserere, devítihlasou skladbu, kterou hudebníci
pod nejvyššími tresty nesmí vynést z kaple, si rozložil,
pět hlasů pro pravé ucho a čtyři hlasy pro levé, a pak ji
venku opsal. Bylo to zakázané, ale úžasné.
Otec: Volfi byl jako motýl. Krásný, prchavý, přelétavý. Já mu zařídil místo v Salzburgu, a jemu to nebylo dost dobré.
Josefína: Copak mohl dělat jen obyčejnou taflmuzik? On? Vždyť byl jako vězeň. Jen na perutích hudby
se vznášel vysoko, kam vy nebo já ani nedohlédneme.
Melodie jeho skladeb jako by byly zavěšeny ve vzduchu

a on je jen sbíral, jako by byly v nebesích napsány pro
něj a byla to hudba plná štěstí a jasu. Když ji člověk poslouchal, cítil se jako robátko po koupeli.
Otec: Abyste se mi tu nerozplynula. Pro mne byl nevděčný darmošlap. Pohrdl vrchnostenskou službou.
Josefína: Vždyť to bylo ponižující, zacházel s ním jak
s čeledínem. Umělci byli zahrnováni poctami a jemu
platil Coloredo tři zlatky. Nepovolil mu samostatný
koncert, nemohl hrát na Akademii, jeho pán mu tehdy
podal jakýsi balík – „Okamžitě to odvezte, rozuměl,
Mozart?“ Amadé tehdy neodjel. Vykopli ho ze služby,
vykopli ho na svobodu. To bylo v červnu 1781.
» skladba Klavírní sonáta c moll
Vypravěč: To byla doba nabíraného poprsí, alabastrové
pleti, růžových kavalírů, bílých paruk, požitků a flirtu.
Tehdy se na obloze objevila nová planeta – Uran, a někteří předvídali konec světa. Marie Antoinetta požádala proslulého Cagliostra o věštbu: „ Co mne čeká?“ „Měl
bych mlčet, Madame, ale budete popravena. Sekyrou.“
Josefína: Bylo mu pětadvacet a poprvé byl volný, prvotřídní klavírista, skladatel, dirigent, mistr. Pozvat
Mozarta vešlo do módy. Žil od koncertu ke koncertu.
Jeho žilami jako by proudila rtuť. I navenek byl v ustavičném pohybu. Komponoval, skládal, učil – s krásnými

žačkami hrával čtyřručně – bavily ho letmé doteky.
Pustil se do opery. Únosem ze serailu chtěl prolomit
nadvládu italské opery. A tehdy se zase dostal do sporů s otcem.
Otec: Kde ses to ubytoval! Okamžitě se přestěhuj!
Mozart: Milý tatínku, u Weberových je dobře, vaří mi
a dbají, abych nechodil jako hastroš. Mám tu klid. A jejich nejmladší Konstance je učenlivá žačka. Ó, jak rád
bych Vám odhalil své nitro, ale obával jsem se výtky.
Vždyť svobodný muž žije jen polovičatě. A Konstance rozhodně není ošklivá, má malé černé oči a pěknou
postavu, není chytrá, ale má zdravý rozum.
Vypravěč: Svatba byla v kostele svatého Štěpána
v červnu 1782, nevěsta, ženich i kněz plakali dojetím.
Josefína: Podle mne nevěděla, koho si bere. Ona rozmazlené děvčátko, on dětský genius, on lehkomyslný,
ona rozmařilá, dnes bohatí, zítra chudí.
Mozart: Dobrý den, Stanzi, nebo snad – líbám tě, má
milá kočičko, Stanzičko.
Stanzi: Ach Volfi, ty už jsi doma?
Mozart: Kdepak, to přišel hrabě z prasečího ocáskova.
Stanzi: Ty jsi pořád samý žert a na vážné věci nemáš
čas.
Mozart: Tak už se nemrač, raději mi řekni, co ti přinesl den.
Stanzi: Když já jsem dlouho spala, víš, v tom pokoji s těmi brokátovými tapetami. Tam se spí tak krásně… A pak jsem si šla na nábřeží koupit nový klobouk.
Mozart: Moje zlatky nejsou na tvoje klobouky.
Stanzi: Budeš mít pozítří premiéru, musím přece vypadat jako dáma.
Mozart: Jenže tenhle měsíc už dlužíme za nájem a za
dříví a štolbovi…
Stanzi: Taky lahůdkářům. Koupila jsem vestfálskou
šunku, anýzovku a sardinky. Dali mi na dluh.
Mozart: Stanzi! Ty ses zbláznila!
Stanzi: Proč, přece víš, že mám kaštany ráda.
Josefína: A takhle to šlo den po dni. Amadé poznal,
že udělal chybu, ale raději na to nemyslel. Šlo mu o radost, o šprým, o žert. Uspořádal koncert v Augartenu. Ten park byl nedávno zpřístupněn veřejnosti. Mozart stanovil začátek na pátou ranní, vsadil se, že bude
plno – a vyhrál. A zas se pustil do opery. A zas se setkal
s nenávistí Italů. Kdepak Figarova svatba – Figarův

pohřeb. Tak o ní mluvili.
» skladba Figaro event. Lesní roh
Vypravěč: Premiéra trvala pět hodin, všechny árie
se musely opakovat. Vynutil si je potlesk. Už nestačilo umět zpívat, Figaro žádal skvělé herce. A pod veselým kostýmem Figara prosvítala nahá pravda. Bylo to
roztomile jedovaté. Bylo to o tom, jak děláme něco jiného, než říkáme, a říkáme něco jiného, než si myslíme. Po devíti reprízách byla stažena.
Josefína: Opustil Vídeň, zařídila jsem mu angažmá
v Praze. Jen přijel, byl u vytržení. Pekařský učeň jde
po městě a píská si Figara. To ještě nezažil. Skládal pro
salóny, a tady ho znala ulice. Získá-li Mozarta Praha,
odloudí ho Vídni. Tehdy pobýval u mne na Bertramce. Dostal úkol – další operu. Místo toho se soustředil
na tisíc věcí. Krmil labutě, hrál domino, házel kroužky.
Přišel ředitel divadla –
Ředitel: Už to má? Už to složil? Kolik napsal?
Josefína: Řekla bych, že složené je všechno, napsané nic.
Ředitel: Milostivá, domluvte mu, zamkněte ho…
V sedm ráno přijdou opisovači.
Josefína: A Amadé si vyžádal župan, brk a horký
punč, Konstanci přiměl, aby mu četla, v tichu by prý
mohl usnout. A brk vrzal jak luční koníci a zasýpací
prášek svítil na mokrých listech a ruka letěla po linkách. Za čtyři hodiny vzniklo 292 taktů. Kopisté, kteří ráno přišli, jej našli spícího mezi nastlanými notami.
Obecenstvo nadšením div nezbořilo budovu a noviny
psaly –
Otec: Četl jsem to. Prý náš slavný Bohumil Mozart,
prý Apollón a Orfeus předali Mozartovi své umění.
Jeho hudba má moc proměnit šelmy v jehňata. Takové
žvásty, copak je z nějakých Čech?
Josefína: Čech není. Ale Praha ho podržela. Třetinová
proti Vídni poskytla mu uznání, radost a jistotu. Přesto
odjel. Na rozloučenou mi věnoval árii – Bella mia fiamma, addio. Rozloučil se s Prahou, ale Vídeň se odvrátila.
Když to pochopil, utekl do mlčení. Zvolil protest prací.
Na šest neděl se zavřel do samoty. Výsledkem byly tři
symfonie. Ta nejznámější – g moll.
» skladba Symfonie g moll
Vypravěč: Účtoval a živořil, hýřil a dlužil, radoval se
a chodil k lichváři. Jako by roztáčel děsivý tanec. Cítil
se unaven.
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Mozart: Všechno se mi jeví studené a mrazivé. Pociťuji lhostejnost.
Vypravěč: Jenže lhostejnost byla cizí světu. Královský
pár v Paříži prchl ze zajetí, byl poznán, deportován,
uvězněn, souzen a popraven.
Hráč: Zdali víte, krásné dámy,
		 o černém nevděku,
		 jak ve Francích došlo
		 k tajnému útěku
		 Kde jste kdo, vzácní páni,
		 neležte v posteli,
		 královna je uvězněna
		 a pan král v prdeli
Mozart: /cinká na zvoneček/
Babetka: /přibíhá/ Přál jste si, pane?
Mozart: Nic, nic, jen jsem si zvonil… Anebo víš co,
budeš mi číst.
Babetka: Milostpane, já neumím.
Mozart: Tak tu seď jen tak.
Babetka: Když... To nejde. Když on někdo kouká.
Josefína: Amadé se usmál, zvedl se a rozhrnul křoví.
V trávě ležela zetlelá karnevalová škraboška. Byla to
maska smrtky. Tušil svůj konec?
Bledl, nespal, měl přeludy a děsivé sny. Žíznil. Pracoval
na Requiem. Našla jsem ho k ránu na Karlově mostě pod
Brokoffovou Pietou. V očích měl hluboký smutek. Pozoroval úzkou zahrádku zalévanou a zmenšovanou proudem řeky a času. To jsem ho viděla naposledy.
Odjel. Pak přišel podzim. Křeče a dávení, bolesti hlavy, úbytek váhy. Otoky. Pracoval horečně, neúnavně.
Opravdu trpěl stihomamem?
Epidemickou horečku lékaři vyloučili – to by pozměnilo rukopis. Srdeční slabost – to by pacient trpěl
dušností. Zápal mozkových blan? To by nemohl stále
komponovat a zpívat.
A jak zpívat! Rty napodobovaly údery tympánů z nedopsaného Requiem. Tak skonal. Bylo to 5. prosince
1791.
Vypravěč: Pohřeb se konal spěšně, v holé truhle bez
květů, za károu šel jen pes. Vyklopili ho do hromadné šachty na hřbitově svatého Marka, mezi tuláky
a ztroskotance. Dvacet mrtvol zasypali vápnem.
» skladba Requiem
Stanzi: Já myslela, že mu tam třeba postaví křížek.
Vypravěč: Byl papežským rytířem Zlaté ostruhy
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a farář mu odmítl poslední pomazání. Byl varhaníkem
u sv. Štěpána a vykropili mu rakev v bočním přístěnku.
Měl nárok na pohřeb s poctami a zakopali ho jako psa.
Pohřeb stál 8 zlatých a 36 krejcarů.
Stanzi: Snad mi po něm přiznají nějaký důchod
a penzi.
Vypravěč: Za svůj krátký život napsal Mozart 650 děl.
Hudbu na plných 9 dní a 9 nocí. Pouze 33 skladeb je
mollových. Dokázal spojit vysoké s obyčejným, věčné
s příležitostným a nadpozemské s chvilkovým rozpustilým rozmarem.
Josefína: Nezbývá než umlknout – nerušit jeho hudbu.
» skladba Malá noční hudba

Ukázková hodina – DĚJEPIS / Aktivní předávání poznatků

Odpovědi na otázky:
1. Významný sochař.
2. Významný hudební skladatel.
3. Skvělý barokní malíř.
4. Symetrála – osa. Typické osově souměrné stavby.
5. Piano nobile – čestné podlaží. Je to většinou velký
sál v prvním patře zámku, kam vede z přízemí honosné schodiště. Mívá výšku až do druhého patra,
bývá nákladně vyzdoben a malován.
6. Na Malé Straně kvůli požáru města, který zničil
starší zástavbu a uvolnil tak prostor.
7. Vlaši – Italové.
8. Jan Nepomucký.
9. Roch, Rozálie, Šebestián, Panna Maria.
10.Na zámku Kuks.

Ukázková hodina – DĚJEPIS / Protiklady

NEBEKLÍČ = soupis škodlivých a bludných knih
OBRANA JAZYKA = krásná obhajoba češtiny
REKATOLIZACE = posílení vlivu a moci katolické církve
SKVOSTNÉ STAVBY = bohatá výzdoba a emotivní
výmalba
KONFISKACE = zabrání majetku těm, kteří se nechtěli
přizpůsobit / BOHATÍ STAVEBNÍCI
ZÁSAH DO ZÁSTAVBY MĚST = zničení drobné středověké zástavby / URBANISTICKÝ CIT = zasazení barokních staveb do krajiny, vytváření působivých průhledů
HONOSNÉ PROSTŘEDÍ / UMĚLÝ MRAMOR = vše je jen
„jako“, jde o vnější dojem

Ukázková hodina – DĚJEPIS / Práce
s textem

Baroko vzniká v Itálii a postupně se šíří do dalších zemí.
Vyplňuje především 17. a 18. století. Je to sloh velkolepých monumentálních staveb. Má vyjádřit moc církve
a továrníků. Oproti umírněné renesanci je baroko mnohem dynamičtější. Půdorysy staveb se skládají z křivek
a elips, stavby bývají osově souměrné. Zdi barokních staveb jsou prolomeny jen malými okénky, aby se docílilo
pevnosti a stability. Barokní stavitelé využívají rafinovaného přivádění světla k vyvolání efektů. Užívá se valených kleneb (nebo také tak zvaná česká placka) – jde
o klenbu, která není dělená do polí a dovoluje tak malbu rozsáhlých fresek. Fresky často otevírají průhledy do
oblačného nebe nebo do neexistujících dalších prostor.
Zdi jsou neomítané. Fasády bývají barevné a stavby proto působí šedivě, uniformně a nezajímavě.

Ukázková hodina – DĚJEPIS / Píseň
Baroko
Baroko je pro oko,
Pro ucho i pro nos,
O dvě stě let nazpátek
Zavede nás Chronos.

Odhaluje sval i nerv
Pán Bůh přede všemi,
Člověk je pozemský červ,
Pán první na Zemi

Mihotavé světlo svic,
Skvělí varhaníci,
Král, písař i pacholek
Míří k zpovědnici.

Pán Bůh, Otec nebeský
Stvořil jezuitu
A okrsek pozemský
Tone v šerosvitu.

Zatmívání hrozivá
V oblacích se vidí
A nebeská znamení
Zastrašují lidi.

Pan Braun dostal zakázku
Hodnou jeho dláta,
Na lstivost i na lásku,
Žalostnou smrt – kata.

Kavalíři, komtesy
Nebrání se hříchu,
Krajky, kordy, účesy,
Sedlák – ten je k smíchu.

Tak tohle je baroko,
Oživuje kámen,
Z kůru míří vysoko
Závěrečné – Amen.

Klíčové kompetence / Cíle SMARTER

S = Specifické (Specific): dostatečně konkrétní a jedinečné
M = Měřitelné (Measurable): jakýmkoliv způsobem

pozorovatelné výsledky
A = Schválené, akceptované (Agreed): jestliže pracujeme na něčem s dalšími lidmi, měli bychom
všichni vědět, co je cílem, a sdílet jej (to platí
i o žácích)
R = Reálné (Realistic): neplánovat to, co nejsme
schopni zvládnout (z různých důvodů)
T = Časově ohraničené (Time-bounded): časově
neohraničený cíl nám může unikat celý život
E = Zajímavé (Excited): raději plníme cíle, které nás
motivují a jsou pro nás zajímavé
R = Zaznamenané (Recorded): abychom se mohli
k cílům vracet, zaznamenejme si je nějakým
pro nás vhodným způsobem

Klíčové kompetence / Cíle z pohledu dětí
Cílem hodiny je, abysme měli práci, ale asi to dá práci.
Cílem je, abych věděl, na co to budu potřebovat
a k čemu.
Cílem hodiny je, aby rychle utekla.
Když mě to baví, zapamatuju si to.
Cílem je, abych zjistil, že už to třeba znám odjinud.
Cílem hodiny je, aby byla zábava s omezením.

Hvězdárna / Kroky na cestě
SWOT analýza stavu školy » tedy co nám jde a co
nám utíká
Charakteristika školy » tedy jací jsme a proč
Charakteristika žáků » tedy s kým jdeme
Cíle školy » tedy kam chceme dojít
Dlouhodobé strategie a postupy školy » tedy
kudy půjdeme
Průřezová témata » tedy kde se potkáme
Učební osnovy předmětů » tedy co zabalíme na cestu

Hvězdárna / 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
Seznam žákových činností rozhodně není vyčerpávající a např. učitelé matematiky nebo prvního stupně do
něj jistě doplní další činnosti. To je žádoucí.
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Hodnocení a sebehodnocení / Koláč

Hodnocení a sebehodnocení / Zásady
a charakteristiky, metoda I.N.S.E.R.T.

• Hodnocení žáků informuje jak učitele (o tom, jak
PORTFOLIO ŽÁKA
/DENÍK ŽÍKA

KOMBINACE ZNÁMKY
A SLOVNÍHO HODNOCENÍ

VIZUALIZACE

POUŽITÍ ŠKÁLY
(zvládl-nezvládl; výborný
výkon, dostačující, atp.)

•
•
•
•
•
•

jsou jeho plány a postupy účinné), tak žáka (zda
jeho úsilí vede/nevede k cíli).
Hodnocení má být srozumitelné i rodičům.
Při hodnocení bychom měli respektovat, že se žáci
učí a poznávají různými způsoby.
Hodnocení by mělo proběhnout až po dosti dlouhé
době, například na konci tématu.
Hodnocení se má zaměřit především na slabé
stránky žákovy práce.
Hodnocení se nevyjadřuje k osobě žáka, ale k jeho
výkonu.
Při hodnocení potřebuji nějaká kritéria.

Hodnocení a sebehodnocení / Testík
– Jaký jsem typ?

ZNÁMKOVÁNÍ

PROCENTA

BODY

SLOVNÍ
HODNOCENÍ

1. Jaká hemisféra je u mě prioritní?
a) pravá – jsem spíše intuitivní typ, jde mi syntéza
b) levá – jsem spíše racionální typ, jde mi analýza
2. Jaký typ inteligence u mě převažuje?
a) matematicko-logická
b) jazyková
c) hudební
d) tělesně-pohybová
e) prostorová
f) sociální
g) intrapersonální
3. Jaký jsem typ v učení? Co mi pomáhá se učit?
a) jsem vizuální typ – obrázky, potřebuji se dívat
b) jsem auditivní typ – potřebuji to slyšet
c) jsem kinetický typ – potřebuji se u učení hýbat

POPIS Zážitkové hry – drobničky
DALŠÍCH
PROGRAMŮ
POUŽÍVANÝCH
NA KURZECH
SBOROVNA

V této kapitole představujeme zážitkové hříčky, které mohou sloužit jako ledolamky na začátku kurzovní práce,
jako odstřižení a rychlé vyvětrání při delším sedavém programu nebo jako dynamické nastartování nového dne.
Autora uvádíme, pokud je znám.

Název: PODPISOVKA

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, prolomit ledy, dozvědět se o sobě něco nového
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 20 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: kdekoliv
Materiál: natištěné podpisovky, tužky, podložky
Popis průběhu: Každý účastník dostane papír s natištěnou podpisovkou, a to textem dolů, aby začali na
povel číst všichni najednou. Vysvětlí se pravidla, která
jsou napsaná i na samotné podpisovce. Po zodpovězení
případných otázek a ujištění, že všichni chápou zadání, se odstartuje hra.
Pravidla: Najdi co nejrychleji osoby, které splňují následující podmínky, a požádej je, aby se ti podepsaly do příslušného políčka tabulky. POZOR! V každém
políčku smí být jen jeden podpis a zároveň se žádný
podpis nesmí v tabulce objevit víckrát než jednou. Do
políčka nechej podepsat toho, kdo... (hraje na nějaký
hudební nástroj, umí stojku, byl na druhé polokouli
Země apod.). Hra končí ve chvíli, kdy první dva hráči
podpisovku vyplní. Namátkou se ověří správnost podpisů. Například se řekne, kdo se podepsal pod políčko „...umí stojku“, a dotyčný stojku udělá (s jištěním).
Takto se namátkou zkontroluje ještě několik zajímavých tvrzení a vyhlásí se vítěz.
Metodické poznámky: Možná varianta je s běháním – než se mi někdo podepíše, tak ho vezmu za ruku
a oběhnu s ním určenou metu (od 10 m po 50 m – podle
toho, jak chceme účastníky nechat proběhnout).

Název: CHYŤ PRST!

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, prolomit ledy, předat
informace o PŠL
Čas na přípravu: žádný
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Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 5 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: žádný
Popis průběhu: Účastníci stojí v kruhu čelem dovnitř.
Každý otočí svoji levou ruku dlaní vzhůru a nechá ji
tak, cca ve výšce pasu. Na pravé ruce vystrčí ukazováček a zlehka jej zabodne do levé ruky svého souseda po
pravici. Instruktor povídá o tom, jak pracuje Prázdninová škola Lipnice.
Kdykoli zazní v instruktorově povídání slovíčko HRA
(či slovo příbuzné = hrát, hraní, hračka, hříčka…),
úkolem každého je pokusit se chytit prst souseda sevřením své levé ruky a zároveň svojí pravou rukou
a nachystaným prstem ucuknout tak, aby nebyl chycen. Nepočítají se slova, která jsou se slovem HRA jen
neslovotvorně podobná či začínají stejnými písmeny
(hrad, hrábě, hrazda…)
Metodické poznámky: Jde o symbolickou soutěž.
Člověk nestihne počítat, kolikrát koho chytil a kolikrát
ucukl. Především poslouchá, soustředí se a směje se.

Název: RAM-CAM-CAM

Cíl aktivity: nastartovat aktivitu skupiny
Čas na přípravu: žádný
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 5 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: učebna
Materiál: žádný
Popis průběhu: Účastníci stojí v kruhu. Instruktor
učí postupně jednoduchý popěvek, ke kterému přidává pohyby rukou a těla.
Ram cam cam, ram cam cam, guli guli guli guli, ram
cam cam a ram cam cam, ram cam cam, guli guli guli
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guli, ram cam cam, Arábia, Arábia, guli guli guli guli,
ram cam cam, Arábia, Arábia, guli guli guli guli, ram
cam cam.
Pohyby jsou následující: obě ruce položím na ramena
souseda po pravici (natočím se k němu), položím ruce
na svoje ramena a následně se natočím k sousedovi po
levici a položím ruce na jeho ramena (ram cam cam);
pohybuji oběma rukama, jako kdybych šrouboval žárovky (guli guli); ruce vzpažím a provedu hluboký předklon (Arábia).
Poté, co se účastníci naučí sladit pohyb se slovy, skupina zpívá a pohybuje se v celku tak, že se motiv postupně zrychluje.
Metodické poznámky: Instruktoři jsou zapojeni
mezi účastníky, znají aktivitu a nepletou ji ani je.

Název: SLEPÉ ŘVANÍ

Cíl aktivity: procvičit aktivní naslouchání a pohyb se
zavázanýma očima
Čas na přípravu: žádný
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 15 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 6–40
Prostředí: louka
Materiál: šátky
Popis průběhu: Účastníci se rozdělí do dvojic. Během prvních tří minut první člen dvojice vypráví tomu
druhému příběh, situaci, zážitek (např. na téma Můj
největší trapas). Druhý poslouchá, neklade žádné doplňující otázky. Po třech minutách se vymění a svůj
zážitek popisuje druhý člen prvnímu. Po vypršení limitu se dvojice rozdělí. První odchází na jeden konec
herní plochy (ideální vzdálenost mezi oběma činí alespoň 40 metrů), druhý se postaví na opačnou stranu.
Stojí tedy proti sobě dvě řady 40 metrů od sebe. V jedné řadě každý dostane šátek a zaváže si oči. Druhá
řada na pokyn vedoucího hry začne křičet jedno slovo
z příběhu, který druhý člen ve dvojici (nyní se zavázanýma očima) vyprávěl prvnímu (bez omezení zrakové
kontroly). Každý hráč v řadě, která není oslepena, tedy
křičí jedno slovo. Úkolem nevidoucích hráčů je nalézt
po sluchu svého kolegu a dojít k němu. Po úspěšném
nalezení všech dvojic se úlohy vymění.
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Metodické poznámky: Hráči, kteří vidí a křičí slovo, se nemohou hýbat ze svého místa, tj. nemohou
jít vstříc slepému spoluhráči. Máme-li dost šátků,
můžeme v poslední fázi na výchozích místech nechat zavázat oči oběma skupinám, které na daný
pokyn začnou najednou křičet slova svých kolegů ze
dvojic a jdou si poslepu navzájem vstříc, dokud se
nenajdou. Pozor na volbu prostoru pro tuto aktivitu!
Sloupy, budovy, stromy či terénní nerovnosti představují nebezpečné překážky.

Název: ŠVIHADLO

Cíl aktivity: procvičit koordinaci skupiny a disciplínu
Čas na přípravu: žádný
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 15 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: louka
Materiál: lano
Popis průběhu: Dva instruktoři točí lanem jako
švihadlem. Účastníci podbíhají pod prostřední částí lana podle jednotlivých, postupně se ztěžujících
zadání: 1) proběhněte každý na druhou stranu, 2) na
každé protočení lana proběhne právě jeden účastník, 3) skupina proběhne na co nejmenší počet protočení, 4) skupina sama točí lanem a proběhne na co
nejmenší počet protočení včetně těch, kteří točí. Lze
variovat dále.

Název: ENERGIZER – HHH

Cíl aktivity: procvičit verbální kreativitu
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 7 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: CD přehrávač nebo notebook, podložky na
psaní, papíry, tužky
Popis průběhu: Je přehrán úryvek Hoří horní heršpická hospoda – příběh, jehož všechna slova začínají na
písmeno „H“. Účastníci jsou následně vyzváni, aby zkusili složit vlastní příběh či báseň tak, aby každé slovo

začínalo na stejné písmeno, např. „B“, a po 5 minutách
své výtvory přednesli.
Metodické poznámky: I když je text známý, vždy
vykouzlí na tvářích úsměv, všichni účastníci se zapojí
do práce a většina následně představí svůj výtvor.

Název: MÍČKY

Cíl aktivity: zkoncentrovat účastnickou skupinu
drobnou aktivitou
Čas na přípravu: 1 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 15 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: 5–10 míčků
Popis průběhu: Skupina stojí v kruhu a účastníci si
mezi sebou hází míček po stejné trase, tzn. každý hází
stále stejnému člověku. Trasa míčku se určí hned na
začátku, vede přes všechny lidi stojící v kruhu a zároveň přes každého z nich jen jednou. Instruktor postupně přidává další a další míčky do oběhu, takže jich
může najednou lítat i deset (podle velikosti skupiny).
Metodické poznámky: Míčky mohou mít různou váhu
a velikost; některé mohou být zaměněny za jiný předmět (papírová koule, hrnek, smotané ponožky atp.).

Název: KORÝTKA

Cíl aktivity: procvičit spolupráci a koordinaci
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 20 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: louka, les
Materiál: korýtka, míčky
Popis průběhu: Účastníci se rozdělí do skupin po cca
10 lidech a každý z nich dostane jedno korýtko. Cílem
je nechat běžet míček korytem vytvořeným z korýtek co nejrychleji bez porušení pravidel. Hráč s míčkem v korýtku stojí na místě, míčku se není možno dotýkat žádnou částí těla; pokud míček spadne na zem,
vymění si všichni členové týmu korýtka (rukou mohou dát míček do korýtka a pokračují ve hře). Nejprve

může probíhat nácvik v kruhu, kde je vhodné vypustit
„do oběhu“ více míčků. Poté má skupina možnost trénovat na soutěž, jejímž cílem je předepsaným způsobem dopravit míček na vytyčené místo. Při tréninku
je vhodné korigovat porušování pravidel tak, aby následná soutěž mohla proběhnout v duchu fair play. Po
zopakování pravidel a ověření jejich pochopení začíná
závod. Vítězí ten tým, který dopraví míček do cíle (například čepice) nejrychleji.

Název: DOSTIHY

Cíl aktivity: aktivizovat skupinu
Čas na přípravu: 1 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 10 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: žádný
Popis průběhu: Hra simuluje dostihy. Účastníci stojí v kruhu a dotýkají se rameny. Plácají se do stehen
(simulace koňského klusu) a instruktor jim postupně
sděluje jednotlivé překážky, které koně zdolávají (provází je celou „Velkou pardubickou“). Jedná se například o „hadí příkop“ (účastníci syčí), „Havlův příkop“
(ruce do vítězného „V“), „malé zahrádky“ (výskok),
„velké zahrádky“ (velký výskok), „dámy na tribuně“
(mávání vějířem a vzdychání), „páni na tribuně“ (kouření doutníku a pochvalné mručení). Celá skupina pod
vedením lektora projde celým dostihem.
Metodické poznámky: Je důležité, aby se instruktor
plně fyzicky i hlasově položil do jednotlivých překážek,
a tím motivoval účastníky.

své křestní jméno (či přezdívku) a takto vzniklou jmenovku si nalepí na svůj oděv.
1. kolo: Účastníci vytvoří dvojice a mají za úkol povědět si nějaké zajímavé zážitky ze svého života („pikantnosti“, které o nich ti druzí určitě nevědí). Každý
má 1 minutu na to, aby tomu druhému sdělil co nejvíc
informací dle zadaného tématu. Po vypršení času si ve
dvojici vymění jmenovky.
2. kolo: Účastníci opět vytvoří dvojice (s někým jiným než předtím) a druhému ve dvojici již představují toho, koho mají napsaného na jmenovce (v prvním kole si povídal Petr a Kamila, na konci povídání
si vyměnili svoje jmenovky. Ve druhém kole se Petr
potkal s Edou. Petr se představuje jako Kamila a Eda
svým nově získaným jménem, takže Petr říká: Jmenuji
se Kamila a …). I po skončení tohoto kola si účastníci
ve dvojici vymění jmenovky. V tomto kole se každý
představuje jen 45 vteřin.
3. kolo: Opět nové dvojice a 30 vteřin na výměnu informací, na závěr výměna jmenovek.
Vyhodnocení: Všichni stojí v kruhu, jeden účastník začíná představovat toho, koho má na jmenovce. Právoplatný majitel jmenovky slyšené informace opraví či
doplní podle toho, co říkal na začátku, vezme si svoji
jmenovku a představuje se jako nositel cizí jmenovky.
Takto pokračuje představování napříč kruhem tak, jak

jdou jednotliví účastníci po sobě.
Metodické poznámky: Je vhodné, aby se do této aktivity zapojil i instruktor. Rychleji tak pronikne do skupiny.

Název: POHLEDNICE Z PRÁZDNIN

Autor: Kateřina Bílková
Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, dozvědět se něco
nového z osobního života kolegů
Čas na přípravu: 2 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 30 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: papíry A4, tužky, fixy, pastelky
Popis průběhu: Účastníci dostanou velmi jednoduché zadání: Představte si, že papír, který držíte v ruce, je
pohlednicí z vašich prázdnin. Protože nemůžete psát písmena, použijte kresby k tomu, abyste adresátovi poskytli co nejvíce informací z vašich letošních prázdnin.
Účastníci si vezmou výtvarné pomůcky a při potichu
hrající hudbě kreslí svoji pohlednici.
Nakonec svoji pohlednici představují ostatním.
Metodické poznámky: Je vhodné, aby tuto aktivitu
absolvoval také instruktor a nakreslil svoji pohlednici,
kterou představí jako jeden z prvních.

Název: VÝMĚNA IDENTITY

Cíl aktivity: uvolnit atmosféru, dozvědět se něco nového z osobního života kolegů
Čas na přípravu: 2 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 20 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 6–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: samolepicí štítky, fixy, stopky
Popis průběhu: Každý si na samolepicí štítek napíše
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Zážitkové hry – týmové úkoly
V této kapitole představujeme týmové hry vyžadující víc než jen týmové nadšení. Jsou vytvořeny tak, aby procvičovaly týmovou práci, komunikaci, řešení problémů, kreativitu, koordinaci aj. Autora uvádíme, pokud je znám.

Název: MINOVÉ POLE

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci a hledání nových variant řešení
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 40 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–10
Prostředí: kdekoli
Materiál: křída na vyznačení šachovnice (nebo dlaždice na chodníku), papír s nákresem řešení, tužka
Popis průběhu: Skupina má za úkol projít bez mluvení minovým polem (šachovnicí, například 6 × 8 čtverců, asi 35 × 35 cm) na druhou stranu. Polem vede jen
jediná správná cesta, kterou předem zvolí a kontroluje
instruktor, který jediný ji zná. Na začátku si účastníci
stanoví pořadí, ve kterém budou jednotliví členové minovým polem procházet, a domluví si způsob komunikace mezi sebou. Členové skupiny postupně vstupují
do pole a metodou pokus/omyl hledají správnou cestu.
Když někdo vstoupí na nesprávné pole, musí se vrátit
bezpečnou cestou zpět, a toto nesprávné pole je „odjištěno“. Při druhém a dalším vstupu na toto odjištěné
pole kterýmkoli členem skupiny je vstoupivší vyřazen
ze hry (vybouchla mina = mrtev).
Další pravidla: ve chvíli, kdy se někdo nachází v minovém poli, nikdo ze skupiny nemá dovoleno mluvit. Po
celou dobu úkolu má skupina zakázáno používat jakékoli záznamové prostředky. Úkol končí ve chvíli, kdy poslední člen skupiny vystoupí ze šachovnice na protější
straně.

Název: BULLRING

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci a soustředění
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 30 min
Instruktorů na program: 1 ke každému týmu
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Počet účastníků: 5–40
Prostředí: louka, les
Materiál: bullring (posilovací kroužek) pro každý
tým, tenisák
Popis průběhu: Účastníci se rozdělí do týmů po 5–7
lidech a pracují s posilovacím kroužkem, na kterém je
uvázáno několik 2–3 m dlouhých provázků. Každý se
chopí konce jednoho provázku a instruktor do posilovacího kroužku vloží míček. Úkolem týmu je projít určenou
trasou v co nejkratším čase a míček nevyklopit. Účastníci
dostanou krátký čas na poradu, případně zkoušku, a pak
se snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku.
Metodické poznámky: Při větším počtu týmů
jdoucích stejnou trasu je třeba vybrat stejně náročné
překážky pro všechny týmy tak, aby se soutěžící týmy
neblokovaly. Čím lehčí míček, tím náročnější bude
udržet jej v kroužku.

Název: VLAJKA

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci, koordinaci a hledání nových variant řešení
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–10
Prostředí: louka
Materiál: tyč dlouhá 3–4 m nebo trámek, 4 lana po
20 m, 2 karabiny, provázek, nůžky, kapesník představující vlajku
Popis průběhu: Na zemi jsou vyznačeny dva soustředné kruhy, jeden velký (poloměr cca o 1 m větší než je
délka stožáru) a jeden malý (cca 50 cm průměr). Skupina má za úkol nejprve vztyčit stožár uprostřed menšího kruhu a poté po něm nechat vystoupat vlajku. Při
realizaci se však nikdo z nich ani žádná z jejich pomůcek
nesmí dotknout mezikruží tvořeného malým a velkým
kruhem. Účastníci nesmějí použít žádné jiné pomůcky.
Vlajka smí být vytažena až na vztyčený stožár.

Název: ČÁRA

Cíl aktivity: zažít paradigma výhra-prohra ve světle
win-win strategie
Čas na přípravu: 2 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 1–60 min včetně review (podle
vývoje situace)
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: lano nebo křída na vyznačení čáry
Popis průběhu: Z lana vytvoříme na zemi hraniční čáru. Skupinu účastníků rozdělíme na poloviny
a každou z nich pošleme na jednu stranu (do vzájemné vzdálenosti asi 3–4 m). Pak obě skupiny seznámíme se stejným zadáním: Úkolem vaší skupiny
je zařídit, aby druhá skupina stála na této straně čáry.
Na jakékoliv dotazy pak již reagujeme jen prostým
zopakováním instrukce. Zadání sdělujeme každé
skupině odděleně, aby účastníci neslyšeli, jaké zadání má druhá skupina.

Název: ZOOM

Cíl aktivity: stmelit účastnickou skupinu společným
úkolem, procvičit komunikaci
Čas na přípravu: 1 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: karty s obrázky „zoom“
Popis průběhu: Instruktor rozdá každému účastníkovi po jedné kartě ze série zoom. Mohou si obrázek
prohlédnout, mluvit o něm, popisovat jej, ale nesmí
jej nikomu ukázat. Úkolem skupiny je seřadit karty tak,
jak jdou za sebou podle principu „zoom“ – postupné
rozkrývání detailů, které tvoří souvislý příběh. Karty se
řadí obrázkem dolů a obracejí se až v okamžiku, kdy si
skupina myslí, že jsou seřazeny správně.
Metodické poznámky: Karty je vhodné rozdávat na
přeskáčku, ne rovnou řazeny za sebou. Pro menší skupiny lze několik obrázků odebrat nebo rozdat jednomu
člověku obrázků více.

Název: S.O.S.

Čas na přípravu: 15 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program:1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: hrnek, lžička; pro každou skupinu 10 papírů
A4, 6 špejlí, 1 m papírové lepicí pásky, Miňonky
Popis průběhu: Skupina se rozdělí na menší skupinky po 4–6 lidech. Skupinky se posadí ke stolům – tím
se stávají obyvateli ostrova jednoho souostroví v oceánu. Instruktor vypráví legendu: Souostrovím se přehnal uragán a téměř vše zničil. Radiokomunikační
technologie fungují, takže ostrovy jsou mezi sebou
v kontaktu. K souostroví přiletí helikoptéra (hrnek)
plná zásob a humanitárního materiálu a bude postupně přistávat na všech ostrovech a předávat zásoby.
Domorodci musí za 20 minut ze zachráněného materiálu postavit heliport, aby helikoptéra měla kde přistát. Ostrovy jsou však malé a vlny v moři stále vysoké,
proto je potřeba postavit heliport nejen pevný (udrží
helikoptéru po dobu 3 vteřin), ale i vysoký. Kdo postaví nejvyšší funkční heliport, stane se centrálním ostrovem humanitární pomoci a bude tak přímo u rozdělování zdrojů. Helikoptéra vyletí z pevniny za 20 min,
v tu dobu musí být heliporty hotové. Cesta k ostrovům
trvá 10 min – během tohoto časového limitu se musí
domorodci dohodnout na pořadí ostrovů, na nichž
bude helikoptéra přistávat. Pokud se pod ní některý
z heliportů zřítí, hrozí nebezpečí, že bude zničena (hrnek upadne na zem a rozbije se) a nebude moci přistát
na dalších ostrovech.
Skupiny vytvářejí své heliporty. Po 20 min dostanou
pokyn práci ukončit a domluvit se na pořadí přistání.
Z každého týmu je nominován jeden člověk do tzv.
komise, která se musí do 10 min dohodnout na pořadí
přistávání. Po 10 min lektor postupně pokládá hrnek
na jednotlivé heliporty a komentuje průběh přistávání. Na konci lektor změří výšky přeživších heliportů
a určí vítěze. Předá Miňonky jako symbol základních
stavebních kamenů centra humanitární pomoci.
Metodické poznámky: Tuto hru lze uvést jako zážitkový start k tématu hodnocení. Týmy v průběhu stavby
řeší kritéria, podle kterých bude stavba vyhodnocena,

taktéž komise musí určit pořadí přistávání podle dalších kritérií.

Název: SCRABBLE

Autor: Michal Bauer, Jiří Brožek a Jana Fejfarová
-Chaloupková
Cíl aktivity: procvičit spolupráci, komunikaci, koordinaci a tvorbu strategie
Čas na přípravu: 50 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 80 min
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: louka, les
Materiál: tužky, papíry, sada scrabble (výběhový
a výkladový plán, sada písmen), flip na vyhodnocení
Popis průběhu: Účastnící jsou rozděleni do týmů po
cca 5 lidech. K dispozici mají papír a obyčejnou tužku.
Týmy mají za úkol získat co nejvíce bodů vyložením slov
sestavených z písmen s danou bodovou hodnotou na
výkladový plán. Ve hře vlastně stále probíhají tři činnosti: rezervace písmen – získávání písmen – vykládání
slov složených z písmen na výkladový plán. Vítězí tým,
který po uplynutí doby hry získá nejvíce bodů. V průběhu hry jsou vyhlašovány prémie, např. za slovo obsahující dvě R nebo za vyložený název školy atp.
Před vyhlášením výsledků je vhodné zařadit reflexi.
Pokud výsledky hry při vyhodnocení zanášíme do grafu
(viz níže), můžeme sledovat, jak se výkon týmů měnil
v čase.
Otázky k reflexi využívající Kolbův cyklus učení:
Jakou jste zvolili taktiku? (přehrávka)
Proč si myslíte, že jste vyhráli / nevyhráli? (hodnocení)
Co byste v další hře (při organizaci skupiny) udělali
jinak? (plán změn) – Plán uveďte v obecné rovině,
protože další hra bude úplně jiná.
Vyhodnocení:
První krok tvoří představení statistické tabulky hry na
flipu, do níž zapisujeme počty výběhů, efektivitu a slova
s nejvyšší bodovou hodnotou. Počet výběhů ukazuje celkové zdroje, které skupina během hry získala. Efektivita
ukazuje, kolik bodů získal tým na jeden výběh – udává
tedy, jak účinná byla zvolená taktika jednotlivých týmů.
Nejvyšší bodová hodnota slova ukazuje, jak tým dokázal
využívat jednotlivých prémií ve hře.
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Vyhlášení podle hlavního kritéria hry, tedy počtu získaných bodů, je dobré představit formou grafu s počty
získaných bodů v určitém čase hry (po 10 minutách).
Vyhlášení si udrží zajímavost až do konce a zároveň
vysvětluje mnohé postřehy účastníků uvedené v reflexi.
Statistika hry
ukazatel / tým

červení

modří

zelení

počet výběhů

20

21

35

max. bodů za
slovo

32

20

24

efektivita

5,5

3,4

3,9

odečet za zbylá
písmena

20

0

1

body celkem

100

108

139

Počet bodů v průběhu hry

Název: DEN TRIFIDŮ

Autor: Josef Ptáček
Cíl aktivity: procvičit vedení skupiny a komunikaci
ve ztížených podmínkách, posílit důvěru ve skupině
Čas na přípravu: 2 hod
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 2 hod
Instruktorů na program: 4
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: zajímavé a členité venkovní prostředí
(akce se uskuteční za tmy), pro začátek prostor na sezení, ze kterého se dá pohodlně vyjít mimo budovu,
pro zakončení volná louka
Materiál: přilba a šátek na oči pro každého účastníka, do každé skupiny 3 čelovky, CD přehrávač s úvodní
nahrávkou radiového vysílání, baterie do CD přehrávače, termosky s čajem, plastové kelímky, svíčky +
svícínky, sirky, blikačky, lana
Popis průběhu:
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Příprava: Je třeba nalézt takovou trasu kolem objektu, aby ji bylo bezpečné překonávat se zavázanýma
očima, zároveň ale, aby byla pestrá = uvítáme různé
překážky jako lavičky, které se dají podlézt, přelézt či
přejít, plot či budovu, podle kterých se dá kráčet, terénní zlomy nahoru i dolů, zídky, zábradlí… V terénu
pak natáhneme lano či provázek, který účastníci část
cesty sledují samostatně, jen po hmatu. Pro závěr hry
najdeme louku, přes kterou mohou účastníci jít individuálně se zavázanýma očima bez jakékoli podpory,
následujíce jen hudbu.
Průběh: Účastníky požádáme, aby si oblékli takové oblečení, které se může ušpinit či roztrhnout, a k tomu příslušné boty. Následně je pozveme do místnosti, kde na
každé židli leží přilba a šátek. Účastníci si na hlavu nasadí přilbu, oči zavážou šátkem a posadí se. Sdělíme jim,
že nadcházející aktivita se celá odehrává v tichosti, a vyzveme je, aby se zaposlouchali do příběhu, který uslyší.
Je přehráno radiové vysílání z CD Den Trifidů. Následně
jsou formovány 3 skupiny po 5–8 účastnících. Každou
skupinu si ven z budovy odvede jeden instruktor, který
si vezme stranou 2 účastníky (ostatní čekají na místě).
Poté, co si dva vybraní rozvážou oči, jim instruktor sdělí,
že oni jsou jediní vidoucí celé skupiny a musí se o zbytek
členů starat tak, aby se nikomu nic nestalo. Svoji skupinu povedou tam, kam půjde instruktor. Na ostatní ve
skupině nesmějí mluvit, ani mezi sebou.
Postupně všichni prochází celou trasou. V průběhu se
vedoucí mohou s někým ze skupiny vystřídat, aby získali zážitek z obou rolí. Na závěr jsou účastníci přivedeni
na louku, kde v dálce hraje hudba, a jsou poslepu za zvukem po jednom posíláni. Po příchodu ke zdroji hudby
instruktor prvnímu účastníkovi nabídne lék na slepotu
(čaj, grog). Po napití jsou vyléčeni, mohou si z očí sejmout šátek a zapojit se do léčení dalších příchozích.
Aktivitu na místě ukončíme společným sdílecím kolečkem, kde každý jedním či dvěma slovy vyjádří svůj
aktuální pocit. Zadání: Vyjádřete jedním slovem, jaký je
váš aktuální pocit.
Reflexe: Doporučujeme ji druhý den dopoledne. Ve
skupinkách můžeme zahájit emociogramem, nakresleným na flipovém papíře: na vodorovné ose jsou vyneseny významné okamžiky cesty v čase – motivační
nahrávka, zavázání očí, průchod potokem atd.; na
ose svislé jsou pozitivní a negativní emoce. Zadání

zní: Zkuste si vzpomenout, jaké emoce jste v průběhu
hry prožívali v jednotlivých etapách. Každý účastník
přistoupí k flipu, zaznačí svoji křivku a okomentuje, co
v něm dané emoce vyvolalo. Následná diskuse shrnuje pocity účastníků – jak vedoucích bez omezení zrakové kontroly, tak těch, kteří byli po celou dobu slepí.
Otázky k diskusi: Co vás napadá při pohledu na emociogram? (Překvapivé je pro účastníky např. naprosto
rozdílné prožívání stejné situace). Symbolem čeho je
pro vás ruka vedoucího? Co ve hře symbolizovala ruka
vedená? Co jste si při hře uvědomili?
Zajímavé body můžeme sepsat na flip.
Na závěr lze provést krátké sdílení v celé skupině. Nám
se zde se otevřelo zajímavé téma: Čím se mám řídit,
když mi instruktor naznačuje, abych se skupinou běžel,
a já jsem zodpovědný za bezpečnost kolegů? Účastníci
nacházeli paralelu ve školním prostředí: Měl bych se řídit raději pokyny nadřízených (vedení školy a ŠVP), nebo
vlastní odpovědností a potřebami žáků?
Metodické poznámky: Hru je vhodné zařadit pro skupinu, ve které funguje otevřenost a důvěra. Nevidoucí
účastníci by neměli prožít strach z nezodpovědnosti
svých kolegů. I sdílení emocí při reflexi vyžaduje otevřenost skupiny a pocit bezpečného prostředí mezi kolegy.

Název: POŠŤÁK

Cíl aktivity: procvičit schopnost orientace v obtížné
komunikační situaci, procvičit rozhodovací a komunikační dovednosti
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 40 min
Instruktorů na program: 1–2
Počet účastníků: 6–30
Prostředí: tři učebny
Materiál: 3 části instrukcí, 3 části skládačky, pravítko,
papíry, tužky
Popis průběhu: Lektor skupinu rozdělí do tří menších skupin a každou pošle do jiné oddělené místnosti.
Tam jim předá instrukce a materiál potřebný k vyřešení problému (viz tabulka).
Společné zadání pro všechny skupiny: Jedinou přípustnou formou komunikace mezi skupinami je písemná
korespondence. Nikdo nesmí opustit místnost kromě

jedné osoby, kterou skupina určí jako pošťáka. Nikdo
včetně pošťáka nesmí mluvit s nikým z jiné skupiny. Na
vyřešení úkolu máte 40 minut.
Po 40 min je hra ukončena a následuje reflexe.
společné zadání, úkol: Změřte
vzdálenosti mezi A, B a C.
1. skupina
část mapy (která neobsahuje body),
pravítko
společné zadání, informace: Body
A a C jsou: ...
2. skupina
část mapy (která obsahuje jeden
bod – B)
společné zadání, informace: Bod
B je: ...
3. skupina
část mapy (která obsahuje body
A a C a měřítko)

Při reflexi programu můžeme použít následující otázky:
Co dělala/řešila vaše skupina, než došlo k prvnímu kontaktu s jinou skupinou?
Jaký modus jednání jste zvolili (kompetice, kooperace)?
Jak jste si vyměňovali informace a v jaké míře jste je sdíleli mezi skupinami?
K jakým komunikačním a rozhodovacím zádrhelům
a problémům docházelo?

Název: NÍZKÁ LANA

Cíl aktivity: podpořit vzájemnou důvěru ve skupině,
posunout hranice komfortní zóny jednotlivců, aktivně
relaxovat
Čas na přípravu: 2,5 hod
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 2 hod
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: vzrostlý les bez podrostu a na rovině
Materiál: polypropylenová lana, lana na dynamics,
pracovní smyce, karabiny, omotávky pod lana, přilby
pro každého účastníka i instruktora, lékárnička
Popis průběhu: Jako první bod programu probíhá
rozcvička zaměřená na protažení partií potřebných
pro tuto aktivitu = předloktí, zápěstí, ruce, ramenní
klouby, stehenní a lýtkové svaly, a dále celkové protažení a zahřátí organismu. Jako druhý bod následují krátká cvičení na posílení důvěry:
Účastníci vytvoří trojice, kde všichni stojí v zástupu
za sebou, dva čelem proti sobě, třetí za zády prostředního. Vnější v trojici mají předkročenou jednu nohu
a ruce připravené tak, aby prostředního padajícího zachytili za záda či ramena. Účastník stojící uprostřed se
celý zpevní, nohy má u sebe, mírně rozkročené. Nedělá
žádné kroky a takto zpevněný se překlopí do zachycení zadního, který ho jemně odrazí k přednímu a takto
si prostředního předávají. Postupně dojde k vystřídání
účastníků na všech pozicích.
Další aktivitou je kuželka. Účastníci se postaví do
kruhu čelem dovnitř; všichni mají nakročenou jednu
nohu pro zvýšení stability. Uprostřed kruhu stojí je-

den účastník, opět zpevněný, nohy mírně rozkročené.
Nechá se ostatními postrkovat po kruhu či přehazovat
přes kruh. Postupně se uprostřed vystřídají všichni.
Vrcholným cvičením je pád vzad. Účastník, který bude
padat, stojí zpevněný, nohy mírně rozkročené, ruce
mírně roztažené v pokrčení (tak, jako by pod každou
paží nesl velký meloun). Za ním stojí chytač, jedna noha
předkročená, připravené ruce na zachycení padajícího
pod rameny. Padající upadne do nachystaných paží
chytajícího. Postupně se dá zvyšovat vzdálenost chytače tak, aby byl pád padajícího delší.
Následně instruktoři představí bezpečný pohyb po
nízkých lanových překážkách. Jedná se o lana natažená mezi stromy, kdy se pochozí lano nachází ve výšce
cca 50–75 cm nad zemí. Účastníci mají za úkol vymyslet, jak přejít od jednoho stromu ke stromu druhému,
a vykonat to. Překážky řeší jednotlivci (vertikální kříž,
tramvaj, krocení koně, prověšené manévry atp.), dvojice (véčko, jáma a kyvadlo atp.) i větší skupiny (horizontální kříž, pavouk atp.). Po překážce se pohybuje
jeden člověk (případně víc, dle dané překážky); kolem
něj fungují z každé strany lana vždy min. 2 jističi, kteří
svou pozorností a připravenýma rukama zachycují případného padajícího kolegu.
Cca 6členné skupinky postupně s instruktorem procházejí jednotlivé překážky. Každý má možnost vyzkoušet
si překážku projít, všichni se zapojují do role jističů.
Pokud skupina ovládá principy dávání a přijímání
zpětné vazby, je vhodné umožnit její vzájemné poskytnutí pod vedením instruktora. Po skončení fyzické
části programu může každý v jednotlivých skupinách
o zpětnou vazbu požádat ostatní.
Metodické poznámky: Pro nízké lanové překážky
je ideální, když na jednoho instruktora připadá skupina o 5 účastnících (jeden překonává překážku, 4 jistí).
Při početnějších skupinách je třeba větší intervence instruktora, aby byli zapojeni všichni a na pozici jističů
se střídali (kvůli čemuž taky překonání překážky déle
trvá). Na překážky, které vyžadují více lezců či jističů, se
skupiny spojují.
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Programy zážitkově oddechové

barevného samolepicího hlasovátka na čtvrtku vedle
zvolené fotky. Každý účastník má jeden hlas. Po zhlédnutí fotek se návštěvníci galerie opět posadí na židle.
Následuje představování jednotlivých fotek samotnými
účastníky, kteří popisují okamžiky s nimi související.
Po vyhlášení obou soutěží galerie končí. Začíná volný
večer, tedy prostor pro dokončení načaté konverzace.

Tyto programy tvořily podstatnou součást kurzů Sborovna, protože vyvažovaly odborné části a poskytovaly skupině
bezpečný prostor pro rozvoj skupinové dynamiky prostřednictvím herního zážitku. Autora uvádíme, pokud je znám.

Název: HAJAJA

Autor: Ivo Farský
Cíl aktivity: procvičit kreativitu a fantazii
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: karty s názvy pohádek, flip, fixy, hudba
Popis průběhu: V místnosti se účastníci rozdělí do
několika týmů po 3–4 lidech. Každá skupinka stojí
u jednoho stolu, na kterém má flipový papír a fix.
Na daný signál vybíhá z každé skupinky jeden hráč.
Tito hráči se potkají mimo místnost (v jiné místnosti, na chodbě, opodál za stromem) u stolu, na kterém má instruktor položené karty s názvy pohádek
textem dolů. Přibíhající hráči obrátí po jedné kartě,
přečtou si název pohádky, kartu odevzdají instruktorovi a vracejí se ke své skupince. Zde začínají kreslit
cokoliv, co pomůže jejich spoluhráčům uhodnout název
pohádky. Hráč, který kreslí, má zakázáno mluvit a pomáhat si pantomimou. Součástí kresby nesmí být žádná písmena ani číslice. Když skupinka správně uhodne
název pohádky, vybíhá další hráč, který nejdříve oznámí instruktorovi u stolu s kartami, který titul uhodli
(instruktor to zkontroluje na kartě s názvem vytažené
pohádky) a pak si tahá další kartu. V Hajajovi mohou soutěžit skupinky mezi sebou (kdo uhodne více titulů), nebo
společně proti času (podaří-li se jim v časovém limitu
překonat hranici určeného počtu uhodnutých pohádek).

Název: VEČEŘE V TRÁVĚ

Autor: Radek Plíhal
Cíl aktivity: procvičit spolupráci při reálném úkolu, připravit prostor pro sdílení zážitků a zkušeností mezi účastníky navzájem a navečeřet se netradičním způsobem
Čas na přípravu: 45 min
Instruktorů na přípravu: 2
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Čas na program: 90 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 10–40
Prostředí: ohniště s grilem, členitý terén pro umístění kontrol
Materiál: dřevěné uhlí, rošt, suroviny na vaření, buzoly, mapky okolí, nádobí, nože, škrabky, lavičky na
sezení a vaření
Popis průběhu: Účastníci přicházejí na večeři a místo
jídla dostávají seznam surovin, které na základě poukázek mohou sesbírat na kontrolách v blízkém okolí střediska. V depu je vyvěšen výběhový plán se zaznačením
míst, kde se suroviny nacházejí. Po sesbírání potřebných
surovin si skupina sama připravuje večeři.
Metodické poznámky: Na jednodušších kontrolách je
vhodné umisťovat poukázky se základními surovinami
na vaření, delikatesy je naopak lépe ukládat dále.

Název: VĚDECKÁ PŘÍSLOVÍ

Cíl aktivity: procvičit racionální inteligenci, týmovou
práci a sdílení informací
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 40 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: kdekoli
Materiál: karty s příslovími, správné odpovědi pro
vyhodnocení
Popis průběhu: Účastníci jsou rozděleni do týmů po
cca 6 lidech. V prostoru (tělocvična, les, hřiště) je přichystáno 39 českých přísloví a pořekadel převedených
do „vědeckého jazyka“. Každý tým má za úkol v časovém limitu vyluštit, tedy převést do původní podoby,
co nejvíce přísloví a pořekadel. Po 5 minutách vyčleněných na domluvu strategie týmů začíná soutěž. Vyhodnocení může probíhat formou společné kontroly.
Příklad: Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
= Komu se nelení, tomu se zelení.

Název: GALERIE ZLATÉ ČASY

Cíl aktivity: rozšířit veřejnou zónu účastníků, dozvědět se více o osobním životě kolegů a zasoutěžit si
v atmosféře fotogalerie
Čas na přípravu: 60 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 75 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: fotky účastníků, provázky, kolíčky, lepicí
hmota („žvýkačky“), desky, formuláře s čísly fotek,
tužky, čtvrtky A3, papírová hlasovátka, CD přehrávač,
CD s hudbou, dekorace (ubrusy, květiny ...), případně
sklenka s vínem pro každého účastníka
Popis průběhu: Před odjezdem na kurz dostanou
účastníci za úkol si přivézt 2–3 fotografie z jejich
„zlatých časů“ – dětství, puberta, adolescence atp.
Důležité je upozornit účastníky, aby na fotografiích
byli osobně přítomni a aby si fotky navzájem neukazovali. Program začíná tak, že účastníci vstupují do

galerie (dostávají sklenku vína) a začínají si prohlížet
exponáty – své fotografie přilepené „žvýkačkou“
na čtvrtce tak, aby je bylo možno vrátit účastníkům
nepoškozené. Každá fotografie nese označení číslem
napsaným na čtvrtce; čtvrtky s fotkami jsou upevněny
kolíčky na provázcích vně či po okrajích místnosti. Po
krátké chvíli prohlížení se účastníci posadí na připravené židle uprostřed sálu a jsou seznámeni s pravidly
dvou současně probíhajících soutěží. První soutěž
vyhrává účastník, který pozná na fotografiích nejvíce
svých kolegů. Druhou soutěž vyhrává soutěžící, jenž
je majitelem fotografie, kterou jeho kolegové hodnotí
jako nejzajímavější. Své tipy na kolegy na fotkách zapisují účastnící do formulářů připravených v deskách.
Hlasování o nejzajímavější foto probíhá nalepením

Název: LEVÁ HEMISFÉRA

Autor: Lucie Krejčíková
Cíl aktivity: procvičit kreativitu a fantazii
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 6–40
Prostředí: louka, les
Materiál: tužka, papír, desky a hrací kostka pro každý
tříčlenný tým, seznam slov pro instruktora, flip, fixa
Popis průběhu: Účastnící jsou rozděleni do tříčlenných družstev, k dispozici mají papír a obyčejnou tužku.
V družstvu si určí po dobu aktivity neměnné pořadí;

družstva si na vymezeném místě najdou své depo, které během aktivity zůstává stejné. Instruktor je mobilní
a volně se pohybuje po okolí.
Po odstartování aktivity vybíhá z každého týmu jeden
hráč k instruktorovi. Ten mu sdělí podstatné jméno,
které má hráč předat svým kolegům kresbou, přičemž
nesmí mluvit a ukazovat na věci v okolí; platí zákaz užívání čísel, písmen, ustálených symbolů. Hráč má možnost
se u instruktora rozhodnout, zda chce slovo kreslit, či
předvádět pantomimu; v případě zvolení pantomimy
musí pro potvrzení volby hodit kostkou sudé číslo. Jakmile jeden ze spoluhráčů uhodne dané slovo, vybíhá
k instruktorovi další hráč z týmu pro slovo nové. Instruktor průběžně mění svou polohu v okolí, takže přidruženým úkolem každého týmu je sledovat jeho přesuny
nebo jej jinak efektivně najít. Všechny týmy mají stejný
seznam slov, jde o to, kdo dříve projde seznamem až
na konec. Poslední slovo seznamu se pouze kreslí, a to
veřejně na flip (postupně všechny týmy stejné slovo).
Vítězí tým, který uhádne vše jako první.
Metodické poznámky: Doporučená jsou slova abstraktní a názvy pohádkových bytostí, cca 30 slov na
60min aktivitu.

Název: POSVÁTNÉ DESKY

Cíl aktivity: procvičit spolupráci, tah jednotlivce na
branku a krátkodobou paměť
Čas na přípravu: 20 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 2–4
Počet účastníků: 15–40
Prostředí: les
Materiál: posvátné desky, samolepicí lístečky s předepsanými slovy – nůž, lano, žebřík, křesadlo a louč (od
každého druhu stejný počet lístečků podle počtu hráčů),
stopky, formuláře s básněmi pro kontrolu správnosti,
bodové archy se jmény hráčů, 2 podložky, 2 propisky
Popis průběhu: Každý hráč dostane samolepicí kartičku s jedním z nápisů, kterou si přilepí viditelně na
oděv. Na celou dobu hry se pak dotyčný stává na lístečku uvedeným „materiálem“.
Ve vyznačeném území jsou rozmístěny jednotlivé posvátné desky. Každá z nich má z jedné strany napsaný seznam „materiálu“ nutného k jejímu vyzvednutí
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(např. 2× nůž, lano, křesadlo, 2× louč) a hodnotu desky (např. 20 zlatých), z druhé strany desky je nalepena
krátká báseň. Desky leží na zemi otočené seznamem
materiálu vzhůru a básní dolů. Jakmile se u desky sejde na ní uvedený požadovaný materiál (účastníci),
tedy podle předchozího příkladu 6 lidí, z nichž dva
představují nůž, jeden lano, jeden křesadlo a dva louč,
teprve pak lze desku otočit. Báseň, odhalenou na druhé straně desky, je nutno se naučit v celém týmu přítomných lidí. Jakmile ji tým zpaměti umí, desku vrátí nazpět opět básní k zemi a vydá se do „základního
tábora“ k instruktorovi, kde báseň všichni společně
odrecitují. Pokud uspějí, instruktor každému z týmu
recitujících do bodového archu připíše hodnotu získané básně (za každou báseň lze získat body pouze jednou). Poté můžou všichni individuálně vyrazit k nové
desce do jiného týmu, který je zrovna potřebuje.
Vítězí hráč, který v předem daném čase (30–40 minut)
získá co nejvíce bodů za naučené básně z posvátných
desek.
ukázka: materiál » křesadlo, louč, lano, nůž
bodová hodnota » 10 zlatých
báseň » Voso, voso, pitomá jsi,
		
že chceš píchnout zrovna mě,
		
do jeskyně přilétla jsi,
		
honem táhni ode mě!
Metodické poznámky: Vyhodnocení hry je dobré
provést po přestávce, aby instruktoři stihli spočítat
výsledky. První tři nejlepší mohou dostat moderní posvátné desky – tabulky čokolády.

Název: OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Autor: Aleš Jaroš
Cíl aktivity: procvičit různé formy komunikace, uvolnit atmosféru
Čas na přípravu: 15 min (120 min s výrobou herního
plánu a karet)
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 2–6
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: louka
Materiál: herní plán (náročnost lze ovlivnit počtem
polí START–CÍL , jednotlivá pole je nutné vybarvit dle
barev slov a rovnoměrně rozmístit na hrací plán), herní
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kameny pro týmy, dostatečný počet jednotlivých slov
dle barev (počet polí × 2 × počet účastníků × 3 – jednotlivé varianty zelená, modrá, červená), lano na označení soutěžních prostorů, psací podložky, papíry, tužky
Popis průběhu: Hra je outdoorovým provedení známé hry Aktivity. Před zahájením samotné hry účastníky
rozdělíme na stejně početné skupinky, které se pak snaží
svůj herní kámen dostat do cílového pole jako první.
Posun o jedno pole lze realizovat po uhodnutí přesného
výrazu, který předvádí jeden účastník ze soutěžní skupinky. Výraz, který skupina hádá, je uveden na kartičce,
jejíž barva odpovídá barvě pole, na kterém se nachází
herní kámen týmu. Pro barevnou kartičku musí hráč doběhnout na stanovené místo. Hráč slovo předvádí specifickým způsobem podle barvy kartičky: Zelená = kreslení – nesmí se mluvit ani gestikulovat, kresba nesmí
obsahovat číslice ani písmena. Modrá = popis – pojem
musí být popsán, aniž by bylo použito příslušné slovo,
jeho část nebo slovo od něj odvozené. Červená = pantomima – pojem musí být předveden pomocí pantomimy, nesmí se mluvit, vydávat zvuky ani používat předměty či na ně ukazovat.
V soutěžní skupině se určí pořadí, ve kterém pak jednotlivci vybíhají pro předváděné slovo. Pokud slovo
není uhodnuto (čas věnovaný uhodnutí slova si skupina určuje sama), musí celá skupina splnit penalizační úkol (ten je jasně stanoven na začátku hry). Po
absolvování penalizace běží stejný hráč, který slovo
předváděl neúspěšně, pro další kartičku – tak se
děje, dokud skupina neuhodne některé slovo předváděné tímto hráčem (tedy jeden člověk může běžet

i 5× po sobě), pak teprve může běžet další hráč ze
skupiny.
Při startu (postupu na první pole) si skupinka může vybrat barvu a dle ní slovo hádat, pak se již řídí barvou hracího pole, na kterém má svůj kámen. Za uhodnuté slovo
se kameny posunují vždy o jedno pole a nedochází k vyhazování kamenů soupeřů (kameny mohou být na stejném poli vedle sebe). Barevné kartičky jsou umístěny
v odběrovém poli v sáčcích. Hráč přiběhne, vezme kartičku příslušné barvy a běží ke svému soutěžnímu týmu.
U své skupinky pak výraz předvádí dle barvy předepsaným způsobem (výraz nesmí skupince přímo říct, ani
ukázat na lístečku). Kartičku s uhodnutým výrazem odevzdá instruktorovi (či ji nechá u svého týmu).
Hra končí dosažením cíle (v případě zájmu lze bojovat
i o 2. a 3. místo) nebo dovršením stanoveného časového
limitu. Penalizace za výběh pro další slovo stejným hráčem probíhá dle fyzických a psychických dispozicí účastníků a fantazijních představ lektorů (zpěv písně či trestné
kolečko celého týmu k vyznačené metě). Náročnost hry
lze upravit vzdáleností bodů A a B, terénem či počtem polí
hracího plánu. Účastníci by měli mít pevnou obuv.
Metodické poznámky: Hrací plochu je nutné předem
projít a odstranit příčiny možného zranění. Optimální
vzdálenost mezi bodem A (skupinka) a B (umístěné kartičky) je nutné vybalancovat dle věku a zdravotního stavu účastníků a zachování dynamiky hry. Penalizace za
neuhodnutí musí být přiměřeně náročná (aby nedocházelo k jejímu zneužívání, ale zároveň aby nebyla demotivující). Je dobré vytvořit velký papír se základními pravidly tak, aby ho měli účastníci po celou dobu hry na očích.

Specifické rozvojové programy na
zakázku škol
Tyto programy vznikaly nebo byly zařazovány na základě konkrétních poptávek účastnických škol. Každý ze zde
uvedených programů byl součástí většího dramaturgického celku kurzu, ale zároveň může fungovat zcela samostatně či i v jiném zážitkovém projektu s odlišným zacílením. Autora uvádíme, pokud je znám.

Název: IDEÁLNÍ PEDAGOG

Autor: Jana Haková, Lucie Krejčíková
Cíl aktivity: vytvořit charakteristiku ideálního pedagoga, zmapovat dispozice k syndromu vyhoření v současném životě účastníků, předat balíček relaxačních
technik
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy, papíry, tužky, citační zdroje,
gong, tenisák, židle a kartička „5P“ pro každého, kartička „8 antistresových bodů na těle“
Popis průběhu:
Ideální pedagog
Programový blok začíná citací z knihy Uher, J. Středoškolský student a jeho svět. Praha: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1939, s. 204–205. Není divu,
že hlavním pojítkem studenta se školou je profesor. Jeho
lidský poměr ke studentům, vžití se do jejich nesnází
školních i mimoškolních, snaha přiblížiti látku mění školu ve skutečný domov, kdežto nevlídnost, nepřístupnost,
povýšenost ji odcizuje. Student čeká na lidské jednání se
strany profesorovy a dovede je většinou ocenit. Laskavost nemusí být dobrácká shovívavost nebo dokonce slabost, právě naopak. Laskavost může být spojena s přísností, ovšem spravedlivou. Žáci chtějí vedení, jen když
cítí a vidí v profesorovi osobnost. […] Úcta však nemusí
být vázána přímo na přátelský, ba kamarádský, nebo
i otcovský či mateřský poměr profesorů k žákům. I velmi
přísný profesor, který má od žáků značný odstup, může
být oblíben. Hlavní je, je-li spravedlivý a dovede-li se
dotknout životních zájmů žákových, vidí-li svým předmětem žáka jako člověka a jeho potřeby v dalším životě.

Také takový profesor bude mít vliv na celý další život
žákův a bude ho vděčně vzpomínáno. „Nejvíce jsem si
oblíbila p. prof. D., který byl velmi přísný, ale vždy spravedlivý. Zapamatovala jsem si dobře jeho slova, kterými nám ukazoval život a kterými nás chtěl odvrátit od
povrchnosti v učení. Říkal: ‚Teď budete maturovat, ale
pak přijde ta pravá maturita o chléb.‘ Tohoto profesora
si budu jistě vážit celý život.“
Po přečtení úryvku jsou účastníci provedeni imaginací.
Pohodlně se usadí, zavřou oči a lektor je slovem provází
zpět do doby jejich středoškolského studia: Vzpomeňte
si na dobu, kdy jste jako studenti chodili na střední školu,
na to, jak jste vypadali, jaký jste měli účes, co jste nosili za
oblečení. Vzpomeňte si na svou tehdejší školu, na to, jak
vypadala zvenčí, představte si znovu její vstupní dveře,
kterými jste dennodenně procházeli. Projděte jimi a jděte
školními chodbami do své třídy. Ve dveřích se rozhlédněte
po své bývalé třídě, najděte očima lavici, kde jste sedávali,
a jděte k ní. Usedněte a podívejte se na katedru. Zatím je
prázdná. Představte si v ní pedagoga, který vás v životě
nejvíc pozitivně ovlivnil, který pro vás byl učitelem číslo
jedna. Učitele, do jehož hodin jste se těšili. Vybavte si, jak
vypadal, jaký měl účes, co nosil na sobě. Vzpomeňte si,
jaká slova často používal, jak řešil konflikty ve třídě, jak
přistupoval k vám osobně. Vybavte si, jak jste se v jeho
hodinách cítili, čím konkrétně vás oslovil, čím vás ovlivnil.
Ještě jednou se na něj podívejte a vraťte se zpátky sem do
učebny, otevřete oči.
Po úvodní imaginaci se účastníci rozdělí do skupin
po cca 6 lidech a společně sepisují charakteristiku
ideálního pedagoga na základě vybavených vzpomínek a na základě vlastní pedagogické zkušenosti. Pak
všechny skupiny postupně své charakteristiky prezentují a vzniká celkový profil ideálního pedagoga.
Poté je jeden lektor využit jako fyzický model ideálního
pedagoga – postaví se na konec místnosti, a tím vytvoří
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jeden konec pomyslné škály pedagogické kompetence.
Na druhé straně místnosti se nachází druhý konec škály
– (pomyslný) neschopný pedagog. Učitelé dostanou za
úkol představit si, kde na této škále by se podle vnímání
sama sebe umístili, jaké míry kompetence podle sebe
dosahují. Pak jsou vyzváni, aby si na to místo fyzicky
postavili židli a usedli na ni tak, aby svým posedem neverbálně vyjádřili svůj vztah k ideálu pedagoga. (Mějme
na paměti, že jakýkoli přístup je relevantní a zcela v pořádku je i odmítavý postoj k ideálu – pro někoho ideál
představuje nedosažitelný stav, a proto raději pracuje
se stavem tady a teď. Navíc rozesazení na škále nevypovídá o kvalitativním srovnání učitelů mezi sebou,
protože každý se posuzuje podle svých individuálních
kritérií.) Učitelé se rozhlédnou kolem sebe na posazení
svých kolegů. Pak jsou vyzváni, aby si představili místo
na škále, kde by se chtěli ocitnout. Na úder gongu se
všichni najednou na tato místa posunou.
Lektor blok uzavře slovy, že kurz Sborovna učitelům
poskytne vlastní zážitky, společnou zkušenost a nové
informace k tomu, aby se jim posun na pomyslné škále
snáze dařil.
Syndrom vyhoření
Skupina se rozesadí zpět do velkého kruhu. Lektor opět
cituje, tentokráte z knihy Velinský, S. Tři přednášky
o individualisaci učení. Mladá Boleslav: Dědictví Komenského, 1933, s. 6–7. Když jsem jel před časem do Jáchymova, seznal jsem z hovoru spolucestujících, že polovina
těch, kdo měli stejný cíl cesty se mnou, byli učitelé a učitelky. A později jsem slyšel, že se do Jáchymova jezdí léčit mnoho příslušníků učitelského stavu. Ba tamní primář
v takových případech nedělal prý ani dlouhé prohlídky.
Závěr byl celkem stručný: to je učitelská nemoc, a tedy tolik a tolik koupelí. Učitelské zaměstnání skutečně vede ke
speciální nervové vyčerpanosti, o jaké nemá zdání na příklad úředník. […] A je to pochopitelné. I když si představíme úředníka pilného a svědomitého, nevyčerpá se tolik jako učitel, neboť není tu tolik příležitostí ke zlobení.
Také učitelstvo se cítí na konci roku unaveno. A projevuje se to jak při školní práci, tak i v životě učitelských rodin.
Práce ve škole víc rozčiluje, stáváme se nervosními. Tím
trpí celé vyučování, tím jsou postiženi i žáci. A často trpí
naší vyčerpaností i vlastní rodina.
Lektor přednese několik informací o syndromu vyhoření. (Téma stres bylo součástí jedné z ukázkových
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hodin následujícího dne, zůstali jsme tedy jen u této
problematiky.)
Syndromem vyhoření může trpět kdokoliv. Přestože je člověk tvor společenský, bývají ohroženi nejvíce ti, kteří pracují s druhými lidmi. Pravděpodobně je to proto, že s nimi
nejsou v kontaktu na jednoduché nezávazné úrovni, jako
při zábavě či náhodném setkání. Mezi lidmi přicházejícími
zvenčí a pracujícím nastává (byť krátkodobě) určitý závazný vztah. Ten je podmíněný zodpovědným přístupem především ze strany službu poskytujícího člověka.
Syndrom vyhoření má řadu příznaků zasahujících do celé
osobnosti člověka. Je vždy známkou frustrace v některé oblasti potřeb. Protože se váže většinou na pracovní
proces, půjde pravděpodobně o narušení vlastních představ o seberealizaci, schopnosti vykonávat určité činnosti,
spravedlivého ohodnocení (nejde vždy o finance), smyslu
práce. To vše (spolu s jinými) podkopává vlastní sebevědomí a projevuje se na chování daného jedince, později na
vztazích, pracovních výkonech a celkovém zdraví.
Jak se syndrom vyhoření může projevit v pracovním prostředí: omezení kontaktu s kolegy, nechuť k práci, ztráta nadšení, pokles schopnosti organizace práce, spory na
pracovišti, neangažovanost ve společném dění, pasivita
při společných úkolech, snížená zodpovědnost.
Jaký může mít syndrom vyhoření dopad na zdraví: psychická nestabilita, celková vyčerpanost, ztráta sebedůvěry, špatný spánek, bolesti hlavy, ztráta imunity, vyšší
krevní tlak, pokles sexuální aktivity.
Po úvodu do problematiky syndromu vyhoření rozdá
lektor dotazníky. Každý účastník si sám za sebe oboduje jednotlivé výroky podle stanovené škály. (Příklad
výroků: Mám alespoň jednu osobu, které mohu svěřit důvěrné osobní záležitosti. Zaujetí v činnosti mi
poskytuje sílu pro zdolávání překážek na cestě k cíli.
Když mám vztek nebo zlost, mohu o těchto pocitech
hovořit.) Po vyplnění se podle slovního vedení lektora
účastníci zaměří na 3–5 nejvýše bodovaných výroků
(nejméně zvládaných v životě). Dostanou za úkol vzít
tyto výroky jeden po druhém a u každého si položit až
3 otázky: 1. Chci na tom něco změnit? – pokud odpoví
NE, pokračují k dalšímu výroku, pokud ANO, následuje
2. otázka: Mohu na tom něco změnit? – pokud ANO, 3.
otázka zní: Co udělám pro to, abych to změnil? Účastníci píší do svých poznámek odpovědi na poslední otázku. Když jsou všichni hotovi, blok se uzavírá „mluvicím

tenisákem“. Jde o jednoduchou techniku řízené reflexe, při které každý dostane prostor promluvit. Lektor vysvětlí pravidla, hodí někomu ve skupině tenisák
a reflexe samovolně jede dál. Pravidla: 1. hovoří jen
ten, kdo drží tenisák, 2. ten, kdo drží tenisák, hovořit nemusí, 3. ten, kdo hovoří, začíná doplněním věty
„Uvědomil jsem si…“
Na závěr účastníci dostanou pěkně vyvedené barevné
kartičky s návodem, jak předcházet stresu a syndromu
vyhoření.
Relaxační techniky
Lektor provede účastníky nácvikem jednoduchých
relaxačních technik:
1. okamžité uvolnění napětí
akupresura bodů na těle (viz přiložená mapa bodů)
automasáže dlaní, prstů, obličeje, obličejových dutin, lebky
2. techniky odvedení pozornosti
koordinační cvičení: ruka hladí břicho a druhá
plácá na hlavu, ruce se zavírají a otevírají s různě
rozmístěnými prsty, ruce se otevírají v opakujícím
se rytmu v jiných polohách, jedna ruka diriguje na
dvě doby a druhá na tři atp.
hromadná masáž zad a šíje v kruhu

• princip motivace – oceňuj to, co je řečeno, vybízej
k dalším konotacím
• princip úhlu pohledu – nabídni svůj úhel pohledu,

•
•

•
•

Metodické poznámky: Je vhodné charakteristiky
ideálního pedagoga rozepsat na jednotlivé papíry,
vyvěsit je vizuálně poutavě v učebně a v průběhu kurzu se k nim vracet. Je důležité, aby lektor koordinační
cviky ovládal v té míře, že dokáže cvičit a zároveň hovořit ke skupině a pomáhat jí zvládnout cvik.

Název: KOUČOVACÍ ROZHOVORY

Autor: Pavel Kučera, Jana Haková
Cíl aktivity: seznámit účastníky s novými technikami efektivního vedení rozhovoru a vytvořit prostor
pro jejich vyzkoušení
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 2 hod
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 6–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, tužky; pro účastníky papíry a tužky na
případné poznámky

Popis průběhu: Nejprve jsou účastníkům objasněna
pravidla používání zpětné vazby (ZV) v otevřené komunikaci. Následuje vysvětlení neexpertního vedení lidí.
Zpětná vazba
Vysvětlení základních pravidel dávání a přijímání ZV.
Možnost dotazů a dovysvětlení účastníkům.
DÁVÁNÍ ZV:
nabízím popisné pozorování (příklady situací, citace)
nabízím pojmenování svých pocitů
dávám ZV, když je vyžádaná/chtěná
dávám vyváženou ZV
PŘIJÍMÁNÍ ZV:
naslouchám, neobhajuji své jednání
nepopírám pocity druhého
kontroluji porozumění ZV
mám právo si vyhodnotit ZV
poděkuji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koučovací rozhovory (neexpertní vedení)
Účastníci dostanou instruktáž k tomu, co je koučink
/ neexpertní vedení a jak pokládat otevřené otázky.
MINIMALISTICKÝ KOUČINK – rozhovor
princip zajímá mě to – podporuj ve vyjádření, naslouchej, nepolemizuj
princip zjišťování detailů – ptej se na všechno, co tě
zajímá, používej otevřené otázky, nevyslýchej

•
•

svůj námět, své myšlenky
Nácvik
Účastníci se rozdělí do skupinek po třech tak, aby ve
skupince panovala důvěra. Ve trojici se střídají v roli
kouče, koučovaného a pozorovatele. Kouč naslouchá
koučovanému, motivuje jej pomocí selského rozumu
a nabídnutých příkladových otázek k nalezení odpovědi na zadanou otázku. Koučovaný se snaží najít odpověď na otázku Co je moje specializace ve škole a jaké
jsou případné překážky, které mi brání stát se specialistou. (Ve škole se každý profiluje na nějakou specializaci, čímž vzniká sborovna plná odborníků. Touto cestou
si mohli ti, kteří žádnou specializaci zatím neměli, nějakou nalézt.) Pozorovatel na konci poskytne oběma
zpětnou vazbu k jejich práci.
Každý koučovaný si podle své osobní pedagogické situace volil mezi dvěma tématy:
A) Nemám specializaci a chci se dozvědět, co by to mohlo
být.
B) Mám specializaci a občas se v ní objevuje: nedorozumění, potíž, problém, pochybnosti, neúspěch, trápení,
útoky od jiných, nepřijetí kolegy, vyčerpání, demotivace... a nevím, co s tím.
Trojice pracují ve vymezeném čase, postupně se dle
vlastního rytmu střídají v rolích. Na závěr probíhá
sdílení zážitků a zkušeností z tohoto tréninku v celé
skupině.
Možné otázky k podpoření dosažení cíle:
Co tě nejvíc baví?
Co by ses chtěl naučit?
V čem jsi zažil úspěch?
V čem jsi nejjistější?
Co je pro tebe výzva?
Co už tě napadlo jako řešení?
Co ještě? Co ještě? Co ještě?

Název: BÁLINTOVSKÉ SKUPINY

Cíl aktivity: představit účastníkům nástroj, kterým
mohou samostatně řešit vzniklé problémy vyskytující
se ve škole a který jim poskytne v krátkém čase co nejvíce pohledů na problematickou situaci
Čas na přípravu: 30 min

Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 5–10 účastníků na skupinu
Prostředí: učebna
Materiál: kartičky s názvy jednotlivých fází pro každou skupinu, 2 flipové papíry na popis (vysvětlení)
pravidel, která je třeba dodržovat ve skupině
Popis průběhu:
Pravidla metody
Lektor vysvětlí princip nabízené metody: Cílem metody není hledání pravdy nebo správného řešení, ale
získání co nejvíce pohledů na řešení konkrétní situace
jednoho z účastníků v krátkém čase.
PRINCIPY METODY: jednoduchost – neexpertnost
– neinvazivnost
ZÁSADY METODY: důvěrnost (informace se nevynáší
ze skupiny) – konkrétnost – osobitost
SITUACE: Chci získat náhled ostatních kolegů na situaci z pracovního prostředí, která se mi stále opakuje
(nebo se stala jednou a já jsem si s ní nevěděl rady).
FORMA METODY: Malá skupinka cca 5–10 osob sedí
v kruhu, ke generování návrhů řešení dochází v pěti fázích. Každá z fází může trvat nejvíce 5 minut (celkem 20
min/os.). K přechodu z jedné fáze do druhé dochází tak,
že vedoucí skupiny vymění kartičku s názvem fáze.
FÁZE 1 / 3 min: prezentace situace (já) – cílem je, aby
jedinec popsal co nejkonkrétněji situaci či téma, které
chce řešit
FÁZE 2 / 5 min: doptávání se (já a skupina) – skupina
pokládá upřesňující otázky
FÁZE 3 / 5 min: nápady a obrazy (skupina) – skupina
poskytuje vlastní nápady a obrazy k dané situaci; účelem není hodnocení situace, ale generování nápadů,
obrazů, podobenství, fantazií; v této fázi není nutné,
aby jedinec přicházející s problémem všemu rozuměl,
nemá možnost se dotazovat, pouze aktivně naslouchá, případně si zapisuje
FÁZE 4 / 5 min: doporučení (skupina) – jednotliví členové skupiny dávají doporučení, jak by situaci sami
řešili; důležité je dodržovat formulaci: „Kdybych byl
na tvém místě, tak bych ...“
FÁZE 5 / 2 min: reflexe (já) – cílem je se podělit se skupinou o nápady, návrhy, které mě při řešení situace
nejvíce oslovily
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Práce ve skupinách
Po vysvětlení pravidel Bálintovské skupiny lektor ověří, zda účastníci rozumí smyslu a pravidlům skupiny. Pak
se skupiny rozdělí do různých místností, aby se vzájemně nerušily při práci. S každou skupinou pracuje jeden
lektor jako facilitátor. Účastníci ve skupině předkládají
jednotlivé problémy, které následně „řeší“. Skupina je
ukončena po uplynutí vymezeného času nebo po vyčerpání poptávek z řady členů skupiny.
Metodické poznámky: Důležité je udržet atmosféru
důvěry ve skupině a strukturu jednotlivých fází tak, aby
se neztratila dynamika a neprodlužoval čas. Snažíme se
získat co nejvíce návrhů řešení, proto citlivě vytváříme
prostor pro všechny členy skupiny, případně tlumíme
nejaktivnější „všeználky“.

Název: AUTOGENNÍ TRÉNINK

Cíl aktivity: vyzkoušet relaxační techniku použitelnou kdekoli
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 30 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna, ideálně s kobercem
Materiál: karimatky pro účastníky (stačí ale jen židle)
Popis průběhu: Před začátkem imaginace se účastníkům sdělí, že se jedná o způsob relaxace, který mohou využít téměř kdekoli a který jim může pomoci
k lepšímu spaní či uvolnění. Mohou takto relaxovat
sami nebo si různé typy relaxací koupit na CD.
1. Účastníci si lehnou či sednou. Nemají mít nic překříženého (ruce, nohy); pokud sedí, mají sedět blízko
opěrky a opírat se chodidly o zem. Důležité je pohodlí, rovnováha.
2. Zavřou oči. Pokud někdo z nějakého důvodu oči zavřít nechce, je dobré, aby se díval na neutrální plochu
(zem, zeď…).
3. Zaměří se do svého nitra. Pomocí vnitřního hmatu
si uvědomí, jestli je něco netlačí, zda se jim dobře sedí.
4. Pak se soustředí na svůj dech: výdech–nádech …
výdech–nádech (cca 6×)
5. Instruktor účastníky vyzve, aby se nyní zaměřili na
svou pravou nohu – aby si uvědomili, jak se chodidlo
dotýká země. Pak aby postupně uvolnili kotník, lýtko,
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stehno. Vždy, když objeví nějaké napětí, pošlou do
onoho místa světlo a místo se uvolní (nebo místo
uvolňují s každým výdechem).
6. Poté instruktor sdělí, že s každým nádechem přichází klid a mír a s každým výdechem se šíří do celého těla.
Účastníky pak provází uvolněním všech částí těla: levá
noha, pravá ruka, levá ruka, záda, ramena, oblast okolo hrudníku, obličej (jazyk, rty, oči, nos, uši, pokožka
pod vlasy, celá hlava). Po uvolnění každé části pronese
onu afirmaci: A s každým nádechem přichází klid a mír
a s každým výdechem se šíří do celého těla.
7. Instruktor přítomné vyzve, aby si ještě jednou sami
prošli vnitřním hmatem vlastní tělo a pokud objeví nějaké napětí, tak ať jej uvolní – pošlou tam teplo nebo
světlo.
8. Nyní stáhnou účastníci pozornost na svoje víčka.
A jako na promítacím plátně si na nich představí, promítnou své „místo bezpečí“. Může to být místo, kde
trávili dovolenou a bylo jim tam nádherně, místo, kam
si chodí odpočinout či se schovat, místo z dětství, kde
jim bylo překrásně či současné místo, kde se cítí velmi
dobře, příjemně; je to jejich místo bezpečí. Je dobré
tyto informace několikrát zopakovat: je to jejich místo
bezpečí, kde se cítí krásně, bezpečně, hezky. Následuje zhruba minuta beze slov.
9. Lektor vyzývá účastníky: Uvědomte si, jak vaše místo vypadá, všimněte si, jaké tam jsou barvy, zkuste, jestli
uslyšíte nějaké zvuky, zda ucítíte nějaké vůně. (Po každé
otázce následuje pauza.) Dále účastníky vyzve, aby si
uvědomili, jaký mají na místě pocit, jak je jim tu krásně. Říká jim: Je vám krásně, uvolněně, bezpečně; užijte
si tohoto pocitu krásy a bezpečí.
10. Lektor účastníky vybídne, aby se ještě jednou
podívali na svém bezpečném místě okolo sebe, rozhlédli se, jak místo vypadá, s tím, že se sem mohou
kdykoliv vrátit.
11. Když si účastníci všechno prohlédnou, lektor je vyzve, aby se se svým místem bezpečí rozloučili a každý
svým tempem se pomalu vraceli zpět do této místnosti, do této reality. Účastníci mají ještě nechat zavřené
oči, mají si uvědomit své pocity. Pak se zaměří na své
nohy a zahýbají s nimi. Takto pokračují i s rukou, hlavou atd. Mohou se i trochu protáhnout.
12. Nyní si začnou třít ruce o sebe (jako by prosili), zahřáté ruce si položí na oční víčka a pomalu otevřou

oči. Mohou se podívat na své kolegy. Uvědomí si, že se
ocitli zpátky v této realitě.
13. Na závěr instruktor položí postupně každému stejnou otázku, jak danou imaginaci prožívali, např.: Povedlo
se ti být na místě bezpečí? Jak to tam vypadalo? (pokud si
jej nevizualizovali, nevadí, jde o první zkušenost, která se
naplňuje postupně). Následně se lektor každého účastníka zeptá, jak se má teď (je třeba nespokojit se s obecnými odpověďmi, ale trvat na vyjádření aktuálních pocitů).
Metodické poznámky: Je dobré neprodlužovat
jednotlivé fáze relaxace tak, aby samotný průběh
nepřesáhl 25 minut.

Název: JUDO

Cíl aktivity: předat techniku Judo jako techniku prevence konfliktů, vytvořit prostor pro její vyzkoušení
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 90 min
Instruktorů na program: 1–4
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, papíry, tužky
Popis průběhu: Lektor účastníkům přestaví techniku
Judo a Berneho tři ego-stavy. Následně je rozdělí do
skupin po cca 10 lidech, kde si tuto techniku pod vedením lektora zkouší. Na závěr probíhá sdílení zkušeností
opět v celé skupině.
Technika Judo
Komunikační technika, která má za cíl prevenci konfliktů. Využívá se v situacích, kdy je jednání nepartnerské, nátlakové a direktivní. Využívá ji ten, kdo se
nachází v nevýhodném postavení, proto, aby nepoměr sil v komunikační situaci zvrátil ve svůj prospěch
a dosáhl společné dohody. V této technice se jako
v Judu postupuje nejprve souběžně s atakem druhého
člověka a pak následuje obrana.
A: Nestíháme. Tuto sobotu přijdete na extra směnu!
B: Ano, máte pravdu (souhlas). V poslední době jsme
měli hodně napilno a nestihli jsme udělat všechno. Chápu, proč chcete, abych přišel i v sobotu (změkčení). Ale
rád bych s vámi promluvil o jedné důležité věci (náznak).
Situace je taková, že v sobotu hraje můj syn fotbalové
utkání, a já na tom zápase musím být. Je to můj syn, chci
ho podpořit (důvody odmítnutí). Je mi líto, ale v sobotu

prostě nemůžu přijít (odmítnutí). Jestli to pomůže, zůstanu tady déle ve čtvrtek a v pátek (kompromis).
Transakční analýza (TA)
Základní kameny TA představují metaforické rozdělení osobnosti do tří ego-stavů. Ve výsledku pracují jako
celek, ovšem pro praxi TA je třeba je rozlišit. Každý
z ego-stavů má svou specifickou funkci, která se v určitých životních situacích může zapojit do jednání. Vše
je v pořádku, pokud tyto projevy zpracovává Dospělý.
RODIČ
Rovina Rodiče se skládá z komunikace a chování rodičů,
přímo a nekriticky zaznamenaných dítětem do pěti
let věku (pak začne fungovat Dospělý). Jedná se tak
o vštípené pojetí života. Obsahuje základní normy (zákazy, příkazy), postupy (jak se co dělá), sociální pravidla
a scénářová slova z mládí a výchovy. Tyto informace lze
kdykoliv v průběhu života vyvolat, a to i tehdy, jsou-li
kvůli povaze vytěsněny do nevědomí. Rovina Rodiče je
hodnoticí, kritická, normativní, určuje, co je dobré a co
špatné. Podle toho, nakolik se v hodnocení projevují
emoce, dělí se tento typ na dva podtypy: kritický Rodič
(méně emotivní) a pečující (více emotivní).
neverbální znaky: zamračený, přísný výraz, zhrozený
pohled, sevřené rty, potřásání hlavou, vzdychání,
mlaskání, vztyčený ukazováček, lomení rukama,
ruce v bok, hlazení druhého po hlavě, nabádavá,
ochranitelská gesta pečujícího Rodiče
verbální znaky: fráze typu Zapiš si za uši, že... – Kolikrát ti to mám říkat? – Měl bys... Hojné využívání
slov zase, opět, nikdy, někdy, vždycky, laskavě, konečně apod.

•

•

DOSPĚLÝ
Ego-stav se začíná vytvářet kolem 10 měsíce věku
v době, kdy se dítě naučí samostatně pohybovat. Vychází z poznání autonomie a možnosti rozhodování
o vlastním směru pohybu. Postupně u dítěte vyroste
schopnost sběru a zpracování dat z okolní reality. Dále
se rozvine učení, kritické myšlení, sebedůvěra, schopnost pracovat na procesu sebeaktualizace a revidování
dat z Rodiče, Dítěte a okolní reality. Dospělý by měl také
disponovat schopností odhadu následků na základě
posbíraných informací. Výslednou hodnotou Dospělého
by mělo být co nejpřesnější vědomí o skutečném životě,
na základě kterého se člověk dokáže v různých situacích
rozhodnout správně. V komunikaci se Dospělý projevu-

je informativním způsobem transakcí, tedy sdělováním
faktů. Jeho povahou je věcnost. Není hodnotící jako
Rodič a není emotivní jako Dítě. Tento typ je vhodný
pro velkou většinu každodenní komunikace, protože
věcnost představuje dosti cenný přístup. Není samozřejmě univerzální a žádoucí ve všech situacích.
neverbální znaky: zrcadlení (empatie), uměřená
gesta, klidná mimika, ale v neustálém pohybu (mrkání), projevy nadšeného a zvědavého Dospělého
verbální znaky: slova jako: proč, jaký, kde, kdo, kdy,
jak, kolik, jakým způsobem, srovnatelný, pravda, lež,
pravděpodobný, možný, neznámý, objektivní, myslím,
aha, teoreticky vzato, za předpokladu, že... a obraty
signalizující vědomí o neurčitosti daného tvrzení

•
•

DÍTĚ
Vzniká po stejnou dobu jako Rodič, tedy před pátým
rokem věku. Na rozdíl od něj se ale skládá z nahrávek
vnitřních reakcí (emocí) na vnější podněty a vlastní
dětské chování. Osoba nacházející se v tomto ego-stavu se tak navrací k dřívějším vzorcům chování (regrese). Hlavní vlastností Dítěte je emotivnost, vždy a ve
všem. Jeho komunikaci tvoří především sdělování, vyjadřování a zrcadlení emocí. Tento ego-stav se dělí na
dva podtypy: neadaptované (přirozené) Dítě, které
je tvořivé, nenucené, spontánní a aktivní. Adaptované Dítě se naproti tomu snaží svou citovost vměstnat
do společenských požadavků, omezit ji tak, jak by si to
přál jeho Rodič. Nicméně i tento typ je velmi emotivní.
neverbální znaky mají u Dítěte větší prostor, protože prvotní reakce na svět byly právě neverbální. Jde
tedy například o slzy, třesoucí se ret, křivení úst,
hněvivé výbuchy, koulení očima, krčení rameny,
sklopené oči, provokování, radost, smích, hlášení
se o slovo, okusování nehtů, kroucení se atd.
verbální znaky: kňouravý hlas, žvatlání, slova jako
nebudu, udělám, nevadí, myslím, až vyrostu, větší,
největší, já chci, když já...

•

•

Název: OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE MBTI

Cíl aktivity: představit typologii MBTI, vytvořit prostor pro zjištění typu osobnosti každého účastníka
Čas na přípravu: 1 hod
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 4
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Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, obrázky se znázorněním jednotlivých
typů párových kategorií, texty ke scénkám
Popis průběhu:
Lektor na začátku představí párové dvojice MBTI typologie, které dávají odpovědi na 4 otázky.
Odkud čerpáme svou energii? od lidí × ze sebe
Jak získáváme energii z vnějšího prostředí?
intuice × smysly
Jak se rozhodujeme? pocity × rozum
Jak uzavíráme rozhodnutí? Jaké upřednostňujeme
prostředí? proměnlivé × jednoznačné
Lektor popisuje silné stránky jednotlivých rysů osobnosti. Mezi každou párovou dvojici zařadí hranou
scénku, která ilustruje sdělenou teorii. Po představení
všech typů si účastníci vyplní dotazník a formou sebevyhodnocení stanoví svůj MBTI osobnostní typ. Každý
má možnost přečíst si charakteristiku svého typu.

•
•
•
•

Název: MORÁLNÍ KODEX ŠKOLY

Autor: Jana Haková, Jakub Šneidr
Cíl aktivity: poskytnout facilitovaný programový
prostor pro vypracování vize „co dál s morálním kodexem školy“
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 75 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, 4 fixy, karty nadepsané aspekty stávajícího morálního kodexu školy
Poznámka: Program je založen na již existujícím morálním kodexu dané školy.
Popis průběhu: Lektor vypráví příběh o opicích a banánu (viz níže) a vyzve skupinu k pojmenování tématu.
Zdůrazní téma tradice – pokud se přejímá beze smyslu
a vědomí kontextu, je slabá a nefunguje, popřípadě funguje hlavně pod pohrůžkou trestu při jejím nedodržení.
Lektor rekapituluje stávající morální kodex školy, který vytvořili studenti 3. a 4. ročníků. Vyjmenovává jeho
jednotlivé aspekty, které zároveň napsané na kartách
pokládá na zem tak, aby byly pro všechny viditelné.
Pak doplní ještě tři karty psané jinou barvou: jak mo-
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rální kodex školy předat mladším studentům – předat
kompletní stávající kodex / stávající kodex zahodit a dát
jim vytvořit nový / dát jim vybrat část k ponechání a část
jim dát dotvořit.
Skupina diskutuje nad tím, kterou cestou se vydat. Po
nalezení shody je skupina rozdělena do čtyř menších
pracovních skupin a probíhá brainstorming nápadů,
jak s předáním kodexu prakticky naložit. Lektor skupiny obchází a hodnoticí debaty usměrňuje zpět k fázi
brainstormingu.
Každá pracovní skupina označí dva stěžejní nápady.
Poté probíhá prezentace jednotlivých skupin.
Lektor na závěr shrne styčné nápady jako první krok
k naplnění vize předání morálního kodexu školy mladším studentům.
Opice a banán
Byla jednou jedna výzkumná místnost a uprostřed ní
stál žebřík vysoký až skoro ke stropu. Nad žebříkem ze
stropu visel trs banánů. Jednoho dne přivedli do této
místnosti několik opic. Když si první z nich všimla trsu
banánu visícího ze stropu přímo nad žebříkem, hned
se k žebříku rozběhla a chtěla si pro banány vyšplhat.
Avšak jak stoupla na první příčku žebříku, ze stropu se
snesla sprcha vody a pokropila všechny opice v místnosti. Opice seděly zmoklé na zemi a vůbec se jim to nelíbilo.
Za nějaký čas se odhodlala další z opic a chtěla si vylézt
pro banány visící ze stropu. Ale dopadlo to stejně jako
prve. Sotva stoupla na příčku žebříku, sprcha opět pokropila všechny v místnosti. Zmoklé opice byly naštvanější než předtím. Za nějaký čas se zvedla další odvážná
opice, která dostala chuť na krásné banány visící ze stropu místnosti, a vydala se k žebříku. Když ji však ostatní
viděly, vrhly se na ni a pěkně ji zbily. A tak tam otráveně
seděly a hleděly na krásné banány u stropu.
Za nějaký čas jednu z opic vyměnili za jinou. Netrvalo to
dlouho a nová opice si všimla krásného trsu banánů visícího ze stropu nad žebříkem. Na nic nečekala a vyrazila
k žebříku. Když to ostatní opice viděly, hned se na ni vrhly a zbily ji. Pomlácená opice nic nechápala, a tak to za
nějaký čas zkusila znova. Nastala ovšem stejná situace
jako předtím. Nová opice nevěděla, proč ji bijí, ale prostě
to tady tak fungovalo, tak jí nezbylo než se přizpůsobit.
Už se nikdy nepokusila lézt na žebřík.
Postupně se v místnosti vyměnily všechny opice. Vždy,
když přišla nějaká nová, zkoušela samozřejmě lézt na

žebřík, ale ostatní ji chytily dřív, než se k němu dostala,
a zbily ji. Tak se stalo, že v místnosti teď už nebyla žádná
z těch opic, která by věděla, že když polezou na žebřík,
spustí se sprcha a všechny zlije. Všechny jen věděly, že
z nějakého důvodu se pokus o vylezení na žebřík skupinově trestá pořádným výpraskem.
A ze stropu stále visel ten krásný trs banánů, opicím
neznámo proč zapovězen…

Název: ŠKOLA

Autor: Radek Plíhal
Cíl aktivity: nabídnout účastníkům pohled na spolupráci v rámci školy z nové perspektivy; dát na vlastní
kůži vyzkoušet pozici vedoucího a vedeného (opačná
role než ve škole); na základě zkušenosti ze hry zformulovat doporučení pro pracovní skupiny, které chtějí
efektivně spolupracovat
Čas na přípravu: 60 min
Instruktorů na přípravu: 3
Čas na program: 90 min
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 8–30
Prostředí: louka, les
Materiál: flip, fixy, materiál na dynamicsy: Klávesnice,
Mašle, Bludiště, Limeriky, Slepý trojúhelník, Robotizace, Traffic jam, Bomba, Tangramy; písemná zadání pro
ředitele, zástupce ředitele, školníka, metodika, hospodářku a členy sboru.
Popis průběhu: Na flip nakreslíme organizační schéma školy: ředitel + zástupce ředitele, metodik, školník
a hospodář. Účastníkům nabídneme možnost vyzkoušet si práci ve vedení školy s tím, že ve vedoucích pozicích nemůže být nikdo, kdo tuto pozici reálně zastává.
Po rozdělení rolí každý z členů „nového“ vedení školy
dostane písemné zadání hry. Ostatní učitele odvedeme na stanoviště „Limeriky“, kde začínají plnit své
každodenní povinnosti (učí se navzájem krátké říkanky). Cílem vedení školy je získávat finanční prostředky
prostřednictvím plnění týmových aktivit. Každý člen
vedení školy disponuje částí informací potřebných
k pochopení a řešení celkového úkolu: Ředitel má v zadání nastavena dvě kritéria úspěšnosti – množství získaných peněz pro „přežití“ školy a množství peněz pro
udělení statutu „zdravá škola“. Metodik zná požadavky na kvalitu splnění úkolů. Školník ví, kde lze úkoly

plnit a který lektor je zadává. Hospodář má informace o tom, kolik peněz škola za splnění daného úkolu
dostane. Zástupce ředitele zná povahu úkolů, předpokládanou časovou a personální náročnost – jak dlouho
úkol trvá a kolik lidí se ho má účastnit. Ve hře nejsou
stanovena žádná prostorová ani komunikační omezení. Každá rolová skupina účastníků obdrží své zadání.
Hra trvá 90 min. Po ukončení hry následuje reflexe,
která je zásadní pro přenos prožitku do roviny zkušenosti – bez ní by nemohl být naplněn cíl hry.
ŘEDITEL
Vaším úkolem je postarat se o efektivní chod školy
a zajistit její celkový hospodářský výsledek splněním

úkolů v požadované kvalitě. Pro přežití školy je třeba za dané období získat finanční prostředky ve výši
5 500 peněz. Milníkem pro zařazení mezi „zdravé školy“ je zisk 6200 peněz. Vedle daných úkolů řeší vedení
školy i jiné úkoly. Každý jeho člen (včetně vás) se musí
v průběhu daného období naučit nazpaměť nejméně
2 limeriky. V případě nesplnění tohoto úkolu se z celkového množství prostředků školy odečítá 100 peněz
za každý limerik.
UČITELSKÝ SBOR
Vaším úkolem je plnit stanovené úkoly. Do doby, než
vám někdo neřekne jinak, pracujete na úkolu „Limeriky“. Podrobnosti se dozvíte u lektora.

METODIK ŠKOLY
Vaším úkolem je dohlížet na kvalitu zpracování úkolů. Znáte obecné parametry kvality jednotlivých úkolů a také
parametry pro splnění minimální a vysoké kvality.
ÚKOLY

OBECNÉ PARAMETRY

MINIMÁLNÍ KVALITA

VYSOKÁ KVALITA

MOAI

Člověk v konstrukci musí mít
helmu, konstrukce se nesmí
rozpadnout

Ujití dané délky 1×

Ujití dané délky tam
a zpět

REAKTOR

Nikdo a nic se nesmí dotknout
země uvnitř kruhu

Nesplnil

Splnil

MINOVÉ POLE

Člověk musí odejít stejnou cestou,
jako vešel

Ztráta do dvou lidí

Beze ztráty

PLACHTA

Nikdo se nesmí dotknout jakoukoli Čas do 25 minut
částí těla země mimo plachtu

Čas do 15 minut

KOMIKS

Nikomu neukazujte svou kartu

Do dvou chyb

Bez chyby

MAŠLE

Stálý kontakt s lanem

Do 30 minut

Do 15 minut

LIMERIKY

Jeden člověk učí druhého

Tato zakázka se hodnotí
pouze splnil/nesplnil

DOPRAVNÍ ZÁCPA Žádný tah není možno vzít zpět

Do 10 minut od zvolené- Do 3 minut od
ho okamžiku
zvoleného okamžiku

ROBOTIZACE

Započítává se nejlepší nahlášený
výsledek

8 kostek

11 kostek

KORÝTKA

Míček nesmí spadnout na zem

Čas do:

Čas do:

TANGRAMY

Správné složení obrazce ze 7 dílků

4 obrazce

6 obrazců
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ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Vaším úkolem je pomoci s optimalizací využití lidských zdrojů při plnění stanovených úkolů.
ÚKOLY

TYP ÚKOLU

ODHADOVANÝ ČAS (min)

POTŘEBNÝ POČET LIDÍ
K PLNĚNÍ ÚKOLU

MOAI

Konstrukční, fyzický, náročný na
spolupráci

20–30

5–7

REAKTOR

Problém k řešení, přesnost

10–20

4–6

MINOVÉ POLE

Prostorová představivost, paměť,
koncentrace

20–30

6–12

PLACHTA

Fištrón

15–25

Právě 7

KOMIKS

Komunikační úkol, řízení skupiny

15–20

Právě 8

MAŠLE

Představivost, součinnost

10–20

6–8

LIMERIKY

Paměť, trpělivost

15–20

Všichni

DOPRAVNÍ ZÁCPA Logika, řízení lidí

10–30

Právě 8

ROBOTIZACE

Souhra, rozhodování

10–15

4–5

KORÝTKA

Pozornost, součinnost

10–15

Právě 10

TANGRAMY

Představivost

15–20

2–10

HOSPODÁŘKA ŠKOLY
Vaším úkolem je optimalizovat zisk finančních zdrojů a napomoci co nejlepšímu hospodářskému výsledku školy.
Každý úkol je ohodnocen určitou částkou peněz. U některých úkolů se částka liší podle stupně dosažené kvality.
ÚKOLY
MOAI

VYSOKÁ KVALITA

500

800

Nesplnil 500

Splnil 1500

MINOVÉ POLE

1000

1500

REAKTOR
PLACHTA

600

900

KOMIKS

600

900

MAŠLE

700

1200

LIMERIKY – VÝROBA
LIMERIKY – MANAGEMENT
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MINIMÁLNÍ KVALITA

50/ks
0 při nesplnění / 100 při splnění

DOPRAVNÍ ZÁCPA

400

1200

ROBOTIZACE

500

800

KORÝTKA

600

900

TANGRAMY

750

1000

ŠKOLNÍK
Vaším úkolem je informovat kolegy o místech, kde lze
plnit jednotlivé úkoly. Veškeré informace se dozvíte
u garantů jednotlivých zakázek.
(O místech, kde zadavatele úkolů najdete, jste byl informován na začátku hry.)
ÚKOLY
MOAI
REAKTOR
PLACHTA
KOMIKS
MAŠLE
LIMERIKY
DOPRAVNÍ ZÁCPA
ROBOTIZACE
KORÝTKA
TANGRAMY

GARANT
Lektor B
Lektor A
Lektor C
Lektor B
Lektor A
Lektor C
Lektor B
Lektor A
Lektor C
Lektor C

Reflexe
Postupně jsme položili následující otázky podřízeným
a jednotlivým členům vedení školy:
Co bylo cílem hry?
Co bylo vaším úkolem ve hře? (cíl a přehrávka)
Jak se vám ve škole pracovalo? (hodnocení)
Poté, co se vyjádřily všechny články řízení školy, jsme
položili otázku:
Co byste potřebovali k tomu, aby se vám ve škole pracovalo lépe – abyste se cítili lépe? (plán změn)
Metodické poznámky: Při reflexi je potřeba počítat
se silnými emocemi a nechat je odvětrat. Důležité je
najít paralely zážitku ze hry s fungováním v reálném
školním prostředí a obrátit negativní zážitek v pozitivně aktivní pohled na budoucí spolupráci učitelů a vedení školy.
Naši účastníci formulovali výstupy reflexe takto:
Když nevím, proč mám cokoli dělat, tak se aktivně
doptám. (podřízení)
Důležité je si ujasnit zadání a cíl činnosti.
Než se pustíme do akce, musíme se poradit, ujasnit si
role – aby každý věděl, co má dělat.
Když se mi něco nelíbí, tak to otevřeně řeknu (nedusím to v sobě).

•
•
•
•

• Jako vedoucí poskytuji dostatek informací – raději
více než méně.
• Než se pustíme do práce, je dobré mít připravený nějaký plán – jak to budeme dělat.

Název: ZPRÁVA Z BUDOUCNOSTI

Autor: Lenka Říhová, Pavel Kučera
Cíl aktivity: seznámit účastníky s možnostmi využití
iPadů ve vzdělávání a komunikaci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1–3
Čas na program: 2 hod
Instruktorů na program: 1–3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: kostýmy mimozemšťanů, 2 iPady, notebook, diaprojektor, reprobedýnky
Popis průběhu:
Úvodní scénka
Dva mimozemšťané s displejem iPadu v oblasti hrudníku přicházejí mezi účastníky. Z displeje vychází
„vesmírná“ hudba s multimediální prezentací (Björk
– Cosmogony). Mimozemšťané beze slova prochází
mezi účastníky, po několika minutách mizí.
Prezentace iPad
Lektor informuje o iPadech a výklad doplňuje komentovaným sledováním krátkého videa ze Speciální školy
v Poděbradech. Seznámí skupinu se vznikem myšlenky
iPadů a důvodem jejich používání. Představí význam využití při práci s dětmi s postižením a představí typy aplikací s podrobnější ukázkou některých z nich. Následuje
prostor na otázky a možnost vyzkoušet si práci s aplikacemi. Odkaz: http://ipad-pro-deti.blogspot.com/
Metodické poznámky: Je důležité, aby tento blok
dělal odborník – nejen speciální pedagog, ale zároveň i člověk pro tento způsob komunikace s dětmi zapálený. V tu chvíli má aktivita nepřekonatelný dopad
na účastníky.

jet, pojmenovat individuální plány pedagogů
Čas na přípravu: 60 min
Instruktorů na přípravu: 1–2
Čas na program: 2–3 hod
Instruktorů na program: 1–3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy, lepicí papírky
Popis průběhu:
Vize
Lektor začne diskusi o tom, jak by za pět let mohla vypadat škola, na které by se pedagogům chtělo stále
pracovat a na kterou by byli hrdí. Aby se účastníkům
lépe přemýšlelo, můžeme je rozdělit do pěti osobnostních kategorií podle jejich volby: inspirátoři, organizátoři, specialisté, dotahovači, oči a uši otevřené. Každá skupina sepíše své nápady, kam by se škola
mohla posunout. Skupiny pak své nápady prezentují.
Hodnocení vizí
Lektor rozdělí jednotlivé nápady do několika kategorií – prostory, hmotné vybavení, aktivity, lidské zdroje. Přepíše je v těchto kategoriích na 4 velké papíry.
Účastníci k nim pak individuálně lepí barevné lepicí
papírky podle následujícího klíče: červený – nutné (co
škola nutně potřebuje), žlutý – fandím, zelený – zapojím se (zde vidím své místo). Vznikne tak jednoduchý vizuální přehled o prioritách a možnostech.
DVPP
Každý účastník si vytvoří vlastní DVPP (dlouhodobý
vzdělávací plán pedagoga), který později v kolečku
představí ostatním.
Vzájemná pomoc
Ve druhém sdílecím kolečku účastníci společně pojmenují, v čem by mohl každý z nich pomoci ostatním. Od
toho, jak by měla a mohla vypadat škola, se skupina dostane ke konkrétním činnostem každého účastníka.
Metodické poznámky: Individuální rozvojový plán
a druhé sdílecí kolečko vyžaduje otevřenou a vstřícnou atmosféru ve sboru. Pokud taková atmosféra nepanuje, musíme program modifikovat.

Název: ŘÍZENÉ POJMENOVÁNÍ POTŘEB
ŠKOLY A JEDNOTLIVCŮ

Autor: Lenka Říhová, Pavel Kučera
Cíl aktivity: definovat, kam by se mohla škola rozví-
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Ukázkové hodiny
Na kurzech Sborovna bylo uvedeno několik ukázkových vyučovacích hodin. Jejich zařazení do programu kurzu se
vždy odvíjelo od kompetencí členů týmu. V převážné většině představil odborný pedagog, který byl členem realizačního týmu, svou vyučovací jednotku, kterou běžně provádí se studenty či žáky ve škole.

Ukázková hodina – ČESKÝ JAZYK

Autor: Lucie Slejšková
Název: Papírová květina
Předmět: Český jazyk a literatura
Cíl lekce: žáci vyvodí jednoduché zásady pro vytvoření popisu pracovního postupu
Téma: Popis pracovního postupu
Lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
kompetence komunikativní – žák jasně a srozumitelně vyjadřuje své myšlenky, používá efektivně různé
typy vyjádření – text, symbolická vyjádření, schémata, grafická znázornění, zvolí optimální jazykový styl
a jazykové prostředky, předjímá, jak bude sdělovaným
informacím rozumět druhý člověk, své sdělení logicky
strukturuje
sociálně personální – zapojí se do práce skupiny
a podílí se na stanovení reálných cílů, vybírá si roli, ve
které může skupině nejlépe prospět
Lekce přispívá k naplnění tohoto očekávaného
výstupu z RVP ZV:
Vzdělávací obor – Český jazyk a literatura,
2. stupeň, KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: (pro každou skupinu) 2× A4 obyčejného
papíru, 2 špejle, nůžky, 5 cm krepové lepicí pásky,
zadání úkolu
Průběh lekce:
Motivace a evokace / 8 min
Na začátku hodiny žákům sdělíme cíl hodiny. Můžeme
jej napsat na tabuli a zeptat se, jak tomuto cíli žáci rozumí (ověřit si, že rozumí tomu, čemu se budeme věnovat).
Cíl hodiny vypadá následovně: a) odvodit hlavní zá-

•
•
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sady tvorby popisu pracovního postupu, vyzkoušet
si popis pracovní postupu napsat, b) trénovat jasné
vyjadřování a logickou strukturaci textu.
Otázky pro žáky (brainstorming – například každá
řada lavic může přemýšlet o jedné otázce, pak se volně
odpovídá, učitel zapisuje odpovědi na tabuli): Slyšeli
jste už slovo popis? Kde jsme se s ním setkali?
Co bude asi popis pracovního postupu? S jakými popisy
pracovního postupu se běžně setkáváte?
Co už víme o tom, jak se píše popis?
Skupinová práce, vytváření popisu / 15 min
Žáky rozdělíme do skupin; počet žáků ve skupině volíme
podle celkového počtu žáků ve třídě (při 28 žácích skupiny cca po 4). Rozdělení na kurzu provedeme pomocí
losovátek, učitelům můžeme doporučit tuto metodu
ve zjednodušené podobě. Žáci se sesednou kolem stolů
s připraveným potřebným materiálem podle skupin.
Jakmile skupiny sedí na svých pracovních místech, zadáme žákům do skupin tento úkol (úkol mají napsaný
také na listu papíru/zadání, kam píší svůj popis pracovního postupu): Vaším úkolem je vymyslet způsob, kterým
by se z materiálu, jenž máte k dispozici, dala vyrobit květina – dárek pro milou. Materiál použijte na to, abyste
svůj nápad realizovali. Nesmíte použít žádné předměty
nebo materiál, který jste nedostali. Zároveň napište na
tento papír návod pro ostatní, jak vaši květinu složit ze
stejného materiálu. Papír označte jmény všech členů skupiny. Svou květinu nikomu neukazujte, ale schovejte si ji.
Budete ji ještě potřebovat.
Jakmile se přesvědčíme, že žáci zadání rozumí, oznámíme, kolik času na celou práci mají (10 min) a odstartujeme činnost.
Skupinová práce, skládání podle návodu / 10 min
Když žáci skončí práci na popisu, požádejte je, aby si
uschovali květinu, kterou složili. Nikdo ji nesmí vidět.
Vezměte si od každé skupiny jejich listy s popisem pracovního postupu a obejděte všechny skupiny – každá si
vylosuje jeden list (dejte pozor, aby si nevylosovala svůj).

Každé skupině dejte na stůl stejný materiál jako předtím. Jakmile mají všechny skupiny list s návodem,
oznamte jim tento úkol: Nyní postupujte podle návodu
a složte květinu PŘESNĚ TAK, JAK JE V NÁVODU UVEDENO.
Jakmile žáci pochopí, co mají dělat, zadejte čas na činnost (5 min) a odstartuje ji.
Porovnání a reflexe / 12 min
Jakmile žáci skončí svou práci, požádejte je, aby každá skupina postupně ukázala, jakou květinu složila,
a uvedla, podle kterého návodu pracovala (jména
spolužáků). Ti pak ukážou svůj původní model, podle
kterého psali návod.
Nechte žáky jen krátce spontánně komentovat, jak jejich práce dopadla.
Požádejte na závěr každou skupinu, aby se shodla na
odpovědích na následující otázky a odpovědi si zapsala na velký papír (flip), který nadepíše jmény členů
skupiny a datem; učitel napíše otázky v době, kdy žáci
sestavují květinu, na tabuli zezadu, pak je dětem ukáže (děti opisují jen nápisy tiskacím písmem):
CO POMÁHALO? – Co nám v návodu pomáhalo, abychom
dokázali sestavit květinu přesně podle něj? Pomáhalo to
všem, nebo jen někomu?
CO PŘEKÁŽELO? – Co nám v návodu překáželo a bránilo
nám sestavit květinu podle něj? Překáželo to všem, nebo
jen někomu?
Učitel si flipy vezme k sobě a využije je příští hodinu.
Další tipy:
Zde hodina skončí, naváže na ni další hodina, kde se pracuje s flipy – např. se vytvoří galerie, každá skupina si prohlíží flipy na zdi, úkolem každé skupiny je vypsat si informace, které na svém flipu neměla a připadají jí důležité.
Diskutuje se o tom, co děti napsaly. Děti si mohou zároveň
přinést např. různé návody, které doma najdou, a vybírat
na nich ty prvky, které podle nich usnadňují srozumitelnost a napomáhají logickému strukturování. Společně se
pak diskutuje nad zásadami psaní návodu, popisu pracovního postupu. Sestaví se poster obsahující zásady.
Dobré je s dětmi také diskutovat nad tím, co vyhovovalo jednotlivcům – každý jsme jiný typ a někomu
chaotický návod tolik nevadí, někomu ano. Je důležité
vést děti k tomu, aby se dokázaly vcítit do toho, jak asi
budou návodu rozumět ti, kteří ho nepsali.
Ověření cíle lekce
Příprava na ověření probíhá v poslední části lekce, se

zjištěními žáků se pracuje ještě v další hodině.
Varianty
Podle věku skupiny lze obměnit typ předmětu, který žáci skládají (např. krabička z papíru, domeček ze
špejlí a modelíny). Ale pozor na to, aby obtížnost předmětu nekladla větší časové nároky na jeho sestavení.

Ukázková hodina – ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVA

Autor: Jana Haková
Název hodiny: Větrné elektrárny I.
Předmět: Environmentální výchova (pro SOŠ, obor
Agroekologie)
Cíl lekce: studenti získají přehled o aktuálním stavu
větrné energetiky u nás a ve světě; studenti si procvičí
diskusní a argumentační dovednosti
Téma: Aktuální stav větrné energetiky u nás a ve světě
Lekce přispívá k rozvoji těchto kompetencí:
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
kompetence komunikativní – studenti se vyjadřují
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v mluveném projevu, studenti formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, studenti se aktivně účastní diskusí,
formulují a obhajují své názory, studenti se vyjadřují
v souladu se zásadami kultury projevu a chování
personální a sociální kompetence – studenti kriticky zvažují názory, postoje a jednání jiných lidí, studenti přispívají k vytváření vstřícných mezilidských
vztahů a k předcházení osobním konfliktům
občanské kompetence a kulturní povědomí
– studenti chápou význam životního prostředí pro
člověka a jednají v duchu udržitelného rozvoje, studenti jednají odpovědně nejen ve vlastním, ale i ve
veřejném zájmu
ODBORNÉ KOMPETENCE
kompetence posuzovat a hodnotit lidskou činnost ve vztahu k ŽP a jednat v souladu se strategií
udržitelného rozvoje – studenti prosazují využívání
progresivních technologií šetrných k životnímu prostředí, studenti při plánování a posuzování určité činnosti
zvažují její vliv na životní prostředí a sociální dopady
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: lístečky s informacemi o VtE pro každého
studenta, dataprojektor, notebook, powerpointová
prezentace

Průběh lekce:
Úvod hodiny / 5 min
Učitel otevírá hodinu otázkou, jak se studenti cítí, jak
jsou na tom energeticky, jakou dnes mají motivaci učit
se novým věcem atp. Představí strukturu dnešní hodiny.
Rolová hra / 15 min
Studenti vstoupí do rolí občanů vysočinské obce, učitel vstoupí do role jejího starosty a probíhá rolová hra
simulující setkání starosty s občany. Kontext setkání: starosta byl osloven investorem, který by na okraji
obce rád vystavěl větrné elektrárny. Starosta chce získat názor občanů, aby se mohl rozhodnout, zda vůbec
vstoupí do jednání. Cílem setkání starosty s občany
tedy není odhlasovat, zda VtE postavit, či ne, ale jen
rozhodnout, zda vůbec začít s investorem jednat. Každý
občan dostane před simulací lísteček s informacemi,
které se týkají VtE a jejich vlivu na životní prostředí.
Lístečky obsahují různé informace; úkolem každého
občana je předat všechny informace z lístečku svým
spoluobčanům (lístečky si nesmí ukazovat) s tím, že
k nim může zastávat libovolný postoj (postoj nemusí korespondovat s výpovědní hodnotou informace
na lístečku). Simulace začíná tak, že si na pokyn učitele všichni vymění místa. Usednutím na jinou židli
vstupují do nové role, a tím začíná i samotná simulace. Role nejsou nijak definovány, každý si zvolí svou
vlastní míru stylizace. Učitel v roli starosty může řídit simulaci zevnitř. Simulace v podobě veřejné diskuse trvá cca 20 min; v jejím závěru dá starosta hlasovat,
kdo je pro vstup do jednání s investorem a kdo je proti. Simulace končí hromadným návratem všech na původní židle a vystoupením z role.
Prezentace informací / 15 min
Probíhá powerpointová prezentace o větrné energii,
která obsahuje informace o základním dělení VtE, informace o stavu VtE v EU, ve světě a u nás, informace
o nových vyvíjených technologiích VtE a o tom, čemu
se budeme věnovat v další hodině.
Reflexe / 10 min
Studenty vyzveme, aby si udělali 5 puntíků do sešitu. Ke každému puntíku mají doplnit jednu věc dle
zadání: Co jsem se v této hodině dozvěděl nového? Toto
zadání doplníme o pokyn, že nové informace, které se
v této hodině dozvěděli, mohou pocházet ze tří oblastí
– poznatky, fungování skupiny, co jsem se dozvěděl
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o sobě. Studenti sdílejí 1 poznatek (1 vybraný puntík)
s ostatními.

Ukázková hodina – TĚLESNÁ VÝCHOVA
(inovace)

Autor: Pavel Kučera
Název hodiny: Důvěra
Předmět: Tělesná výchova (pro SOŠ, obor Sociální
práce)
Cíl lekce: studenti vysvětlí vlastními slovy, v čem
spočívá důvěra v sebe a ostatní lidi; studenti si vyzkouší nepřímou zpětnou vazbu
Téma: Respekt k druhým a fair play hra
Lekce přispívá k rozvoji těchto kompetencí
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
komunikativní kompetence – student je schopen
vyjadřovat se ústní formou v různých učebních, životních i pracovních situacích, student se tedy vyjadřuje
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v mluveném projevu a vhodně se prezentuje
kompetence sociální a personální – student respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si
druzí lidé myslí, říkají a dělají
kompetence občanská – student je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí
ODBORNÉ KOMPETENCE
poskytovat přímou pomoc klientům sociálních
služeb – studenti jsou schopni pomáhat mobilním
i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování kontaktu se
společenským prostředím; studenti jsou schopni respektovat při poskytování péče osobnost klienta a jeho
práva, vhodně s ním komunikovat, jednat taktně, s péčí
a přiměřenou empatií; studenti jsou schopni přispívat
k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro
klienty, jednat v zájmu klienta
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: šátky (jeden do dvojice)
Průběh lekce: Samotná lekce představuje sérii tzv.
důvěrovek. Jedná se o cvičení, která jsou postavena na
práci dvojice až menší skupiny a zkušenosti s omezením zraku. Důležité je, aby cvičení probíhalo s respektem k individuálnímu nastavení jednotlivců a vybízelo
k experimentování. Důležitý faktor pro naplnění cíle
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lekce tvoří sebereflexe pocitů, které účastníci zažijí
v jednotlivých cvičeních a rolích.
Motivace / 5 min
Začínáme otázkou, jak se provází slepec. Vyzkoušíme
si různé návrhy. Pak učitel žákům ukáže, jak se správně slepec provází a proč.
Chůze se slepcem / 10 min
Žáci si ve dvojici vyzkouší správné provázení slepce.
Jeden z dvojice má zavázané oči a druhý ho vede. Na
vyzkoušení role slepého a průvodce má každý z dvojice 3 min. V blízkém okolí provádí žáci bez omezení zrakové kontroly své kolegy se zavázanýma očima
různorodým terénem. Mohou zkusit provádět s dopomocí hlasu či pouze dotekem a kromě různého terénu
mohou vyzkoušet i různý styl pohybu – chůzi pozadu
nebo běh. Po skončení aktivity se baví o tom, jaké to
bylo, jak cvičení prožívali.
Autíčka / 20 min
Účastníci se rozdělí do dvojic podle toho, jak si nejvíce
důvěřují. Jeden z dvojice předvádí autíčko (má zavázané oči, pravou ruku nataženou před sebe s vystrčeným
ukazováčkem bříškem k zemi). Druhý představuje
řidiče, který autíčko ovládá tak, že se bříškem ukazováčku své pravé ruky dotkne vystrčeného ukazováčku
autíčka. Tím „zažehne motor“ a naváže kontakt. Autíčko ani řidič nemluví, autíčko může vydávat pouze
zvuky automobilu, například pokud se nebude cítit
příjemně. Řidiči jezdí s autem v nejbližším okolí po
dobu 3 minut. Řidiči jsou dopředu upozorněni, že
musí autíčko vrátit nepoškozené, nenabourané, neodřené… (bezpečnostní pravidla)
Po zadání instrukcí se autíčka postaví do řady, zaváží si
oči a nastaví prst. V tu chvíli dostávají řidiči pokyn, aby
se potichu prohodili s jinými řidiči. Vytvoří se tak nové
dvojice. Po uplynutí časového limitu na projížďku zaparkují řidiči auta (stále s šátky na očích) na svá místa.
Řidiči se opět prohodí, aby autíčka nepoznala, že došlo k záměně řidičů.
Žáci v roli autíčka popisují, jak se cítili, popisují svého řidiče (traktorista v mercedesu, Schumacher v trabantu,
nebo pohodový / zkušený / víkendový řidič / řidička
po autoškole…). Poté popisují řidiči svá auta pomocí
různých kreativních přirovnání. V další fázi autíčka hádají, kdo byl jejich řidič (často někoho napadne, že ho
vedl někdo jiný než ten, se kterým se domluvili). Řidiči

neodpovídají a nechávají autíčka napjatá. Na pokyn
dojdou ke svému automobilu. Nastává chvíle, kdy si
autíčka s řidičem sdělují své dojmy, povídají si, kudy
jeli... Tento prostor je jim potřeba dopřát, aby se dostatečně vypovídali. Pokračujeme otázkami, kdo poznal svého řidiče, a kdyby věděli, že je vede někdo jiný,
než koho si vybrali, jestli by se něco změnilo. Postupně
se ukáže, jestli si žáci mezi sebou důvěřují.
Po této reflexi se role vymění a ti, kteří hráli autíčka, se
stávají řidiči a naopak.
Při druhé reflexi, která následuje po další jízdě, se můžeme navíc zeptat, co pro žáky bylo těžší, jestli vést,
nebo být vedeni.
Reflexe / 10 min
Na konci hodiny se zeptáme žáků, co všechno si při těchto aktivitách uvědomili a na co všechno jsme narazili.
Kromě důvěry, spolupráce, synergie a zodpovědnosti
je velmi důležitá zpětná vazba. Tu si žáci mnohdy neuvědomí, protože se nejedná o přímou zpětnou vazbu.
Přesto k ní došlo, a to bezpečně: žáci ji totiž poskytovali
prostřednictvím přirovnávání k autům a způsobu řízení,
prostřednictvím svých obrazů. Nedocházelo tedy k obavám, co si mohou dovolit říci, ani k přímým útokům. A to
je jeden z prvních kroků v poskytování zpětné vazby.
Varianty
Jako variantní lze zařadit další typy cvičení na důvěru – pendl ve trojici, pendl v kruhu, ulička důvěry, let
důvěry – levitace, pád důvěry. Skupina však musí být
dostatečně zklidněná a motivovaná, aby neměly důvěrovky opačný dopad, tedy ztrátu důvěry ve skupinu.

Ukázková hodina – PODPORA ZDRAVÍ

Autor: Lucie Krejčíková
Název hodiny: Úvod do zdravého životního stylu
Předmět: Podpora zdraví (pro SOŠ, obor Sociální práce)
Cíl lekce: studenti získají základní znalosti o biologické
predispozici lidského organismu a významu životního
stylu na zdravotní stav člověka
Téma: Vliv pohybové aktivity na zdravotní stav člověka
Lekce přispívá k rozvoji těchto kompetencí:
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
kompetence k učení – student s porozuměním poslouchá mluvené projevy, např. výklad, přednášku,
proslov aj.; student si pořizuje poznámky; student využívá ke svému učení zkušeností svých i jiných lidí

kompetence komunikativní – student se vyjadřuje
přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci a vhodně se prezentuje; student formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle; student se účastní aktivně diskusí,
formuluje a obhajuje své názory a postoje
personální a sociální kompetence – student přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly; student podněcuje
práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení
úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých; student
přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
ODBORNÉ KOMPETENCE
kompetence podílet se na zajišťování sociálních služeb – student má vytvořeny předpoklady
pro sebereflexi a sebehodnocení a dovednosti potřebné pro vyrovnávání se s náročností povolání a stresem
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: dataprojektor, PC, písnička v mp3 Zadarmo
(Chinaski)
Průběh lekce:
Zdraví / 15 min
Řízené zamyšlení nad osobním významem zdraví

a zdravotního stavu a toho, co pro své zdraví pravidelně
dělám. Lektor položí otázku: Jak jsou pro vás vaše zdraví
a zdravotní stav důležité? Ohodnoťte důležitost zdraví na
bodové škále 1–5, kde 5 je nejvyšší možné ohodnocení.
Na vyzvání studenti ukážou na prstech jedné ruky
zvolenou bodovou hodnotu. Následuje další zamyšlení
podpořené otázkou: Co pro své zdraví děláte pravidelně
alespoň jednou týdně? Pokračujeme sdílením ve skupině se zadáním: V několika větách popište jednu činnost,
kterou pravidelně alespoň jednou týdně provádíte pro své
zdraví. Studenti po jednom postupně odpovídají nahlas.
Poté pokračujeme rozdělením do skupin a prací ve
skupinách se zadáním: Zamyslete se nad tím, jak byste
definovali zdraví, a vytvořte společně jednu definici
„zdraví“. Na závěr mluvčí skupiny sdělí vytvořenou
definici ostatním studentům.
Následuje představení definice WHO a pokračujeme
seznámením s faktory ovlivňujícími zdravotní stav
člověka (powerpointový graf).
Životní styl / 15 min
Poslech písně Zadarmo od Chinaski se zadáním: Nyní
uslyšíte píseň. Soustřeďte se na text písně, na její obsah
a všímejte si toho, co se v písni objevuje v souvislosti se
zdravím a životním stylem. Rozdělení do skupin a zamyšlení se nad obsahem písně ve vztahu k životnímu
stylu a zdraví (práce ve skupinách).
Následuje položení otázek pro skupiny:
Jaké věci, které jsou zadarmo, mají pozitivní vliv na
zdraví?
Jak se má vztah „lovci a sběrači“ k životnímu stylu?
Co s organismem mohou udělat 2 leasingy a 2 hypotéky?
Zakončení probíhá skupinovým sdílením, každá skupina vybere mluvčího, který ještě mluvčím nebyl.
Prezentace / 5 min
Frontloading – prostřednictvím powerpointové prezentace a dataprojektoru seznámíme studenty s významem životního stylu pro zdravotní stav člověka.
Reflexe / 10 min
Reflexe probraného učiva – technika „chybějící spolužačky“. Zadání: Vaše velmi dobrá spolužačka, kterou
máte rádi, se nemohla účastnit hodiny z důvodu návštěvy
lékaře. Zavolala vám však a ptá se, co jste v hodině probírali a co jste se dozvěděli. Jak jí odpovíte? Každý student
z hlavy odpovídá na otázku, co si z hodiny odnáší.
Sebehodnocení – technika „Caesar“. Zadání: Zamyslete

se nad tím, jak jste se dnes v hodině zapojovali, jak jste
byli soustředění na probíranou látku. Na vyzvání ukažte
palec nahoru (byl jsem zapojen a aktivní) či palec dolů
(dnes jsem se moc nezapojoval, nebyl jsem aktivní).

Ukázková hodina – SPOLEČENSKÉ VĚDY

Autor: Lenka Rozsívalová
Název hodiny: Zpátky do české školy
Předmět: Společenské vědy, dějepis
Cíl lekce: studenti se seznámí se situací v českém
školství v mezidobí dvou světových válek; studenti
najdou paralelu mezi situací ve školách v období první
republiky a v současnosti
Téma: Školská reforma v prvorepublikové škole
Lekce přispívá k rozvoji těchto kompetencí:
kompetence komunikativní – žák srozumitelně
formuluje a argumentuje v diskusi, polemizuje s respektem, v diskusi využívá myšlenky druhých, moderuje diskusi ve skupině
kompetence k učení – třídí informace a rozhoduje
o jejich důležitosti, vyhledává v literatuře
sociálně personální – zapojí se do práce skupiny
a podílí se na stanovení reálných cílů, vybírá si roli, ve
které může skupině nejlépe prospět
k řešení problémů – rozpoznává analogie v jednání osob v minulosti a dnes, zvažuje faktory, které osoby
ovlivnily
občanská a kulturní – reflektuje svou pozici a filozofii podle nově získaných informací
Časová dotace: 45 min
Pomůcky: dobová literatura (Velinský, Vrána, Uher, Kožíšek, Žitný atd.), flipy, tlusté fixy, poznámkové papíry
a tabulky pro zápis rozdělení pracovních rolí ve skupině
Průběh lekce:
Úvod do období pádu monarchie – rok 1918 / 5 min.
Žáci mají zavřené oči a učitel přibližuje situaci převratu v roce 1918 a nástupu demokracie formou četby ukázek. Následuje brainstorming na tabuli k situaci v české
škole v té době a vysvětlení následující skupinové práce.
Badatelé / 15 min
Studenti se rozdělí na 4 pracovní skupiny, v každé skupince si rozdělí 3 role – badatel, mluvčí a zapisovatel.
Rozdělení rolí zapíší do tabulky pro pozdější hodnocení
práce jednotlivých členů a pro udržení pravidelnosti
v střídání těchto rolí v jiných hodinách. Skupina prohlíží
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studijní literaturu, diskutuje, vytváří poznámky a připravuje informační výstupy na flip. Studenti se snaží
najít zajímavou citaci, informaci nebo souvislost, která
popisuje podobnost školské reformy a práce učitelů ve
dvou různých obdobích.
Čtyři rohy / 20 min
Ve čtyřech rozích jsou umístěny flipové papíry (výstupy
skupin z předcházející práce) a fixy. Každá skupina začíná práci v jednom rohu u papíru jiné skupiny. Pročte
postřehy druhých, přidá vlastní postřehy nebo křížkem
a „fajfkou“ vyjádří nesouhlas či souhlas. Na úder gongu
se každá skupina posune ve směru hodinových ručiček
a pracuje stejným způsobem u dalšího papíru.
Reflexe / 5 min
Krátká reflexe hodiny pohybem. Lektor vyslovuje výroky a studenti postojem na prostorové ose vyjadřují
vztah k řečenému: zda jsou informace nové, příjemné nebo nepříjemné, jak jsou žáci spokojení s prací ve
skupině apod. Hlubší hodnocení vypracovaných flipů
následuje v další hodině.
Další tipy, varianty: Studenti mohou na flipech místo volného psaní odpovídat na konkrétní otázky. Téma
lze v této organizaci libovolně zaměnit pro jiný předmět. Pro plynulé hodnocení a větší prostor lze ukázkovou hodinu pojmout spíše jako dvouhodinový blok.

Ukázková hodina – PŘÍRODOPIS

Autor: Oto Kuczman
Název: Indyjána Johnes
Předmět: Přírodopis
Cíl lekce: studenti se seznámí se stavbou kostry člověka; studenti si procvičí práci ve skupině
Téma: Kosterní soustava člověka
Lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
kompetence k učení – vyhledává a třídí informace,
operuje se základními symboly a pojmy
kompetence k řešení problémů – volí vhodné způsoby řešení, využívá svých vědomostí k řešení úkolu
kompetence komunikativní – rozumí textu i obrazovému materiálu, využívá své komunikační dovednosti k řešení úkolů
kompetence sociální a personální – pracuje ve
skupině, utváří atmosféru skupiny, přispívá k diskusi
Časová dotace: 45 min
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Pomůcky: vybrané druhy lidských kostí (z hlediska
stavby hodiny nesmí chybět kosti pánevní, kost křížová a jedna kost stehenní), dopis s žádostí fiktivního výzkumného ústavu, textová šifra, pracovní listy,
učebnice biologie člověka, anatomické atlasy, losovátka, přístup na internet
Průběh lekce:
Evokace / 5 min
Učitel přichází do třídy se zajímavou informací – žádostí fiktivního vědeckého ústavu o pomoc při pátrání po
kosterních pozůstatcích významné historické osoby. Po
obecném představení žádosti proběhne krátká diskuse
s žáky na témata náročnosti vědeckého bádání, kladů
a záporů samostatné práce či práce ve skupině. Pak
následuje rozdělení žáků do pracovních skupin, volba
vedoucího skupiny a předání dopisu s celou žádostí
o pomoc – viz text.
Milí žáci,
jménem archeologické sekce VÚUV vás chci požádat
o pomoc při objasnění některých záhad a nesrovnalostí
v životě Indyjány Johnese.
Jak jistě všichni víte, Indyjána Johnes byl světově uznávaným archeologem a dobrodruhem. Zasloužil se nejen
o objev mnoha archeologických památek a skvostů, ale
podílel se také na popularizaci archeologie jako takové.
Na svých cestách zažil mnohé dramatické chvilky. V brazilské džungli si například zlomil obě nohy v oblasti stehen
a jen s vypětím všech sil se doplazil k řece Amazonce,
kde ho zachránili domorodí indiáni. Na své poslední
výpravě do Pandžábu však tragicky zahynul pádem do
rokle, když se pod ním utrhl provazový žebřík, jehož
nosná lana sám nechtěně přeřízl svou mačetou zaháněje
dotěrné moskyty. Jeho ostatky byly poté převezeny do
Velké Británie, odkud za záhadných okolností v roce
1945 zmizely. Z nejnovějších výzkumů archeologické
sekce VÚUV vysvítá, že jeho kosterní pozůstatky mohou
být uloženy v prostorách, kde se právě nacházíte.
Vzhledem k tomu, že naše personální kapacity nejsou
v současné době dostatečné, pokuste se najít v pohádce
O lidožravé princezně informaci, o které se domníváme,
že vás může přivést ke kosterním pozůstatkům. Pokud
se vám podaří informaci najít a kosterní pozůstatky
objevit, zjistěte, zda patří Indyjánu Johnesovi. O vašich
zjištěních mne co nejdříve informujte.
Za vaši pomoc děkujeme.

Luštění a hledání / 15 min
Po přečtení dopisu se učitel ujistí, že členové skupin
porozuměli úkolu. Případné dotazy vysvětlí. Potom
rozdá žákům text s šifrou (viz ukázka). Při volbě úkolů
učitel zohledňuje čas, věkovou kategorii žáků a obtížnost. V případě jednoduchých úkolů lze zařadit úkoly
dva až tři. Úkoly na sebe mohou navazovat – vyluštěním jednoho získám informaci o umístění druhého,
vyluštěním druhého mohu postoupit ke třetímu atd.
V následující ukázce jsou v některých slovech vypuštěna písmenka. Poskládáním chybějících písmen dostanou žáci požadovanou informaci.
Pohádka o lidožravé princezně (Johann Wilhelm
Wolf)
Kdysi dávno měl jeden anglický král překrásnou dceru,
která mu jednoho dne řekla: „Otče, až mi bude dvacet
let, tak umřu. Mé tělo vystavte v rakvi ve staré kaličce
před městskými hadbami a každou noc ke mně postate
stráž.“ Jak pricezna řekla, tak se stalo. V den svých dvacátých narozenin zemřela a král splnil její vůli. Vynesli ji v rakvi do kapličky, postavili před oltář, a když nastala noc, musel u n zůstat jeden voják na stráži. Když
ho chtěli ale následujícího rána ze služby odvolat, ležel
tam se zloeným vzem a byl dočista mrtvý. Steně se vedlo i tomu druhému vojáku i tomu třetmu, takže počtvrté to už ani nikdo nechtěl zkošet, ačkoliv král pro toho,
kdo bude u princezny držet stráž, vypsal velkou oděnu.
Tenkrát na anglickém dvoře sloužil cizí krjčovský toaryš, který tam dorazil na vandru světm, a protože byl
v práci vemi šiovný, král si ho oblíbil a už ho nechtěl
pustit pryč, ač o to krejčík úpěnlivě prosil, protože se
mu stýskalo po domově. V nastal situaci zavětřil dobrý způsob, jak se z té královské bryndy dostat, a rotože
věřil, že se mu to podaří, předstoupil před kráe a řekl:
„Pane králi, jestli mi dáte zbraň, tak půjd a budu
u princezny držet tráž.“
Práce s obrázkem, určování kostí, hmatové vjemy / 10 min
Nejrychlejší skupina rozbalí krabici s kosterními pozůstatky. Všichni žáci si je prohlédnou a mohou si je
„ohmatat“. Vzhledem k tomu, že žáci rychle zjistí, že
se jedná o pravé lidské kosti, učitel odpovídá na řadu
dotazů ze strany žáků – kde se kosti vzaly, kdo to byl
atd. Učitel spolu s žáky postupně určí jednotlivé kosti,
které byly součástí nálezu. Žáci pracují s učebnicí, uči-

tel promítá nalezené kosti na tabuli pomocí vizualizéru (např. WolfVision) nebo promítá jejich fotografie.
Zápis a zaznamenání / 5 minut
Po prohlídce kostí a jejich určení dostanou žáci úkol
barevně vyznačit jednotlivé druhy nalezených kostí do
pracovního listu, na kterém je zobrazena kostra člověka
(viz ukázka). U tohoto úkolu je potřeba sledovat správnou orientaci objektu kostry a nalezených kostí a nezapomenout na jejich písemný popis.

Hledání odpovědí, práce s textem / 5 min
Po ukončení předcházející činnosti vyzve učitel žáky
k nalezení odpovědi na otázku z dopisu. Patřily kosterní
pozůstatky významné osobě, o které text pojednával?
Jsou to kosti Indyjána Johnese? V této fázi se vždy najde
skupina, která přijde na to, že je důležité zjistit, zda kosterní pozůstatky patří muži, či ženě. Učitel žákům poradí,
že jedním ze způsobů zjištění anatomických rozdílností
je porovnání postavení pánevních kostí a kosti křížové.
Pokud nemá učitel dostatek času, může skupinám předložit jednoduchý „manuálek“, ze kterého mohou žáci určit, zda se jedná o kostru muže či ženy (viz obrázek). Fotografii nalezené složené pánevní oblasti promítá na tabuli.

žena		

muž

V krabici s kosterními pozůstatky se nachází kosti pánevní, kost křížová a jedna nepoškozená kost stehenní. V textu o životě významné osoby stojí poznámka,
že dotyčná osoba si přivodila zlomeniny nohou v oblasti stehen, což by muselo na stehenní kosti zanechat stopy srůstu. Z našeho konkrétního úkolu vyplývá, že se sice jedná o kostru muže, hledaná osoba to
však není, jelikož na stehenní kosti nejsou patrné žádné stopy poškození, srůstu či jiných anomálií.
Reflexe, opakování / 5 min
Reflexe má dvě části. V první učitel společně s žáky zopakuje názvy nalezených kostí, popíše rozdíly ve stavbě
vybraných kostí muže a ženy a zamyslí se nad praktickým využitím těchto informací – antropologie, kriminalistika, archeologie, medicína.
V druhé části se učitel věnuje hodnocení činnosti
a klade žákům otázky typu: co si odnášíte z dnešní hodiny, jak se vám pracovalo ve skupině, koho ze skupiny
byste pochválili, proč skupina nepracovala (pokud nepracovala), co byste zlepšili ve své práci příště atd.
Nadstavbová činnost / 10 min
Pokud je skupina žáků zdatná, pracují rychle a jsou
vyzrálí, můžeme do hodiny zařadit zamyšlení nad nalezenými kosterními pozůstatky. Úkolem skupiny (jednotlivce) je vytvořit životní příběh osoby, které patřily
nalezené kosti. Vybrané příběhy se mohou přečíst nebo
vystavit ve třídě k pozdějšímu přečtení. Pouze zájemci.
Pokud píší jednotlivci, je zajímavé využít metodu volného psaní.

Ukázková hodina – DĚJĚPIS

Autor: Iva Dvořáková
Název hodiny: Bratři Václav a Boleslav
Předmět: Dějepis
Cíle lekce: žáci si upřesní významy pojmů souvisejí-

cích s tématem raného feudalismu; žáci pracují s texty
legend a kronik a interpretují je; žáci pracují s texty
populárně naučné a odborné historické literatury,
interpretují je a uvádějí do souvislostí s pramennými
materiály (legendy, kroniky)
Téma: Počátky českého státu
Lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:
komunikativní – žák samostatně komunikuje s ostatními při skupinové práci, argumentuje, prezentuje před
ostatními výsledky své práce, jednoznačně formuluje
své myšlenky tak, aby byly srozumitelné i ostatním
sociální a personální – žák spolupracuje ve dvojici
a v malé skupině (do 5 členů), prosazuje se ve skupině,
ustupuje názorům ostatním, kooperuje svoji práci
s ostatními
pracovní – žák dokončuje práci s obtížným textem,
plní své pracovní úkoly v rámci skupiny
k učení – žák získávané informace zpracovává dál,
třídí je, zařazuje do kontextu, vybírá z nich důležité
prvky a využívá je ke vzniku nového celku
Lekce přispívá k naplnění tohoto očekávaného
výstupu z RVP ZV:
Vzdělávací obor – Dějepis, gymnaziální vzdělávání, STŘEDOVĚK
žák objasní proces christianizace a její vliv na konstituování raně středověkých států v Evropě
Časová dotace: 90 min
Pomůcky: flip a fixy (tabule), 2 archy balicích papírů,
červené a modré fixy, nakopírované materiály ke studiu (viz seznam na konci popisu)
Poznámka: Jde o popis části výukového programu
připraveného pro studenty 1. ročníku čtyřletého gymnázia, která byla realizována na kurzu Sborovna, nikoliv
o celý program.
Průběh lekce
Čechy v raném feudalismu
Učitel vyzve studenty k brainstormingu na téma „raný
feudalismus“. Studenti říkají slova související s raným
feudalismem, učitel je zapisuje, ale nekomentuje, pak
jsou postupně vyškrtávána ta, která do tématu nepatří, a je upřesňován význam jednotlivých pojmů, které
s raným feudalismem souvisí. Ve skupinách po 4 připraví žáci živé obrazy, které podle nich vyjadřují znaky
typické pro raný feudalismus.
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Každá skupina předvede svůj obraz, který ostatní interpretují, pedagog jej komentuje a doplňuje z historického pohledu.
Václav a Boleslav
Studenti pracují ve dvou velkých skupinách. Každá skupina dostane velký arch papíru s nakreslenou siluetou
– jedna skupina má siluetu nadepsánu Václav, druhá
Boleslav. Každá skupina se pokusí vytvořit charakteristiku své postavy za pomoci pramenů a literatury. Obě
skupiny dostanou stejný písemný materiál (viz seznam)
– okopírované kapitoly, které se týkají tématu.
Údaje o postavě budou studenti vpisovat do siluety. Charakteristika by měla být co nejvíce podrobná
a podložená literaturou, je ale možné si nad řádky domýšlet atd. Dovnitř postavy se zapisují informace ze
starých pramenů (ty, co vznikly časově nejblíže k datu
života dané postavy) a vně siluety se zapisují informace nalezené ve vědeckých historických spisech. Každá
skupina pak stručně představí svoji postavu dle vzniklé siluety. Následuje přestávka.
Jeden den
Skupiny si vymění archy s charakteristikami a každá
skupina si přečte charakteristiku postavy, kterou dostala. Cílem je přiblížit jeden den ze života sledované postavy. Společně se domluvíme na 4 časových
údajích v průběhu 24 hodin – např. 4 ráno, poledne,
16 hodin odpoledne a 23 hodin v noci. Každá skupina
se rozdělí na 4 menší, které si po domluvě s ostatními vyberou jednu ze čtyř časových možností a k ní připraví scénu ze života své postavy. Ve výsledku tedy
skupina, která vypracovala charakteristiku Boleslava,
bude vytvářet 4 situace ze života jeho bratra a naopak. V této fázi práce učitel obchází všechny skupiny
a kontroluje věrohodnost připravovaných scén. Cílem
je co nejlépe si představit a pochopit konkrétní postavy v konkrétním čase a přitom ne zcela popustit uzdu
fantazii. Výsledek práce musí odpovídat mezím pravděpodobnosti vyplývajícím ze současného stavu historické vědy. A to je odpovědnost učitele. Skupiny pak
předvádějí situace, které pedagog slovem propojuje
do kontinuálního příběhu.
Reflexe
Závěrečná reflexe k tématu, věrohodnosti pramenů,
k vlastní práci a práci skupiny a práci učitele. Probíhá
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formou jednoduchého dotazníčku.
Prameny a literatura pro práci žáků:
Prameny (všechny prameny jsou přeložené do novočeštiny):
Kosmova Kronika česká. Praha: Svoboda, 1972, s.
34–38.
Kronika tak řečeného Dalimila. Praha: Svoboda, 1977,
s. 50–61.
Staroslověnská legenda o sv. Václavu. In Plch, J. Antologie ze starší české literatury. Praha: SPN, 1987, s.
29–32.
Staroslověnská legenda o sv. Václavu. In Šváb, M. Antologie ze starší české literatury. Praha: SPN, 1964, s.
19–24.
Literatura:
Dějiny zemí Koruny české 1. Praha: Paseka, 1992, s.
33–39.
Koudelková, J. Naše dějiny v datech. Praha: Albatros,
1992, s. 45–60.
Kalista, Z. Stručné dějiny československé. Praha: Vyšehrad, 1992, s. 27–33.
Hora, P. Toulky českou minulostí 1. Praha: Práce, 1985,
s. 170–178.
Palacký, F. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. s. 50–61.
Literatura důležitá pro učitele:
Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha: NLN, 1998, 658
s. ISBN 80-7106-138-7.
Středověké legendy o českých světcích. Praha: NLN,
1998, 260 s. ISBN 80-7106-280-4.
Valenta, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Strom, 1997, 267 s. ISBN 80-901954-1-5.
Morganová, N., Saxtonová J. Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s IPOS Artama Praha. 249 s. ISBN
80-901660-2-4.

Název: PEDAGOGICKÝ INSPIROMAT

Autor: Ivan Bauer
Cíl aktivity: ukázat efektivně příklady ZP z běžných
hodin (metody, vychytávky)
Čas na přípravu: 15 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60–90 min

Instruktorů na program: 1–2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: otázky do písemky, karty, oblázky, žákovské práce, židle aj.
Popis průběhu: Jde o blok aktivizační, motivační,
o řízenou diskusi nad ukázkami. Učitel představuje
vlastní metody a postupy pro běžnou výuku, dokládá
je praktickými příklady. Každý, kdo program vede, by
si měl připravit svoje postupy, metody a ukázky, jinak
mu ostatní učitelé neuvěří. Pár příkladů:
Bleskovka
Stručná čtyřotázková „písemka“ nikoli z toho, co se
žák naučil doma, ale z toho, co právě teď slyšel. Testuje okamžitou pozornost a přítomnost ducha. Otevírá
možnosti hodnotit něco jiného než jen vědomosti.
Praotec Čech
Učitel vystoupí na katedru a hřímá: Toto je ta země zaslíbená... Zabere to chvilku, šok se dostaví, pozornost
zaručena.
Domek z karet
Postavte ho a ilustrujte, že jde třeba o katolická dogmata nebo o jinou pevnou strukturu. Pak dejte účastníkům
oblázky a nechte je házet na domek z karet, dokud nespadne. Každý oblázek představuje jeden argument,
který ustálenou pevnou strukturu nabourává. V našem
případě např. zámořské objevy, knihtisk, mikroskop, pitva atd. atp.
Změna hlasu
Nečekaná drobnůstka. Změňte hlas, ztište jej, předneste verše – funguje.
Vozová hradba
Praktická demonstrace výhod vozové hradby, kdy ji
žáci stavějí ze židlí.
Ukázka
Ukázka autentických žákovských prací.
Metodické poznámky: Nezahltit, jen přesvědčit, že
to lze.

Programové bloky k tématu
klíčové kompetence
Programy vztahující se k tématu kompetencí byly různě inovovány či zcela nově vytvářeny. Jejich zacílení a následný obsah se vždy odvíjely od konkrétní poptávky školy v tomto tématu. Tvořily jeden ze zásadních stavebních
kamenů kurzů, a tím i základy jejich dramaturgie.

Název: HVĚZDÁRNA (inovace)

Autor: Lenka Rozsívalová
Cíl aktivity: seznámit účastníky s podstatou a jádrem změny zakotvené v RVP
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: dvě plastové lahve o stejném objemu, jednotlivá slova tří citátů na kartičkách (jeden citát = jedna
sada příslušných slov), raketka z alobalu, skutečné inzeráty požadující absolventy konkrétní školy (do dvojic),
seznam činností žáka (pro každého účastníka), proužky
papíru s vytištěnými letopočty a historickou událostí
související s měnícím se pohledem na vesmír (jeden
pro každého účastníka), CD – prezentace autorky dokumentující „vstřícný přístup“ ke klíčovým kompetencím
ve třídě (viz. handouty), plátno a projektor, flipy, fixy
Popis průběhu:
Evokace
Úvod navazuje na literárněhistorickou ukázkovou hodinu Zpátky do české školy: snaha o reformu –změna
pohledu na žáka, činná škola využívající nové metody
jako projekt, skupinové vyučování, terénní expedice
apod. – už tu byla (1918, 1948). Účastníci se rozdělí do
tří skupin a skládají tři citáty:
Jak dlouho se ještě dnešní děti mohou včerejšími metodami připravovat na zítřejší problémy?
Reforma sama nic nezmění, dokud nezačne učitel jinak
přemýšlet o své práci.
Chyť příteli rybu, nasytíš ho na jeden den. Nauč přítele
rybařit, a do konce života nepozná hlad.
Následuje diskuse.

Letopočty
Prosadit myšlenku trvá dlouho – odkaz na velké astronomy. Účastníci dostanou každý proužek papíru s letopočtem a událostí k němu se vážící. Seřadí se v prostoru
podle letopočtů, potom postupně chronologicky čtou
nahlas o historických událostech spjatých s vesmírnými
objevy a lidskými předsudky.
1510 Mikoláš Koperník poprvé zvažuje své teze
o Slunci jako středu vesmíru oproti ptolemaiovské
geocentrické představě.
1513 Niccolo Machiavelli obhajuje ve svém díle Vladař nemilosrdnost a pletichy jako legitimní prostředky pro dosažení politického úspěchu.
1520 Z Ameriky byla poprvé dovezena čokoláda.
1521 Martin Luther je prohlášen kacířem za své požadavky reformovat církev.
1543 Mikoláš Koperník se odvažuje publikovat teze
o planetách obíhajících Slunce, nikoliv Zemi.
1577–1580 Francis Drake obeplouvá svět – v tuto
chvíli ještě placatý.
1600 Na hranici umírá Giordanno Bruno za své kacířské myšlenky o nekonečnosti vesmíru.
1608 Holandský optik Hans Lippershey vynalézá
první prakticky použitelný dalekohled.
1609 Johannes Kepler zpřesňuje díky pozorováním
s dalekohledem Koperníkovu myšlenku pohybu
planet.
1610 Galileo Galilei konstruuje vlastní dalekohled,
pozoruje krátery na Měsíci, fáze Venuše a objevuje 4
měsíce Jupitera.
1616 Galileo Galilei poprvé obhajuje Koperníkovu
teorii o Slunci jako středu vesmíru a následně své
názory odvolává.
1619 Do Virginie byli ze Severní Afriky dovezeni první
otroci.
1632 Galileo Galilei vydává Dialogy, knihu znovu
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obhajující jeho vědecké názory. Inkviziční soud mu
ukládá doživotní domácí vězení.
1665 Isaac Newton objevuje zemskou přitažlivost.
1978 Církev povoluje přezkoumání Galileova soudního procesu.
1992 Církev se ústy papeže Jana Pavla II. omlouvá za
své pochybení v procesu s Galileem.
Vstřícný a zvládací přístup
Přeléváním vody z jedné lahve do druhé lze dokumentovat vznik nového RVP školy, který vyžaduje zařazení
klíčových kompetencí na úkor učiva. Existují dva způsoby práce s klíčovými kompetencemi: „Vstřícný“ přístup
vychází z konkrétních potřeb třídy, školy, může být více
intuitivní a aktuální, ale pokrývá jen některé kompetence. Tento přístup je demonstrován powerpointovou
prezentací Cesta k obrazu jako cesta člověka k člověku.
„Zvládací“ přístup vychází z obecných cílů školy a na
základě těchto cílů na sebe nabaluje konkrétní kompetence a prostředky k jejich dosažení podle zaměření
školy.
Inzeráty
Účastníci ve dvojicích posuzují, zda schopnosti jejich
studentů odpovídají požadavkům firem v současných
inzerátech (např. kompetence vést tým, jednat v cizím
jazyce, být komunikativní). Dvojice prezentuje skupině, co z inzerátů vyvodila.
Poté účastníci dostanou seznam činností, v němž vyhledávají tři, kterými se žák nejvíce naučí, a následně
tři, které žák dělá v jejich hodině nejčastěji. Následuje diskuse.
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.
Raketa
Program je zakončen putováním raketky mezi účastníky až na cílovou planetu. Lektor provází slovem: Vychováváme své žáky pro svět, o němž víme jen velmi málo.
Raketa letí na planetu, na které za mnoho světelných let
vystoupí jiná posádka než ta, která loď řídila v temnotách.
Přesto byla tato posádka důležitá, neboť bez ní by raketa
nikdy nedoletěla k cíli a astronauti by nebyli připraveni na
setkání s novým světem. Účastníci jsou vyzváni zamyslet se nad otázkou: Čím vybavíme své žáky? Pak každý
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formuluje jednu skutečnost, kterou by rád, aby lidská
posádka donesla na novou planetu (zaznívají slova jako
zodpovědnost, pečlivost, nasazení, odvaha, schopnost
učit se z vlastních chyb). Následuje diskuse.

Název: ANO, ŠÉFE!

Autor: Jana Haková, Pavel Kučera
Cíl aktivity: představit výstavbu vyučovací hodiny
na modelu vaření guláše, představit rozvoj klíčových
kompetencí jako nedílnou součást vyučovací hodiny,
představit možné techniky reflexe vyučovací hodiny
Čas na přípravu: 30 min + nákup potravin
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 1 hod 45 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna s kuchyňským zázemím
Materiál: znělka pořadu Ano, šéfe!, přehrávač, suroviny na guláš (hovězí maso, cibule, protlak, olej, sůl, pepř,
majoránka, voda, mouka), sporák, velký hrnec s poklicí,
vařečka, prkýnka na krájení masa a cibule, nože, misky
na servírování, lžíce, naběračka, vytištěná paré s klíčovými a odbornými kompetencemi pro každou skupinu,
vytištěné popisy ukázkových hodin s vymazanými částmi o kompetencích
Popis průběhu:
Poznámka: program navazuje na předcházející 4
ukázkové hodiny. Je jejich reflexí, která teoreticky shrnuje prožitek v pozici žáků.
Program anoncujeme jako školu vaření. Účastníky pozveme k velkému šéfovi – lektoru v rondonu a šéfkuchařské čepici, který je vítá a usazuje na židle v půlkruhu kolem sporáku.
Guláš
Lektor/kuchař učí účastníky dovednosti spojené
s přípravou guláše – profesionální krájení cibule od
prdelky, krájení masa, žhavení oleje, délku smažení
cibule atp. Účastníky vyzve k nácviku – ti chodí střídavě k šéfovi a krájejí a míchají. Ve chvíli, když už
se v hrnci dusí maso, přejímá aktivitu druhý lektor.
Klíčové kompetence
Nejprve lektor začne povídáním o tom, že účastníci sice
nejsou kuchaři, ale že také něco připravují pro druhé,
tak jako kuchař jídlo pro strávníky. Připravují duchovní
a mentální krmi, připravují vyučovací hodiny, vaří podle

didaktických receptů středoevropské školní kuchyně.
Lektor požádá účastníky, aby si představili, že guláš je
vyučovací hodina. Co by mohlo představovat maso? Co
by zastupovala cibule a co koření? Účastníci nahlas přemýšlejí a nestrukturovaně odpovídají. Není dobré nechat je v tom dlouho koupat, jde jen o rozhýbání myšlení v analogii guláš = školní hodina. Pak jim lektor na
modelu jedné z dopoledních ukázkových hodin představí, jak tuto analogii vidí on.
olej = motivace (evokace) na začátku hodiny, dostatečné nažhavení studentů na probírané téma
cibule = klíčové kompetence, bez kterých by žádný
vyučovací proces nemohl fungovat, které celé hodině vytvářejí podklad a postupně se v hodině rozplývají do omáčky, ve které už nejsou vidět jednotlivé části
KK (kousky cibule), ale která propojí všechny části učiva (kousky masa), dodá jim chuť a vůni a vytvoří podstatnou část hodiny (guláš bez omáčky by nebyl guláš)
maso = to hlavní, o co jde, podle záměru pedagoga
– učivo nebo KK; v našem případě to byly poznatky,
jednotlivé kousky učiva tvořící gró hodiny
protlak = metody výuky; něco předpřipraveného, co
vymyslel někdo jiný a já to mohu funkčně použít podle pedagogického cíle, který sleduji
koření = odborné kompetence, bez kterých by hodina mohla proběhnout, ale byla by nijaká, nikam
nezaměřená, nic neakcentující, nic odborného nerozvíjející (mdlý guláš bez chuti)
jíška = reflexe, bez které by hodina mohla proběhnout, ale nebyla by dostatečně sytá, zahuštěná, s tečkou propojující a stmelující všechny ostatní složky
hodiny, dodávající finální zhodnocení všech surovin
Program navazuje na dopolední sérii čtyř ukázkových
hodin. Účastníci se rozdělí do tří skupin a každá dostane popis jedné z dopoledních ukázkových hodin (s vymazanými kompetencemi) a paré všech kompetencí
(klíčových i odborných) vztahujících se k oné hodině
(kompetence z dokumentů RVP pro SOŠ, obory Sociální práce nebo Agroekologie). Mají za úkol projít materiály o kompetencích, bedlivě prostudovat každou
z nich a najít ty, které daná ukázková hodina rozvíjela.
Skupiny samostatně pracují. Když jsou ve skupině
hotovi, dostanou lísteček se seznamem kompetencí, které měla hodina v plánu rozvíjet (ty vymazané
z popisu hodin). Skupiny srovnávají své výstupy se

záměrem lektora/pedagoga. Pak prezentují své postoje a uvědomění si nových souvislostí.
Techniky reflexe
Lektor představí různé formy reflexí vhodných pro zakončení vyučovací hodiny nebo učebního celku. (facilitovaná diskuse, graf, ukazování na prstech, teploměr,
plusy a mínusy, tabulka, nedokončené věty, karty, kruh
nebo přímka v prostoru, metafora /předmětem, barvou,
melodií, pohybem, počasím atd./, ukazování, živé obrazy, tělesné exprese)
Ochutnávka guláše
Lektor/kuchař za znělky pořadu Ano, šéfe! servíruje
hotový guláš, v kuloárech probíhají diskuse o KK.
Metodické poznámky: Při samostatné práci skupin je
vhodné skupiny obcházet a pomáhat jim sestoupit na co
nejkonkrétnější úroveň rozkrytí kompetencí, aby v popisu nezůstali v obecných frázích typu „spolupracovali
jsme“, „komunikovali jsme“. Materiály RVP jsou naštěstí
návodné. Program měl veliký úspěch mj. díky zajímavé
metodě vaření kompetenčního guláše, která účastníkům neoblíbený pojem „klíčové kompetence“ přetavila
v pochopitelný balíček žádoucích dovedností, a tím pro
ně otevřela zajímavou oblast rozvoje studentů, do které
mají chuť se pustit.

Název: KOMPETENČNÍ REVIEW

Autor: Pavel Kučera, Jana Haková
Cíl aktivity: propojit skupinový rozvojový zážitek z dopoledních týmových aktivit s existujícím ŠVP školy, ukázat možnost rozvoje KK jako cíle vyučovací hodiny
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 1 hod
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy, vytištěné tabulky s KK, papíry na
poznámky, tužky, desky na psaní
Poznámka: Program používá část materiálu ŠVP
konkrétní školy.
Popis průběhu: Program představuje review tří týmových úkolů, které účastníci rozdělení do tří skupin řešili.
Po každé aktivitě hledají účastníci odpovědi na tři otázky: Co zafungovalo? Co se nepovedlo tak, jak jsme si naplánovali? Na co se soustředíme v další aktivitě?

Po poslední aktivitě před přestávkou dostanou skupiny tento úkol: Najděte alespoň 3 charakteristické rysy
ve fungování vašeho týmu, dvě z toho pozitivní.
Po přestávce proběhne sdílecí kolečko, kde se týmy postupně podělí o nalezené charakteristické rysy. Poté dostanou tabulku vytvořenou z tabulky obsažené v ŠVP
jejich školy a zlehka přeformulovanou tak, aby se slovní
formulace blížily více práci na týmových úkolech. V tabulce jsou záměrně vynechány názvy jednotlivých kompetencí. Jednotlivé týmy mají za úkol provést sebehodnocení – jak byli úspěšní v daných položkách tabulky
(např. vytrvale hledá řešení úkolu a nenechá se odradit
neúspěchem). Po vyplnění tabulky lektor s účastníky
nad tabulkou samotnou diskutuje. Hledá styčné principy všech týmů, které se dají vztáhnout k charakteristice sborovny jako celku. Následuje odtajnění, že se jedná
o lehce pozměněné jejich ŠVP. Jako poslední úkol mají
účastníci k jednotlivým skupinám otázek doplnit, o kterou kompetenci se jedná.

Název: KLÍČOVÉ KOMPETENCE
(Z pohledu orla)

Autor: Ivan Bauer
Cíl aktivity: představit KK jako cestu k rozvoji spokojeného člověka
Čas na přípravu: 20 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 10 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy
Popis průběhu: Lektor představí definici slova „kompetence“ a navrhne používat významově přesnější
a české slovo „způsobilost“. Dále představí strukturu kompetence (znalost, dovednost, hodnota, postoj,
schopnost) a ukáže, jakými způsoby může kantor k rozvoji kompetence přistupovat. Jednou z cest je zabývat
se více znalostmi a dovednostmi, a tím formovat postoje a hodnoty. Nebo se naopak věnovat postojům a hodnotám (ptát se studentů, zda je to či ono důležité, chtějí-li to dělat nebo nechtějí). Cílem je, krom osvěžení
znalostí o kompetencích, nechat zrevidovat kantory jejich přístup k učení, kde by hlavním kritériem posouzení
mohla být efektivita. Ze struktury kompetence vlastně
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plyne, že pokud věci pro nás nemají význam a nechceme je dělat, celý proces učení je ve skutečnosti hodně neúčinný. Látku se rychle naučíme proto, abychom
ji stejně rychle zapomněli. Investice do práce s hodnotami a postoji se tak určitě vyplatí. Výklad by měl být
podán neutrálně a vyváženě tak, aby příznivce „staré
školy“ nepopudil. Z toho, že do struktury kompetence
patří schopnosti (z velké míry vrozené), totiž vyplývá,
že úspěšnost učení do značné míry závisí na osobnosti žáků, které učíme. Efektivita procesu učení tak z velké části závisí na kompatibilitě osobností učitel – žák.

Název: ZÁŽITKOVÁ ŠKOLA

Autor: Jana Haková
Cíl aktivity: stmelit skupinu týmovou prací na netradičních úkolech, sesbírat materiál o úrovni KK ve skupině pro Kabinetní akvárko, ukázat v praxi různé techniky
reflexe
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 3

Čas na program: 3 hod
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna, louka
Materiál: rozvrh hodin pro každého, křída, 5 pracovních lan, stožár (souška, trám), kostky lega, šátky, vlajka, provázek, nůžky, každý lektor pozorovací tabulky
kompetencí
Popis průběhu: Skupina je rozdělena do tří stejně
početných tříd a podle rozvrhu absolvuje tři týmové
úkoly. Každý úkol kontroluje lektor = učitel. V průběhu řešení úkolů skupinou si lektor dělá poznámky do
pozorovacích archů každé třídy – mapuje dovednostní úroveň tří kompetencí (k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální). Tyto poznámky lektoři využijí při následném programu Kabinetní akvárko. Jednotlivé třídy procházejí podle rozvrhu vyučováním. Na konci každé vyučovací hodiny je použit jeden
typ reflexe doplněný dalšími reflexními otázkami.

Rozvrh hodin » Třída 5.A
Pondělí 27. 6. 2011
Časy

Název vyučovací hodiny Téma hodiny

1. hodina
(15:40–16:25)

Lego

Velká přestávka
(16:25–16:50)

Kávička

2. hodina
(16:50–17:35)

Minové pole

Přízemní práce s předškolními pomůckami za
ztížených podmínek

Jídelna
Jak se správně pohybovat v neznámém
prostředí s co nejmenší újmou

Malá přestávka
(17:35–17:40)
3. hodina
(17:40–18:25)
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Učebna

Terasa
Venkovní
prostory

Vlajka

Příprava na dny státních svátků

Hřiště

Název: KABINETNÍ AKVÁRKO

Autor: Jana Haková
Cíl aktivity: ukázat, jak lze hovořit o KK a jak je lze
hodnotit; ukázat, že rozvoj KK může být i plánovaná
pedagogická práce
Čas na přípravu: 20 min
Instruktorů na přípravu: 3
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: 3 židle, stůl, předpřipravené pozorovací tabulky kompetencí
Poznámka: program navazuje na program Zážitková škola
Popis průběhu: Lektor vysvětlí princip akvária: 3 lektoři = pedagogové sedí uprostřed místnosti = v kabinetu a hovoří o kompetenčních úrovních jednotlivých
tříd = skupiny účastníků z předcházejícího programu.
Účastníci sedí v kruhu na židlích okolo a pouze pozorují
a poslouchají, nesmí nijak zasahovat.
Poté lektoři usednou na židle okolo stolu uprostřed a simulují evaluační poradu. Pojmenovávají vypozorované silné stránky kompetencí u jednotlivých tříd. K tomu
přidávají vypozorované slabé stránky tříd a formulují akční plán rozvoje KK na celý školní rok. U každé třídy pojmenují tu část kompetence, na které chtějí s žáky
pracovat, a stanoví kritérium úspěšnosti rozvoje.
Metodické poznámky: Je to trochu jako dát hlavu
na špalek. Učitelé většinou neradi slyší, v čem by se
mohli zlepšovat. Nedoporučujeme u prestižně nastaveného sboru kvůli nebezpečí nepřijetí slabých míst
skupiny a pravděpodobnému odsouzení programu
jako celku. Jinak je potřeba dodržet srozumitelnost
formulací a nezabředávat do dlouhých diskusí. Program má být svižný. Každý lektor by si měl předem samostatně zpracovat výstupy pozorování, aby dlouze
nelovil v tabulce až na místě.

Programové bloky k tématu
hodnocení a sebehodnocení žáků
Programy vztahující se k tématu hodnocení a sebehodnocení žáků byly různě inovovány či zcela nově vytvářeny.
Jejich zacílení a následný obsah se vždy odvíjely od konkrétní poptávky školy v tomto tématu. Byly jedním ze zásadních stavebních kamenů kurzů, a tím i základy jejich dramaturgie.

Název: AKVÁRIUM

Cíl aktivity: otevřít karty účastnické skupině, dát
jim nahlédnout do hodnoticích procesů realizačního
týmu, inspirovat je v technikách a formách hodnocení
Čas na přípravu: 5 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: všichni v týmu
Počet účastníků: neomezeně
Prostředí: učebna
Materiál: stůl a židle pro tým, židle pro účastníky
Popis průběhu: Účastníci mají možnost být přítomni jedné z pravidelných kurzovních týmovek. Mohou
volně přicházet a odcházet, ale nesmí mluvit ani jinak
rušit. Tým sedí uprostřed kruhu účastníků a probíhá
týmovka, jako by tým byl v místnosti sám. Prochází
se program celého dne – hodnocení garantem programu, hodnocení ostatními z týmu, zpětná vazba na
lektorské dovednosti podpořená písemnými poznámkami každého přítomného lektora.
Metodické poznámky: Nedoporučuje se zařazovat
hodnocení účastnické skupiny, to je dobré dokončit ve
skutečném soukromí týmu. Stejně tak plán na další den.

Název: TŘI MÍČKY

Autor: Zuzana Andresová
Cíl aktivity: reflektovat a zpracovat zážitky předchozího dne, získat informace o prožívání účastníků,
ukázat další techniku reflexe
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 60 min
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip s předepsanými otázkami, míčky tří barev

Otázky směrem k účastníkům:
Co se vám líbilo? (modrý míček)
Co jste si uvědomili? (žlutý míček)
Co vás naštvalo? (červený míček)
Popis průběhu: Lektor představí pravidla reflexe: A)
mluví jen účastník, který má míček té barvy, která je
právě na řadě; B) barvy se pravidelně střídají; C) ostatní přítomní aktivně naslouchají; D) po skončení svého
výstupu hodí řečník míček komukoli z kolegů.
Metodické poznámky: Metoda je vhodná pro skupinu,
která neumí naslouchat a kdy si účastníci skáčou do řeči.

Název: HODNOCENÍ

Autor: Lenka Rozsívalová, Jana Haková
Cíl aktivity: seznámit s kritérii kvalitního hodnocení,
seznámit s různými formami hodnocení včetně nácviku slovního hodnocení
Čas na přípravu: 15 min
Instruktorů na přípravu: 4
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 4
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flipy, fixy, příklady hodnocení, papíry, tužky pro účastníky
Popis průběhu:
Kvalitní hodnocení
Lektor seznámí účastníky s obecnými kritérii kvalitního hodnocení (viz handouty) – vše napsáno na flipu.
Nabídne k nahlédnutí různé typy hodnocení včetně
hodnocení použitých v předešlých programech kurzu
(procentuální vyjádření podílu práce na skupině, sebehodnoticí zpráva žáka, portfolio, týdenní plán atp.).
Následuje diskuse.
Slovní hodnocení
Lektor vztáhne probraná kritéria na slovní hodnocení,
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ukáže konkrétní slovní hodnocení žáka. Poté dostanou účastníci zadání: Napište slovní hodnocení práce
členů týmu. Každý si vylosuje jednoho člena týmu
a má za úkol sepsat si vlastní hodnocení ve třech oblastech: lektorská dovednost, interakce se skupinou
a odborná připravenost. Deset minut všichni pracují
samostatně, pak se spojí do skupiny podle vylosovaného lektora, jehož hodnocení pak na základě svých
individuálních poznámek píší společně.
Hodnocení s přijetím
Hodnocený člen týmu pak hodnocení v písemné podobě převezme a před zraky autorů přečte nebo jej od
nich vyslechne čtené. Na hodnocení reaguje (provede
ukázkové přijetí hodnocení). Následuje diskuse v celé
skupině o tom, co bylo obtížné, co snadné, které formulace byly vhodné, které ne.
Metodické poznámky: Na flipu mohou být nabídnuty
začátky vět nebo návodná slovesa ke zpracování slovního hodnocení, slova vedoucí k popisnému a konkrétnímu
stylu, který hodnotí práci, nikoliv věci nebo člověka (respektuje, zaměřuje se, doporučuji, vytváří, poskytuje, měl
by, mohla by, dovede, dává, na tvém místě bych, pozná...)

Název: HODNOCENÍ 1

Autor: Ivo Farský
Cíl aktivity: představit techniku SMARTER a dát ji
vyzkoušet na modelu plánování vlastní hodiny
Čas na přípravu: 15 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 75 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: terč na flipovém papíře, tenisové míčky,
flipové papíry, fixy
Popis průběhu:
Šipky
Na flipový papír nakreslíme terč. Zadání: Vaším úkolem
je během pěti minut zásahy dosáhnout co největšího počtu bodů. Učitelé začnou strefovat terč, instruktor sčítá
zásahy. Po pěti minutách oznámí součet bodů, kterého učitelé dosáhli. Pogratulujeme jim k dosaženému
výsledku. Následují otázky: Co bylo cílem strefování do
terče? Proč jsme to dělali?
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SMARTER
Na flip napíšeme větu: Nevíme-li, proč něco děláme, nemůžeme počítat s tím, že se nám podaří něčeho dosáhnout. S učiteli mluvíme o jejím významu. Měli bychom
se dostat k tomu, že naše činnosti (zejména ve škole)
by měly být cílené. Učitelé uvádějí příklady svých vyučovacích cílů; ty se zapisují na flip. Lektor seznámí učitele se zásadami SMARTER a společně se podívají na
cíle zapsané na flipu „optikou SMARTER“. Vybraní učitelé doplňují svoje cíle a skupina potvrzuje, zda to tak
vnímají i ostatní. SMARTER: Je možné tímto způsobem
zacílit naši hodinu? V čem vidíte plusy a mínusy této metody? Jak souvisí nastavení cílů s hodnocením?
Cílování vyučovacích hodin
Učitelé vytvoří skupinky a v každé podle zásad SMARTER
sepíší několik cílů konkrétní vyučovací hodiny. Následuje debata nad představenými cíli jednotlivých skupin.
Na závěr bychom se měli dostat k tomu, že na základě
dobře stanovených cílů se nejen lépe pracuje (učitelům
i dětem), protože víme přesně, čeho a jak chceme dosáhnout, ale také nám nabízí přesnější způsoby hodnocení.
Metodické poznámky: Při představování cílů vyučovací hodiny je dobré mezi nimi nalézt i KK a odkázat
se na provázanost výukových cílů s KK.

způsobů hodnocení. Lektoři doplňují pouze způsoby
hodnocení, které učitelé neuvedli, např. karty, prsty,
teploměr, dramatizace atd. Učitelé se rozdělí do skupinek, vyberou si dva až tři způsoby hodnocení a zamýšlí
se nad jejich výhodami, nevýhodami a možnými způsoby, jak je zařadit do výuky. Po prezentaci výsledků své
práce si vyberou některý ze způsobů hodnocení, který
obvykle nepoužívají, a zhodnotí práci své skupinky.
Kritéria hodnocení
V další části se společně zamyslí nad kritérii hodnocení
(spravedlivé, objektivní, motivační, včasné, srozumitelné, předem známé, srovnatelné v čase, důstojné, soustavné, veřejné). Učitelé si sami doplňují kritéria a vysvětlují
je. Jako přechodovým můstek k bloku Sebehodnocení lze
použít techniku zpětné vazby. Učitelům se představí způsoby podávání a přijímání zpětné vazby. Ideálně následuje zkoušení podávání zpětné vazby ve dvojicích.
Reflexe
Co pro vás bylo obtížné? Co pro vás bylo zajímavé? Co pro
vás bylo příjemné?
Metodické poznámky: V bloku o zpětné vazbě je
dobré využít metodu dramatizace (ukázkové scénky),
kdy diváci po jejím skončení upozorňují na chyby, ke
kterým v komunikaci došlo.

Název: HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ

NÁZEV: HODNOCENÍ

Autor: Ivan Bauer, Ivo Farský
Cíl aktivity: představit způsoby hodnocení, stanovit
kritéria hodnocení, procvičit zpětnou vazbu
Čas na přípravu: 10 min
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 90 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy
Poznámka: program navazuje na program Hodnocení 1
Popis průběhu:
Formy hodnocení
Celý blok začíná evokací na téma „způsoby hodnocení“. Učitelé sepíší na flipový diagram všechny způsoby
hodnocení, které znají. Potom pomocí značek (může jít
o iniciály) zapisují, které možnosti hodnocení používají
ve své výuce. Následuje představení a popis jednotlivých

Autor: Ivan Bauer, Radek Plíhal
Cíl aktivity: seznámit účastníky s pravidly kvalitního
hodnocení, zdůraznit nutnost propojení cílů s výběrem aktivity a způsobem hodnocení
Čas na přípravu: 1 hod
Instruktorů na přípravu: 2
Čas na program: 1,5 hod
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy, příklady hodnocení, papíry, tužky
pro účastníky
Popis průběhu:
Brainstorming (jaké jsou atributy ideálního hodnocení)
Lektor společně s účastníky shromáždí atributy kvalitního hodnocení (spravedlivé, objektivní, motivující,
včasné, srozumitelné, předem známé, cílené, soustavné, důstojné, …). Ke každému z atributů hledá příklady ze školní praxe.

Inspiromat (příklady z praxe v návaznosti CÍL
– AKTIVITA – HODNOCENÍ)
Cílem této části programu je zdůraznit vzájemnou
provázanost mezi cílem, volbou aktivity (formy výuky)

a způsobem hodnocení. Při přípravě je dobré vycházet
z praktických příkladů běžných hodin. Takto podaná
látka bude pro kantory srozumitelná, snadno představitelná a jednoduše přenositelná do praxe.

CÍL

AKTIVITA

Udržet pozornost
žáků v hodině

Bleskovka – žáci dostanou papíry
Malá jednička jen pro žáky, kteří
a v krátké době odpoví na 5 otázek. Od- odpověděli na 5 otázek
povědi se žáci dozvěděli např. v posledních 10 minutách vyučovací jednotky

Naučit žáky
průběžně
pracovat

Desky – na konci období odevzdává
žák desky se všemi pracovními listy
a jinými cvičeními, které měli za úkol
vypracovat

Splnil × Nesplnil
V deskách může chybět jedno cvičení a jedno může být vypracováno špatně
(celkový počet listů je cca 25–30).

Podpořit možnost
porozumění
probranému
učivu (celku) žáky

Příprava testu – úkolem studentů je
připravit test pro své spolužáky podle
zadaných kritérií (úplnost, důležitost,
výběr pojmů, …) Jeden z testů si žáci
sami posléze napíší.

Dodržení kritérií pro sestavení testu
rozpracovaných do indikátorů nebo
schopnost uspět ve svém vlastním testu.

Posílit zájem
žáků či jejich
odpovědnost

Dobrovolný úkol – žáci mají možnost
vylepšit si prospěch například přinesením obrázků z období baroka atd.

Splnil × Nesplnil
Hodnocení podle předem daných kritérií

Změna postoje
k řízení skupiny,
pochopení důvodů
k jeho výběru
žáky

Na vlastní kůži – po předchozí
dohodě je ve třech po sobě jdoucích
hodinách probíráno učivo různými způsoby vedení skupiny učitelem. Jedná
se o styl autoritativní, demokratický
a anarchistický (je možno propojit
s látkou dějepisu).

Na konci hodiny žáci vyjadřují své pocity
a postoje. Často si uvědomí, že při velkém
důrazu učitele na kázeň, klid i poslušnost
se výkon žáků zvyšuje, ale motivace snižuje. Zajímavé je, že si studenti uvědomí, že
svým přístupem mohou ovlivňovat učitele
při volbě stylu a formy výuky.

Vtáhnout žáky do
procesu
hodnocení,
sebehodnocení

Výběr kritérií – například při hodnocení prezentací si žáci mohou zvolit kritéria, podle kterých budou hodnoceni.
Na jejich základě je vytvořena škála (indikátory). Pro jednoduchost mohou být
kritéria třeba tři (schopnost zaujmout
– výběr informací v závislosti na složení
skupiny – mluvení spatra)

Hodnocení v rámci každého z kritérií může
provést žák, učitel i třída. Celková známka
muže být průměrem všech tří hodnocení.
Součást hodnocení tvoří argumentace,
kdy jednotliví účastníci obhajují svá
stanoviska.

Skupinová práce
Vytvořit kritéria a indikátory hodnocení na téma „počítačová prezentace“. Skupina se rozdělí na menší skupiny a ty pracují na stejném zadání. Následuje prezentace
a diskuse.

HODNOCENÍ

Název: ZPĚTNÁ VAZBA

Cíl aktivity: ujasnit si pravidla pro přijímání a poskytování ZV
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1

Čas na program: 30 min
Instruktorů na program: 2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy
Popis průběhu:
Ukázka ZV
Motivační sehrávka na úvod: Pozvánka na přednes
básně žákem. Instruktor přednese básničku a následně dostane od dvou kolegů (učitelů) zpětnou vazbu.
Od jednoho špatnou zpětnou vazbu s ukázkou častých
chyb – kritizovat, být nekonkrétní, zakončit obecným
„ale jinak jsi byl dobrej“ apod.). Od druhého obdrží
zpětná vazba rozvojovou, s velkým důrazem na popisnost a očekávání do budoucna, případně může být
vztažena ke stanoveným kritériím prezentace básně
(jsou-li v zadání přednesu).
Nekvalitní zpětná vazba: No teda to byl výkon. Kroutil jsi se u toho jako jelito a stejně tak ses tlemil. A ta básnička, kterou sis vybral, to už recitují prvňáci. No aspoň,
žes to stihnul do limitu. Ale jinak to bylo docela dobrý.
Rozvojová zpětná vazba: Tvůj přednes trval 1,5 minuty oproti stanoveným dvěma minutám. Na začátku
ses uklonil a během přednesu ses díval do publika. Při
přednesu básně jsi se odmlčoval na koncích slok a dělal
jsi dramatické pauzy. Příště bys mohl zkusit měnit intonaci hlasu v průběhu recitace.
4 rohy
Na motivační úvod navazuje evokace formou 4 rohy.
V rozích místnosti jsou umístěny flipové papíry s jednou otázkou na každém: Co je to zpětná vazba? Co musí
být splněno, aby šlo o zpětnou vazbu? Jak správná zpětná
vazba vypadá? Kde se se zpětnou vazbou můžu jako učitel potkat? Účastníci ve čtyřech skupinkách obcházejí
papíry, diskutují a zapisují na ně, co je k dané otázce
napadá. Pak prezentují.
Efektivní ZV
Na výstupy účastníků navazuje standardní prezentace
principů poskytování zpětné vazby.
Aby zpětná vazba byla skutečně konstruktivní, měla by:
být popisná raději než hodnotící – popisuje, co osoba řekla nebo udělala, ale neříká, zda je to správné či
špatné
být specifická raději než obecná – popisuje konkrétní situaci s konkrétním člověkem

•
•
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• mít charakter poctivého pozorování zahrnující-

ho kromě popisu chování druhého člověka také mé
vlastní reakce a pocity
být dávána ve správný čas a na správném místě
být vyvážená – zahrnuje pozitivní i negativní postřehy
být vyžádaná a ne vnucovaná – nejužitečnější
bude, když je chtěná
Pokud při poskytování zpětné vazby vyvoláte u druhého
obhajobu, přestaňte zpětnou vazbu dávat a vypořádejte
se společně s jeho potřebou obhajoby. Teprve pak můžete v poskytování zpětné vazby pokračovat.
Abyste si z poskytované zpětné vazby odnesli co nejvíce:
naslouchejte, nemluvte a dávejte najevo, že posloucháte
ujasněte si a prověřte své porozumění obsahu
– užívejte otevřených otázek k prověření obdržených
informací, můžete se ptát na další příklady
zdržte se názoru, vyhněte se obhajování svých
činů – přerušila by se kontinuita zpětné vazby, která by tak mohla být zkreslená
nepopírejte pocity druhých lidí – dávají vám
zpětnou vazbu a na vlastní pocity mají právo
nechte si právo reagovat na zpětnou vazbu, ale
až na závěr, a dejte si dostatek času na usazení informací, kterých se vám dostalo; nereagujte impulsivně
pod vlivem negativních emocí
nechte si právo vyhodnotit zpětnou vazbu – jestli
ji přijmete a do jaké míry změníte své jednání
poděkujte tomu, kdo vám zpětnou vazbu poskytl

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Název: HODNOCENÍ JAKO PREVENCE
KONFLIKTŮ

Autor: Radek Plíhal
Cíl aktivity: představit jednotlivé způsoby hodnocení
jako účinnou prevenci vzniku konfliktů, ukázat rozdíly
mezi jednotlivými způsoby hodnocení
Čas na přípravu: 30 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 45 min
Instruktorů na program: 1–3
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: flip, čtvrtky se specifikací jednotlivých druhů hodnocení, schéma psychofyzického jednání
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Popis průběhu: Lektor účastníkům představí model
psychofyzického jednání (pozorujeme chování – odhadujeme prožívání – určujeme osobnost pozorovaného – reagujeme vlastním chováním – ovlivňujeme
chování druhého – pozorujeme jeho chování). Model
pěkně ukazuje, že člověk může ovlivňovat libovolnou
část tohoto cyklu, a tím předcházet možnému vzniku
konfliktu. Nastíní myšlenku, že podstatou „nekonfliktního“ pedagogického vztahu je nastavení kantora do modu JÁ JSEM OK – TY JSI OK (Berne). Takto totiž
máme motivaci hledat příčiny nepříjemného chování
v okolnostech spíše než ve „vadě“ žákovy osobnosti.
Pozorujeme chování – nekázeň, rozjívenost, neúcta, vykřikování
Odhadujeme prožívání – chtějí si užít, zbavit se
starostí, vybít se, vybláznit se, alkohol
Určujeme osobnost – jsou v pořádku, dokážou se
zklidnit, budou v pohodě
Reagujeme chováním – jsme trpěliví, vstřícní, nedáváme na sobě znát, že nám situace vadí
Ovlivňujeme chování – snaží se ukázňovat mezi
sebou, uvědomují si své chování, střízliví
Pozorujeme chování – vidíme změnu k lepšímu,
zítra to bude dobré
Následně lektor představí jednotlivé druhy hodnocení s jejich specifiky.
Druhy hodnocení:
Reflexe
Je především SUBJEKTIVNÍ způsob hodnocení (účastníci
sami popisují a hodnotí, jak předmět reflexe vnímali).
Větší objektivity se lektor snaží dosáhnout otázkami.
Tato metoda je pro účastníky bezpečná, protože se
orientuje především na PROCESY, které během aktivity
probíhají. Tím, že při reflexi postupně procházíme fází
popisu a hodnocení, může tato metoda sloužit jako
bohatý zdroj informací o skupině, o jejím postoji, hodnotách i prožívání.
Hodnocení podle kritérií
Má za cíl co největší OBJEKTIVITU. Subjektivitu potlačujeme tím, že popisujeme, jak činnost probíhala, a tento
popis vztahujeme k předem připraveným indikátorům
(kritériím rozpracovaným do škály). Tento druh hodnocení se orientuje na ČINNOST, nikoli na žáka.
Zpětná vazba
Jde o způsob hodnocení, který je cíleně SUBJEKTIVNÍ,

•
•
•
•
•
•

což její poskytovatel jasně deklaruje. Záměrně se orientuje na JEDNOTLIVCE nebo SKUPINU. Důležité je,
aby ZV byla vyžádaná, jinak může být potenciálním
zdrojem konfliktu.
Z výše uvedeného plyne, že každý ze způsobů hodnocení představuje trochu jiný nástroj, proto je tedy třeba
ho používat tam, kde je to vhodné. Problém například
může nastat, pokud vydáváme zpětnou vazbu (svůj subjektivní názor) za objektivní hodnocení. Zvláště pokud
hodnotíme žáka, nikoli míru zvládnutí úkolu. (Zkušení
hodnotitelé nicméně dokážou spojit všechny způsoby
hodnocení /reflexe – hodnocení dle kritérií – zpětná
vazba/ do jednoho celku. Hodnotí-li například ostřílený kantor prezentační dovednosti prostřednictvím ZV,
zvládá vztahovat své subjektivní hodnocení ke kritériím, která má pevně nastavená na základě své zkušenosti. Výsledné hodnocení prostřednictvím ZV je tak velmi
objektivní.)
Pokud tedy věnujeme odpovídající pozornost výběru
způsobu hodnocení a užíváme ho správně (podle pravidel), předcházíme možným konfliktům mezi učitelem
a žákem.
Následuje diskuse.

Název: HODNOCENÍ

Autor: Jana Langrová
Cíl aktivity: zmapovat a ujasnit si vztah ke školnímu
hodnocení, najít možnosti k jeho zefektivnění, ukázat

výhody slovního popisného hodnocení s kritérii a indikátory
Čas na přípravu: 2 hod
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 4 hod
Instruktorů na program: 3
Počet účastníků: 12–40
Prostředí: 3 učebny
Materiál: PC, projektor, powerpointová prezentace
různých typů dovolených, flipy, fixy, gong, příklady
popisných slovních hodnocení, tabulky kritérií kompetence uzavírání dohody
Popis průběhu:
Dovolená snů
Účastníci sedí a sledují prezentaci fotografií z různých
destinací, kde lze strávit dovolenou; hraje příjemná
hudba. Po projekci vyzve instruktor účastníky, aby
zavřeli oči, a vede imaginaci: Představte si, že jste na
dovolené vašich snů, jste na místě, kde si můžete dokonale odpočinout. Možná sedíte, možná ležíte nebo sportujete. Cítíte se na tom místě dobře. Rozhlédněte se kolem sebe a kochejte se pohledem na okolní krajinu.
Všimněte si, jaké je počasí, zda je vám tělesně příjemně. Rozhlédněte se kolem sebe, zda jste na své vysněné
dovolené sami nebo jestli s vámi jsou vaši blízcí. Zkuste zjistit, jak voní vzduch okolo vás. Má nějaký specifický
krajinný nádech? Takto instruktor pokračuje dál a navodí představu krásné dovolené pro každého účastníka v jeho hlavě. Poté vyzve účastníky, aby otevřeli oči
– a stojí před nimi jiný instruktor, v obleku, v roli majitele nově vznikající cestovní kanceláře. Nabízí účast
na promo akci, která má za cíl zmapovat poptávku klientů – pokud sdělí, jak si představují dovolenou svých
snů, mohou získat voucher na nemalou částku, který
lze uplatnit právě v této cestovce. Podmínka účasti na
promo akci: napsat na papírek kritéria své dovolené
snů do 2 minut. Po uplynutí času pogratuluje majitel cestovní kanceláře všem účastníkům ke splnění
vstupní podmínky a k získání voucheru na 10 000 Kč.
Poté vyzve účastníky ke splnění další podmínky – pokud chtějí dovolenou získat, je potřeba vytvořit dvojici
a dohodnout se na společných kritériích dovolené snů,
a to do 5 minut. Za odměnu zvýší hodnotu voucheru na
20 000 Kč. Hra postupuje principem řeky neboli slévání malých skupin do větších. V dalším kole je potřeba

dohodu vytvořit ve čtveřici, a to za 10 minut s odměnou
40 000 Kč. V posledním kole je potřeba uzavřít dohodu ve skupině 8 nebo 12 lidí do 20 minut s odměnou
1 000 000 Kč. Na konci prezentují finální skupiny svá kritéria. Majitel cestovky rozdá vouchery na 1 000 000 Kč
všem skupinám (pokud splnily časovou podmínku). Na
závěr oznámí, že jakmile se cestovní kancelář otevře,
vstoupí v platnost i věnované vouchery.
Následuje reflexe. Ta naše byla složena z následujících
otázek:
Která část dohody byla nejtěžší?
Jak jste postupovali, abyste došli k dohodě?
Jaké pocity měl ten, jehož podmínky a představy
o krásné dovolené se hodně změnily?
Ze kterých kritérií bylo těžké ustoupit?
Které požadavky druhých vám nejvíce vadily?
Proč jste nakonec k dohodě přistoupili?
Jaké pocity jste měli v průběhu práce v různých skupinách, jaké na konci?
Jak často se musí žáci snažit dohodnout?
Je nutné stanovovat pravidla pro dohodu?
Pokud ano, jaká?
Která z pravidel dohody pokládáte za nejdůležitější?
Pokud tato pravidla máte, jak s nimi pracujete?
Jak pravidla vaši žáci dodržují?
Jak sledujete a hodnotíte dodržování těchto pravidel?
Můžeme pravidla nazvat také kritérii pro dohodu?
Pro které KK je dohoda potřebná?
Pokud chceme zjistit, jaké úrovně dosahují naši žáci
v oblasti dohody, stačí nám stanovit si pouze pravidla
(kritéria), a nebo musíme přidat i měřítko (indikátory)?
Hodnotili byste kompetenci „dohodnout se“ klasicky
známkou, nebo popisnou slovní formou?
Kritéria pro dohodu
Účastníci dostanou tabulku kritérií a indikátorů pro
hodnocení kompetence k dohodě a mají za úkol provést
individuální sebehodnocení své úrovně kompetence,
kterou projevovali v průběhu programu. Následuje diskuse o smyslu kritérií a indikátorů.
Asociace
Skupina je rozdělena na tři početně rovnoměrné
skupinky, které určitý čas pracují paralelně, ideálně
v oddělených prostorách. U každé skupiny funguje
jeden lektor. Ve skupinách probíhají nejdříve asociace
na „hodnocení“. Instruktor zadává věty a účastníci po-
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stupně odpovídají. Kdyby bylo hodnocení barva, jaká
by to byla? Kdyby bylo hodnocení zvíře, jaké by bylo?
Kdyby bylo hodnocení počasí, jaké by bylo? Pak následuje diskuse nad otázkami: Jak přistupujete k hodnocení?
Jaké pocity ve vás vyvolává? Které druhy hodnocení jsou
pro vás příjemné, které ne, a proč? Které druhy hodnocení jsou pro vás nejobtížnější? Co si myslíte, že by vám
hodnocení usnadnilo?
Hodnotík
Skupinka je vyzvána, aby nakreslila postavu „hodnotíka“ – personifikovanou podstatu hodnocení. Jak
by měla vypadat postava ideálního hodnocení, která
by vám usnadnila proces hodnocení? Co by měla umět,
jaké by měla mít vlastnosti? Popište, jak se tato postava
chová, pojmenujte ji. Skupinky se pak sejdou v učebně
a vzájemně prezentují své postavičky, zdůvodňují jejich
vzhled, pojmenování i vlastnosti.
Reflexe
Probíhá formou diskuse nad otázkami:
Které vlastnosti pro hodnocení pokládáte za nejdůležitější?
Které nástroje k hodnocení potřebujeme?
Je pro vás hodnocení obtížné? Která část hodnocení je
podle vás nejobtížnější?
Co vám při hodnocení pomáhá?
Stanovujete si s žáky předem, co musí zvládnout, aby
obstáli?
Hledáte s nimi cestu, jak mají své výsledky práce zlepšit,
napravit…?
Přinesly vám předcházející aktivity něco pozitivního,
nového ve směru k hodnocení?
Domníváte se, že když si stanovíte kritéria pro hodnocení, je tato činnost pro vás snazší?

Název: HODNOCENÍ PODLE KRITÉRIÍ

Autor: Lucie Slejšková
Cíl aktivity: vytvořit společně kritéria pro hodnocení
prezentace, rozpracovat společně kritéria do indikátorů, vyzkoušet si na prezentacích hodnocení a sebehodnocení podle indikátorů, seznámit účastníky
s typologií MBTI dětí (téma prezentací)
Čas na přípravu: 45 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 2 hod 20 min
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Instruktorů na program: 1–2
Počet účastníků: 5–40
Prostředí: učebna
Materiál: popisy jednotlivých typů dětských temperamentů, tabulka kompetence k dohodě, flip, fixy
Popis průběhu:
Evokace
Lektor otevře téma povídáním o tom, že v životě neustále používáme kritéria pro rozhodování a vyhodnocování např. výběru dovolené, výběru jídla v restauraci
atp. Pak rozdá účastníkům tabulku s vypracovanými
kritérii a indikátory pro kompetenci dohody. Společně
tabulku projdou. Vyzve je k přijetí tohoto tabulkového
modelu jako pracovní formy pro následující 2 hodiny
práce.
Kritéria a indikátory
Lektor vysvětlí, že nácvikovým tématem hodnocení
bude „prezentace“. Účastníci mají nejprve za úkol
vzpomenout si na nějakou výbornou prezentaci, se
kterou se v životě setkali (práce, přátelé, prodejci,
firmy, divadlo atd.) Pak probíhá brainstorming prvků
/ principů / projevů, které dělaly danou prezentaci
výbornou. Lektor řečené zapisuje na flipchart, čímž
vzniká seznam indikátorů běžné prezentace. Za pomoci lektora sdruží skupina tyto indikátory do tří skupin – tří kritérií a vytvoří společnou tabulku kritérií
a indikátorů k hodnocení prezentace.
MBTI
Skupina se losem rozdělí do 4 pracovních skupin. Každá dostane popis jednoho typu temperamentu dítěte
z MBTI a připraví si krátkou prezentaci daného typu.
Po prezentaci mají posluchači za úkol pomocí barevných lepicích papírků ohodnotit prezentaci – označit
v tabulce hodnocení prezentace indikátory u jednotlivých kritérií. Prezentující skupina mezitím provádí
sebehodnocení podle stejných kritérií. Pak se podívá
na hodnocení kolegů a jednou větou okomentuje, zda
byly pohledy rozdílné či ne.
Reflexe
Na závěr probíhá sdílení nových zkušeností z tohoto
programu. Každý odpoví na otázku: Jaké poznání vám
tato zkušenost s hodnocením kolegů přinesla?
Metodická poznámka: Zdroj: Miková, Š., Stang, J.
Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál, 2010.

WORKSHOP

Na každý kurz Sborovna navazoval facilitační workshop vedený šéflektorem kurzu, realizovaný v prostorách školy do tří měsíců po konání kurzu. Cílem workshopu bylo reflektovat a podpořit přenos získaných
dovedností do reálné praxe školy. Většinou se týkal
sdílení zkušeností, které pedagogové od uplynutí kurzu získali aplikací nových metod ve svých vyučovacích
hodinách. V úvodu workshopu byla vždy zařazena
nějaká zážitková hra, jejímž cílem bylo rozhýbat skupinovou dynamiku a uvolnit školně pracovní atmosféru. Jako forma pro následující efektivní sdílení fungoval jednoduchý program nazvaný Tvůj čas.

Název: TVŮJ ČAS

Cíl aktivity: předat informace o využití zkušeností
z kurzu, procvičit prezentační dovednosti
Čas na přípravu: 2 min
Instruktorů na přípravu: 1
Čas na program: 2 hod 15 min (s přestávkou)
Instruktorů na program: 1
Počet účastníků: 16
Prostředí: učebna
Materiál: flip, fixy, desky, papíry, tužky
Popis průběhu:
Na úvod všichni dostali 15 minut na přípravu pre-

zentace toho, jak se jim podařilo zahrnout prvky
zážitkové pedagogiky do výuky, jak inovativně pracují s rozvojem KK a jakých úspěchů dosáhli v oblasti
hodnocení a sebehodnocení žáků. Po uplynutí času
na přípravu si všichni postupně sedali do tzv. „horkého křesla“, kde během 5 minut prezentovali svůj
příspěvek. Dalších 5 minut sloužilo k zodpovězení
dotazů z řad posluchačů.
Pro přípravu prezentace jsme nabídli pomocné
otázky napsané na tabuli: Jaká byla reakce žáků? Co
se vám povedlo? Kde vidíte případné rezervy? Zařadili
jste tyto „novinky“ do výuky opakovaně?
Po tomto programu následovala facilitovaná diskuse
na různá témata (podle zájmu pedagogů). Např.:
Jaký přístup k rozvoji studentů je efektivnější? Zaměřený
více na hodnotovou orientaci a postoje studentů a poté
na „učení“, nebo naopak?
Účinnost facilitačního workshopu se lišila podle míry
motivace učitelů, kterou ovlivňovalo několik různých
faktorů – volní nastavení skupiny, časové zařazení
workshopu (na konci školního roku, před Vánoci, v den
ředitelského volna atp.) a osobnost lektora. Vesměs
však šlo o významný prostor pro ujasnění, zvědomění
a korekci inovativních postupů, které učitelé aplikovali
ve svých vyučovacích hodinách.
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METODICKÉ
SHRNUTÍ

Na konci celého projektu stojí reflektivní otázka:
Co bylo z pohledu metodiky tvorby kurzů to nejpodstatnější?
A odpověď zní: Najít průnik mezi grantovým vymezením témat a konkrétní poptávkou škol, tento průnik
formulovat jako témata kurzu, definovat na tato témata
navazující cíle a na základě cílů sestavit program kurzu,
který má potenciál dané cíle naplit. U každého programu pak stanovit cíle daného programu jakožto dílčí cíle
podporující cíle hlavní.
Druhou podstatnou částí metodické práce pak bylo
pečlivě na kurzu sledovat vývoj skupiny a její reakce
na nabízený program. Podle indikátorů, které skupina
vykazovala, pak přizpůsobit program přímo jejím aktuálním rozvojovým potřebám.

Hledání témat

Prvním krokem k tvorbě úspěšné Sborovny bylo hledání a pojmenování témat kurzu. Tři hlavní témata
byla určena grantem, jejich přesnější vymezení však
bylo nutno zjistit na schůzce šéflektora kurzu s vedením školy. Pokud z jednoho z výstupů této přípravné
schůzky vyplynulo, že slabší stránku sboru tvoří práce
s cíli vyučovacích hodin, bylo jasné, že jsme našli jedno
z živých témat kurzu. Není apriori tématem grantovým, ale odráží se ve všech třech tématech hlavních.
Dovednost funkčně pracovat s cíli je důležitá jak v ZP,
tak při plánování rozvoje KK a při hodnocení žáků.
Z metodického hlediska je dobré definovat specifický
cíl zvlášť, a to jako další hlavní téma vedle témat grantových – CÍLOVÁNÍ VYUČOVACÍCH HODIN.
POPTÁVKA
ŠKOLY
GRANTOVÁ TÉMATA
TÉMATA
KURZU

CÍLE
KURZU

Definování cílů

PROGRAMY
KURZU

V kategorii cílů kurzu pak může mít toto téma své zastoupení např. v této podobě: představit učitelům
detailní plány ukázkových hodin včetně jejich

62

cílů, objasnit tzv. vstřícný a zvládací přístup
k rozvoji KK v hodinách (KK jako cíl výuky),
provést učitele workshopem stanovování cílů
a mnoho dalších. Co se však týká přesného vymezení
cílů kurzu vzhledem k tomuto tématu, je nutné dobře
zjistit současnou dovednostní a volní úroveň účastnické skupiny. První fáze zjišťování probíhá na schůzce
před kurzem, druhá přímo na kurzu samotném (někdy
má vedení školy zkreslenou představu o práci svého
sboru). Pro úvahy nad příčinami této slabé stránky
sboru se nabízejí otázky:
A) Je cílování hodin slabou stránkou proto, že pro něj
pedagogové nemají dostatečnou dovednostní výbavu (neví jak; zkouší, ale nejde to)?
B) Nebo proto, že to po nich pořád někdo vyžaduje,
a učitelům už to leze krkem (chybí motivace)?
C) Nebo to jen nikdy nezkusili (nenapadlo je to, mají
obavy to zkusit, bojí se zeptat, co to je)?
Teprve po vyjasnění kontextu problému lze definovat
cíle kurzu. Například takto:
A) Motivovaná skupina bez znalostí a dovedností pracovat s cíli hodin
cíle: předat učitelům tři efektivní nástroje
k cílování vyučovacích hodin;
poskytnout jim prostor k nácviku dovedností
spojených s cílováním (definování SMARTER
cíle, vyvažování poznatkových a kompetenčních cílů, plánování činností žáků vedoucích
ke stanovenému cíli).
B) Nemotivovaná skupina s vnitřním blokem vůči tématu
cíle: formou zážitku ozřejmit podstatu cílů
při jakékoli činnosti člověka;
zvrátit negativní postoj vůči cílování hodin
v postoj otevřený;
ukázat práci s cílováním hodin jako s nástrojem, který učiteli pomáhá (např. zbavit se
nešvarů žáků).
C) Nerozvojová skupina vyžadující výrazné impulsy
zvenčí
cíle: nechat učitele projít třemi ukázkovými
hodinami s různými pedagogickými cíli;
zpětně detailně objasnit cíle ukázkových
hodin;
předat kuchařku dalších možných cílů vyučo-

vacích hodin i s návrhy činností žáků a diskutovat o nich.
Toto jsou pouze příklady uvedené pro porozumění
tvorbě teoretické dramaturgie kurzů Sborovna. Realita je ovšem mnohem vrstevnatější a cíle mohou mít
desítky podob. Navíc se jedná o příklad cílů stanovených pouze k jednomu tématu kurzu. A každé téma
potřebuje své vlastní cíle.

Tvorba programů

Při plánování konkrétních forem programů, které mají
stanovené cíle naplnit, je potřeba zvažovat několik aspektů, aby pak při programu opravdu došlo k zamýšlenému rozvoji učitelů a ne k jejich dezorientaci, případně pocitu selhání a následnému nezájmu o téma.
Volní aspekt skupiny
Pokud pedagogům cílování hodin „jen“ nejde a motivaci mají, bude fungovat model přednáška – nácvik.
Formou přednášky lze ukázat, jak může cíl hodiny vypadat, jak na něj navazují dílčí činnosti žáků, jak jej lze
ověřit, jak jej lze variovat atp. V následném workshopu
si pedagogové zkusí vytvořit návrh cíle a náplně hodiny
a předloží jej k oponentuře kolegům a lektorům.
Pokud není motivace patrná, bude potřeba nabídnout
skupině jednoduchý nástroj pro efektivní cílování.
Aby jej byli ochotni vnímat a přijmout, vyplatí se
otevřít odborné téma nejprve zážitkovou formou. Co
se týká cílování, mohou třeba hrát týmový šipkový
turnaj na několika terčích, kdy účastníci kolují mezi
stanovišti, u každého házejí a lektoři jim zapisují body.
Terče mohou být vtipně výtvarně pojaty. Na konci
turnaje se ukáže, že na každém stanovišti bylo cílem
něco jiného – na jednom klasické šipkové bodování,
na druhém šlo o to trefit jen černé pole a za červené
následoval odečet bodů, na třetím šlo o to trefit třemi šipkami stejné číslo atp. Účastníci tak na vlastní
kůži zažijí pocit rozčarování z toho, že nevěděli, co je
cílem u jednotlivých terčů, tudíž neměli šanci ovlivnit
výsledek své snahy. Tím se otevře téma cílování lidské
činnosti – je potřeba jej společně pojmenovat, zapsat
viditelně na flip a zúžit téma na cílování vyučovacích
hodin. Na tento úvodní zážitek může navázat např.
workshop o cílech, začínající tzv. „od lesa“ něčím, co
na první pohled s cíli hodin nesouvisí, ale v závěru se

ukáže, že tento směr uvažování může učitelům usnadnit práci. Začneme třeba pojmenováním nešvarů žáků
v hodinách – žáci nedávají pozor, nedělají domácí
úkoly, nechtějí pracovat samostatně, opisují, mluví
jeden přes druhého atd. Na tyto nešvary pak mohou
učitelé v malých skupinkách vymýšlet cíle hodin, které
by tyto nešvary eliminovaly.
nešvar

cíl hodiny

nedávají pozor udržet pozornost žáků v hodině
nedělají
domácí úkoly

motivovat žáky k plnění domácích úkolů

mluví jeden
přes druhého

rozvinout kompetenci komunikativní (naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně
na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor
a vhodně argumentuje)

Cíle pak účastníci mohou společnou tvorbou ve skupinkách převést do plánu konkrétních činností žáků
a konkrétních zadání učitele. Vytvořené plány mohou
mezi skupinami kolovat, být doplňovány, oponovány,
pochváleny atp. Nebo může takto otevřené téma vrcholit společnou diskusí nad cíli vyučovacích hodin.
Diskuse může mít volnou formu nebo jemnou strukturu, která udrží její vnitřní dynamiku.
Komunikační aspekt skupiny
Pokud skupina mezi sebou komunikuje otevřeně a nemá obavy chybovat před ostatními, je dobré
zvýšit účinek kurzu tím, že budou jednotlivci (nebo
malé předmětové skupinky) pracovat na zlepšení plánů svých vyučovacích hodin, které na místě předloží
k připomínkování kolegům a lektorům. Učitelé pak
mohou odjet z kurzu s dobře připravenou hodinou,
kterou mohou ihned vyzkoušet. Tím bude přenos kurzu do pracovní praxe maximálně usnadněn.
Pokud skupina projevuje motivaci rozvíjet se v cílování vyučovacích hodin a zároveň v ní nepanuje atmosféra otevřenosti a jednotlivci mají obavy ukázat před
ostatními svůj styl práce a uvažování, je důležité neohrozit je násilným odhalováním jejich pedagogického
přístupu před kolegy. Forma programu bude v tom-
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to případě opatrnější na sdílení jejich zkušeností,
nebude je tlačit do povídání o jejich současných hodinách a možná ani ne do veřejných prezentací vyučovacích hodin, které si vytvoří přímo při programu.
Záleží na lektorově posouzení míry ohrožení pedagogů – z toho vyplyne, zda budou pracovat samostatně
nebo po skupinkách, jak budou tyto skupinky utvořeny (losem? jejich volbou?), zda budou prezentovat své
výstupy práce přede všemi nebo jen výstupy protočíme ve skupinách a požádáme o písemnou zpětnou
vazbu atp. Pečlivé sledování skupiny a jejích komunikačních projevů nám pomůže určit bezpečnou formu
programu.
Pragmatický aspekt
Při stanovování formy programů je důležité počítat
i s tak elementárními okolnostmi, jako jsou například
počet účastníků ve skupině, počet kompetentních lektorů, počet a vybavení pracovních prostor a umístění
programu ve scénáři kurzu (ráno, večer, po náročném
programu, po sedavém programu atp.).
Jednotlivé aspekty se většinou pro celý pedagogický
sbor nedají určit jednotně. Ve sboru existují menší skupiny s rozdílnou motivací a dovednostní úrovní. To je
naprosto přirozené a lektor s tím musí počítat. Bohudík
na práci s různorodou skupinou neexistuje jasný návod.
Vše záleží na zkušenosti a citlivosti lektora. Tím pokaždé vzniká lektorsky originální dílo. Každopádně platí,
že každý program na kurzu má mít jasně stanovené své
vlastní cíle, které v kontextu celého kurzu tvoří cíle dílčí
a napomáhají k naplnění cílů hlavních.
Z uvedených příkladů vysvítá, že každé téma kurzu
může být uskutečněno různými cestami vedoucími k odlišným cílům. Volba a forma správné cesty by
měly být určeny s respektem k výchozímu stavu
účastnické skupiny. Pokud bychom nemotivovaným pedagogům předložili workshop plný návodů
a nástrojů jak zefektivnit cílování vyučovacích hodin,
vůbec by k nim přes bariéru nezájmu informace nedoputovaly. Když se nám u takovéto skupiny podaří
„pouze“ zlomit nechuť a vyvolat v nich zájem o téma,
můžeme být spokojeni. Na časovém formátu 2,5denního kurzu je to práce hodnotná.
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Dramaturgie na kurzu

Důležitou část metodické práce tvoří vedení kurzu
a práce se skupinovou dynamikou. Až při realizaci programu se postupně vyjevuje, zda je dramaturgický záměr dobře ušit na potřeby účastnické skupiny. Pokud
se mezi záměrem a potřebami vyskytují nějaké rozpory, je potřeba hledat jejich příčiny a na základě
jejich odhalení kurz přetvářet. Změny v programu kurzu mohou probíhat na dvou rovinách. První z nich tvoří součást týmové práce a jde o záměnu plánovaných
programů za jiné. Tým má čas kromě sledování vývoje
skupiny a jejích reakcí na program také reflektovat
účinnost kurzu, plánovat změny ve scénáři a připravit se na jejich uskutečnění. Druhá rovina změn klade mnohem větší nároky na lektorské zkušenosti a jde
v ní o přecílování již běžícího programu na základě
úsudku a okamžité reakce lektora. To nastává ve chvíli,
kdy plánovaná forma programu evidentně nenaplňuje cíl, ke kterému byla vytvořena. V tu chvíli je nutné
zasáhnout a formu a obsah běžícího programu pozměnit, aby účinnost programu stoupla.
Indikátory pro to, zda program naplňuje cíle či ne,
získává tým ze dvou zdrojů. Jedním je prosté pozorování, druhým průběžné hodnocení programu se zadavatelem kurzu. U Sboroven to byli většinou ředitelé
či zástupci škol.

VÝSTUPY
Z DOTAZNÍKŮ
ÚČASTNíků

Následující text je výstupem zpětnovazebních dotazníků kurzu Sborovna pořádaného občanským sdružením Prázdninová škola Lipnice. Tyto kurzy proběhly
v období březen 2010 – srpen 2011. Z 15 uskutečněných kurzů se sešlo celkem 297 dotazníků. Dotazníky
byly vybírány na konci třetího dne školení před odjezdem domů a zároveň před workshopem, který následoval v různém časovém odstupu po kurzu.

z dané oblasti a nakolik pochopili způsob, jak danou oblast využít ve výuce. Z dotazníků také vyplynulo, nakolik
účastníci získali teoretické povědomí o každé oblasti.

Baterie otázek v dotazníku byly rozděleny do tří oblastí, které vycházely ze tří hlavních témat kurzu. První téma tvořila oblast zážitkové pedagogiky, druhé
oblast klíčových kompetencí a třetí oblast hodnocení a sebehodnocení.

Pedagogové odpovídali na všechny otázky pomocí
pětibodové škály, kdy 1 znamenala největší souhlas
s daným výrokem a 5 největší nesouhlas.

Každá oblast otázek zjišťovala, jak rozsáhlými znalostmi
účastníci disponovali před samotným kurzem, dále nakolik si na kurzu účastníci prakticky vyzkoušeli aktivity

Závěrečná část dotazníku se pak zaměřovala do budoucna a mapovala, které oblasti jsou pro pedagogy
uchopitelné ve výuce a o kterých si myslí, že je reálně
využijí.

Určitě
ano

Spíše
ano

Zčásti

Spíše
ne

Rozhodně
ne

1

2

3

4

5

Následující hodnoty u jednotlivých otázek představují pak vždy průměr ze všech získaných odpovědí.

1. Oblast zážitkové pedagogiky

Praktický přenos aktivit spojených s oblastí zážitkové pedagogiky se stal nejlépe hodnocenou otázkou z celého
dotazníku a pedagogové tento prvek často zmiňovali i v otevřené otázce, co si nejvíce z kurzu odnášejí. Pojmenovávali, že jim nejužitečnější a nejuchopitelnější připadaly drobné hříčky a jednotlivé postupy právě z oblasti
zážitkové pedagogiky. Z dotazníků také vyplývá, že pedagogové, kteří absolvovali kurz, byli právě s oblastí zážitkové pedagogiky nejméně seznámeni a měli o ní nejmenší povědomí. Během otevřených otázek také
jako největší úskalí této oblasti uváděli, že jim přijde velmi obtížné využívat principy zážitkové pedagogiky
během běžné výuky.
Na kurzu jsem si prakticky vyzkoušel aktivity z oblasti zážitkové pedagogiky.

1,33

Kurz mi ukázal možnosti, jak přenést ZP do výuky.

1,72

Na kurzu jsem získal teoretické základy v oblasti ZP.

1,79

Znalosti z oblasti ZP jsem měl již před kurzem.

2,68
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2. Oblast klíčových kompetencí

V oblasti klíčových kompetencí dle dotazníků disponují pedagogové většími předchozími znalostmi než u zážitkové
pedagogiky. Hodnoty, které ukazují, kolik se toho na kurzu dozvěděli, se stále pohybují v kladné části škály. Ze srovnání s předchozím tématem vyplývá nicméně fakt, že učitelé nacházeli na kurzu menší obohacení v oblasti klíčových
kompetencí a menší možnou využitelnost do praxe. Je otázkou, zda je tento vztah výsledkem jednotlivých programů na kurzu, či zda souvisí s tím, že slova klíčové kompetence jsou pro učitele poměrně známá a používaná, ale jako
teoretická témata na ně působí spíš demotivačně než motivačně.
Na kurzu jsem si prakticky vyzkoušel aktivity rozvíjející KK.

1,71

Kurz mi ukázal možnosti, jak KK rozvíjet v běžné výuce spolu se znalostmi.

1,85

Kurz mi ukázal možnosti, jak snáze propojit KK s běžnými činnostmi žáku v hodině.

1,93

Znalosti v oblasti KK jsme měl již před kurzem.

2,39

3. Oblast hodnocení a sebehodnocení

V oblasti hodnocení a sebehodnocení nejkladněji hodnotí účastníci přehled o různých formách hodnocení a sebehodnocení a dále pak praktické využití popisné zpětné vazby. V oblasti hodnocení a sebehodnocení mají učitelé největší předchozí znalosti.
Na kurzu jsem získal přehled o různých formách hodnocení a sebehodnocení.

1,64

Kurz mi pomohl ujasnit si zásady hodnocení a sebehodnocení.

1,85

Kurz mi ukázal, jak při hodnocení používat popisnou zpětnou vazbu.

1,83

Znalosti v oblasti hodnocení a sebehodnocení jsem měl již před kurzem.

2,24

4. Přenos do praxe

V otázce dalšího využití v praxi si nejlépe stojí klíčové kompetence, následuje oblast zážitkové pedagogiky.
Po návratu z kurzu budu principy ZP používat v běžných hodinách.

1,95

Po návratu z kurzu budu s KK pracovat v běžných hodinách.

1,83

Po návratu z kurzu budu ve svých hodinách používat některé z forem hodnocení a sebehodnocení,
1,99
které pro mě byly nové.
Zmíněné oblasti jsem ve výuce využíval již před kurzem.

2,3

Pedagogům byly ná závěr položeny tři otevřené otázky související s celkovou spokojeností na kurzu. Odpovědi se
často opakovaly, uvádíme tedy ty nejzajímavější a nejčastější.
Co konkrétně pro vás bylo na kurzu užitečné:

• Názorné seznámení se s klíčovými a odbornými
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompetencemi, zážitkovou pedagogikou,
hodnocením a sebehodnocením a týmovou prací.
Semknutí jak lektorského týmu, tak i týmu kolegů,
vzájemné bližší poznání se, získání podnětů pro
svoji pedagogickou práci.
Ukázky a konkrétní příklady.
Zažití si věcí na vlastní kůži.
Kontaktní aktivity, příklady aktivizace studentů,
konkrétní metody zpětné vazby.
Pochopení principu a správného vedení zpětné vazby.
Propojení názorných ukázek s nezáživnými tématy.
Akvárium – večerní týmová schůzka, kterou jsme
mohli pozorovat.
Ukázkové hodiny – vžití se do role studentů.
Obdivuji propojení (obsahové, asociativní) jednotlivých metod. Určitě některé využiji v praxi. Jsem ráda
za poznání kolegů v jiných než školních situacích.
Získal jsem informace o metodě, která mi byla
doposud neznámá, obohacuje vyučovací proces
a oživuje ho. Škoda, že jsem se s ní nesetkal dříve.
Nové hry a soutěže (šlacha).
Dokonalá souhra vašeho kolektivu.
Nové informace, potvrzení o kvalitách našeho
kolektivu.
Zpětná vazba.
Celý kurz byl zábavný, užitečný a velmi přínosný.
Uvědomit si spoustu věcí, zastavit se, zamyslet se
kam dál.

• Nebát se KK.
• Možnosti užití ve škole.
• Zážitková pedagogika.
• Možnost nabídnutí vlastních zkušeností ostatním.
• Motivace do další práce.
• Využití metody Judo v praxi.
• Vyslechnout si něco o práci kolegů.
• Náměty pro práci s morálním kodexem.
• Kritéria hodnocení.
• Poznání kolektivu, zjištění, na koho se můžu
obrátit v jaké situaci.
• Být v dospělosti opět dítětem.
• Uvědomila jsem si potřebu nastavení pravidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hodnocení, aby byla srozumitelná a přehledná pro
mě i lektory.
Motivační typologie žáků.
Rozvíjení komunikace ve skupině.
Výborné vyhodnocení hry Scrabble.
Praktické ukázky.
Otevření nových možností práce se sebou
samotnou a s dětmi.
Měla jsem čas se zastavit a více přemýšlet o své
práci.
Inspiromat.
Reflexe.
Uvědomit si, co dělám špatně/v čem mám rezervy
(např. práce v týmu) a pak přenos na práci se studenty
(proč mohou mít někde problémy, nechápou).
Konkrétní Ivanovy ukázky do výuky.

5. Celková spokojenost

Celková spokojenost s kurzem a jeho užitečností vychází jako vysoké číslo, přičemž odpovědi označující nespokojenost či výraznou nespokojenost se v 297 dotaznících vyskytly pouze 6krát.
Na kurzu jsem se naučil užitečné věci.

1,44

Vedle vyzkoušení si nových způsobů výuky, motivace a odpočinutí hodnotili pedagogové jako nejpřínosnější
možnosti zažít něco společně v pracovním kolektivu a využít prostor pro diskusi o problémech, na kterou není
během běžné výuky ve škole čas.
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SHRNUTÍ Shrnutí výstupů projektu
VÝSTUPŮ Sborovna – Klíč k individualizaci
Seznam škol
z PROJEKTU

Seznam lektoru a pedagogů
Vedoucí lektoři

odborní pedagogové

Ivo Farský

Mgr.

instruktor

Ivan Bauer

Mgr.

pedagog

Jana Haková

MgA.

instruktor

Marcela Brandová Mgr.

pedagog

Chronologický řazený seznam škol, účastnících se kurzů Sborovna

Jan Krejčí

Mgr.

instruktor

Iva Dvořáková

Mgr.

pedagog

• Gymnázium Český Brod
• Základní škola a Mateřská škola Jince
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice
• Základní škola Úvaly
• Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
• Speciální základní škola Poděbrady
• Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
• Základní škola a Mateřská škola Kolín
• Integrovaná střední škola Mladá Boleslav
• Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí
• Obchodní akademie SOVA, o.p.s.
• Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora
• Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice
• Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Poděbrady
• Střední průmyslová škola stavební Mělník
• Základní škola Kamenná Stezka, Kutná Hora
• Základní škola Mnichovická, Kolín
• Základní škola praktická, základní škola speciální a Mateřská škola speciální Kladno
• Základní škola Jungmannovy sady Mělník
• Základní škola u Říčanského lesa
• Základní škola a Mateřská škola Klobuky

Pavel Kučera

instruktor

Oto Kuczman

Mgr.

pedagog

Mgr.

pedagog

Radek Plíhal

Mgr.

instruktor

Jana Langrová

Josef Regner

Mgr.

instruktor

Lenka Rozsívalová PaeDr.
Matušková

pedagog

Zuzana Andresová Mgr.

instruktor

Lenka Říhová

Mgr.

pedagog

Antonín Blomann Mgr.

instruktor

Lucie Slejšková

Mgr.

pedagog

Adam Dědič

Mgr.

projektový
manažer

Michal Dvořák

Mgr.

instruktor

členové týmu

Josefa Hrušku

elév

Petr Chmel

Mgr.

instruktor

Boris Janča

Ing.

instruktor

Jana Kindlmannová Mgr.

elév

Lucie Krejčíková

Mgr., B.A. instruktor

Jakub Šneidr

Bc.

elév

Jana Šachtová

M.A.

instruktor

Karel Štefl

Mgr.

instruktor

Josef Tůša

Mgr.

elév

Kurzy Sborovna prošlo celkem 435 pedagogických pracovníků Středočeského kraje a následnými workshopy pak
240 pedagogických pracovníků.
Metodické výstupy projektu Sborovna:
Pracovní listy používané během jednotlivých kurzů naleznete na stránkách Prázdninové školy Lipnice.
Publikace Škola zážitkem aneb Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků.
Sborník závěrečných zpráv

•
•
•

Personální obsazení:
Projektový manažer: Mgr. Adam Dědič
Metodička a autorka konceptu projektu Sborovna: Mgr. Renáta Trčková
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