
za přírodou 
do šárky

 Odpolední vycházka do Divoké Šárky se 

zaměřuje na vnímání přírody a seznamuje se 

zajímavou přírodou tohoto území. 

cíl
• Zaposlouchat se a zahledět do přírody 

Divoké Šárky  

• Seznámit se s nejstarší pražskou rezervací  

počet účastníků․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5—15

prostředí․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․Divoká Šárka 

délka․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․2,5–3 hodiny 

věková skupina․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7+
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předem 
připravit
• Vytisknout mapičku 

• Prostudovat trasu

průběh
Trasa:  

• začátek: zastávka tramvaje a  autobusů Divoká 
Šárka  

• Zastavení 1) pod hrází vodní nádrže Džbán  

• Zastavení 2) vyhlídka Dívčí skok, dále po hranici 
přírodní rezervace severním svahem dolů 

• Zastavení 3) severní svah, odtud dolů k 

• Zastavení 4) Čertův mlýn, odtud po hranici rezer-
vace jižním svahem nahoru 

• Zastavení 5) v jižním svahu, po té dále na 

• Zastavení 6) Nebušická vyhlídka 

• Potom po červené turistické značce na zastávku 
busu Nebušice, K Noskovně – odtud jezdí auto-
busy MHD  

  

Zastavení 1: pod hrází Džbánu 

Info:  Džbán je druhé největší přírodní koupaliště 

v Praze (po Hostivařské přehradě). Nádrž byla posta-

vena v letech 1966–1971. 

Aktivita:  Předvádění pojmů. Děti se snaží beze slov 

předvést dané pojmy, ostatní hádají. Malým dětem 

vybereme pojmy jednodušší. Aktivita má být rozehří-

vací a zábavná, zároveň navržené pojmy souvisí s tím, 

co při vycházce uvidíme. Na závěr nebo průběžně se 

můžete dětí ptát, jak si myslí, že tento pojem s úze-

mím souvisí.  

Navržené pojmy (a jejich místní význam):  

• kapradiny (rostou na stinných severních svazích 
Šárky),  

• sever (světová strana určující stinný ráz svahů),  

• skály (typické pro Šárku),  

• podloží (význam buližníku, kterým je tvořena 
celá Šárka),  

• soutěska (skály tvoří úzké soutěsky),  

• ovce (spásají louky, takže nezarůstají křovinami),  

K metodice 
akce

 Průběh celé vycházky je inspirován koncep-

tem „plynulého učení“ amerického přírodovědce 

a pedagoga Josepha Cornella. To, co popisuje, není 

nic převratného, spíše pěkně shrnuje to, co jste si 

v praxi možná již sami vyzkoušeli. Postup aktivit 

v „plynulém učení“ vystihuje přirozený způsob učení. 

Činnosti a hry jsou rozděleny do čtyř fází, které na 

sebe navazují, přičemž nezáleží na věku, prostředí či 

naladění skupiny. Jednotlivé fáze jsou následující: 

1. Probuzení nadšení 

2. Zaměření pozornosti 

3. Přímý prožitek 

4. Sdílení inspirace 

 Doporučujeme Cornellovy publikace i webo-

vé stránky, které jsou skvělým vodítkem a inspirací, 

jak dát vašim terénním výpravám či venkovním 

schůzkám jiný náboj.
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 Dívčí skok je nejvyšší vrchol Šárky. Podle po-

věsti tu prý Šárka, soužená výčitkami za zradu Ctirada, 

ukončila svůj život.  

Aktivita: Fotografování  

Děti jsou rozděleny do dvojic. Jeden z dvojice je foto-

aparát, druhý ho ovládá. Fotoaparát má zavřené oči 

a nechá se vodit. Ve chvíli, kdy ho fotograf zatahá za 

ucho, otevře oči a „fotí“. Po druhém zatahání oči opět 

zavře. Focení (expozice) trvá cca 5 vteřin. Fotograf vy-

bírá zajímavé záběry a fotoaparát si užívá chvíle pře-

kvapení a údivu. Poté si děti role vymění. 

 Ideální začátek aktivity je na kraji louky (viz 

fotka), před tím než se začne stoupat vzhůru. Z toho-

to místa není vidět přes vrchol a tak je pro účastníky 

velkým překvapení, když otevřou oči a vidí skály (další 

fotka) a výhled do okolí.  

Zastavení 3: Severní svah 

Info: Severní svahy kopců jsou vždy stinnější, tedy vlh-

čí, s vyšší vrstvou půdy a tudíž bujnější vegetací. Zde 

vidíme vysoký, přirozený les, relativně dobře zachova-

ný v přirozené podobě. Můžeme ho nazvat i pralesem. 

• hospodaření (pastva ovcí je nejpřirozenější způ-
sob udržení trávníků, Šárka byla intenzivně ze-
mědělsky využívána do 2. světové války, na fot-
kách z té doby bychom viděly svahy holé),  

• modřenec (v Šárce byl poprvé popsán nový druh 
modřence – modřenec tenkokvětý),  

• přírodověda (Šárka je vzhledem ke své poloze – 
Praha a  Karlova univerzita - velmi dobře probá-
daným územím),  

• popis (popisování nových druhů souvisí s inten-

zivním přírodovědným průzkumem, který zde 
probíhal) 

Aktivita po cestě k Zastavení 2: 

Zelené hádanky 

Vedoucí popisuje nějaký druh rostliny, který je mož-

né vidět v okolí. Začíná popisovat od vlastností, kte-

ré nejsou na první pohled zřejmé, a postupuje k těm 

jasnějším. Kdo z dětí uhádne, o co se jedná, dá si ruku 

na hlavu. Ve chvíli, kdy má ruku na hlavě asi polovina 

skupiny, rostlinu odhalíme. Můžeme začít např. s be-

zem černým.  

 

Zastavení 2: vyhlídka Dívčí skok 

Info: Celá Šárka je tvořena horninou buližníkem. 

Každá skalka, na kterou tu šlápneme, je buližník. 

Buližník je pojem, který by si měly děti, kromě dojmů 

z vnímání přírody, ze Šárky skutečně odnést. 
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Aktivita: Natoč film – na severním svahu  

“Představte si, že natáčíte dokumentární film o Šárce, 

pro nějž je potřeba pořídit kvalitní zvukový a obrazo-

vý záznam.“ 

 Necháme účastníky, aby si našli pohodlné 

místo v doslechu, všichni se ztišíme. Na zvukový sig-

nál (zvoneček, houknutí) se zaposloucháme a snaží-

me si záznam uložit do paměti, jako bychom ho na-

hrávali. Cca po minutě (podle soustředění účastníků 

může být časový úsek delší) po zvukovém znamení 

účastníci oči otevřou a „zaznamenávají“ zvuk i obraz. 

Už i tónem, jakým vysvětlujeme aktivitu, se snažme 

vytvořit klidnou soustředěnou atmosféru. Aktivita 

správně vyzní, pokud všichni vydrží být v naprostém 

tichu a soustředění. Po skončení si povíme o svých do-

jmech.  

Zastavení 4: Čertův mlýn 

Info: Čertův mlýn – bývalá restaurace, dnes nově zre-

konstruované soukromé bydlení. 

Aktivita: Louka u mlýna je často sekaná a tráva vybí-

zí k pobíhání bosky. Podle chuti se zujeme a zahraje-

me si honičku. Vnímáme chodidly trávu a zemi. Kdo 

je chycen, zkamení, ostatní ho dotekem a kouzelným 

slovem „buližník“ opět oživí. 

Zastavení 5: Jižní svah 

Info: Jižní svahy jsou silně osluněné, proto suché, 

neudrží se na nich vyšší vrstva půdy, tedy i  veške-

rá vegetace je nižší a chabá. Nízké, pomalu rostoucí 

duby, sucho snášející byliny. Vidíme zde obrovský kon-

trast oproti severnímu svahu, i když podloží je stejné 

(buližník). 

Aktivita: Natoč film – na jižním svahu  

Aktivitu provedeme stejným způsobem jako na sever-

ním svahu. Po skončení si povíme o dojmech a porov-

náme rozdíly oproti záznamům ze severního svahu.

Zastavení 6: Nebušická vyhlídka 

Info: V ochraně přírody nejde jen o to, zakazovat trhat 

kytky, chytat motýly a kácet stromy. Velký význam má 

také ochrana území jako celku: např. zákaz stavění 

nových silnic, domů.  
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Metodika vznikla v rámci projektu Příhody pražské 

přírody realizovaného Skautským institutem, který byl 

podpořen grantem hlavního města Prahy.

Aktivitu připravily 

Anna Šlechtová, Jana Marešová

odkazy
Metodika: 

• Cornell, J. (2012): Objevujeme přírodu. Učení 
hrou a prožitkem. Portál. Praha. http://obchod.
portal.cz/objevujeme-prirodu/ 

• Aktivity z dílny J. Cornella [online]. Stránky orga-
nizace Sharing Nature Foundation [cit. 2017-06-
17]. Dostupné z www: http://www.sharingnatu-
re.com/nature-activities.html  

O chráněném území:  

• http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_kraji-
na_a_zelen/zvlaste_chranena_uzemi/prirod-
ni_rezervace/pr_divoka_sarka.xhtml 

• http://botany.cz/cs/divoka-sarka/ 

• Plán péče PR Divoká Šárka: http://envis.pra-
ha-mesto.cz/planypece_ozchu/PR_Divoka_
Sarka_2010_2024/Plan_pece_PR_Divoka%20
Sarka_2010_2024.pdf 

Aktivita: Dejte prostor všem se rozhlédnout po okolí 

a pokochat se pro Prahu opravdu netypickým výhle-

dem. 

 Až se všichni vydýchají po výstupu a potěší se 

výhledem, sesedneme se do kruhu.  

Nejprve necháme každého, ať si znovu sám pro sebe 

prohlédne fotografie z vyhlídky u Dívčího skoku, filmy 

a  zvuky, co natočil na severním a  jižním svahu. Pak 

sdílíme, co jsme v území zažili, co o něm víme, jak ho 

vnímáme. 

 Poté můžeme přejít na otázky k ochraně pří-

rody v podobném území, nikdy není jedna správná 

odpověď, jde spíš o to vyvolat diskusi:  

• Proč má podle vás cenu území chránit? – padat 
mohou různé odpovědi – je to hezké, cítil jsem 
se tu dobře, kvůli rostlinám a živočichům, dobré 
místo pro výlety, ….  

• Co si myslíte, že území ohrožuje? – opět padat 
mohou různé odpovědi - nevhodné chování ná-
vštěvníků, stavba nových domů,  

• Co my – každý z nás - můžeme dělat, aby podob-
ná místa zůstala zachována? – ukazovat, jak je to 
tu krásné ostatním, zajímat se, co se v mém okolí 
děje, nevyhazovat odpadky, … 
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