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V ážená paní učitelko, váže-
ný pane učiteli, vážení přá-
telé a příznivci předškolní-

ho vzdělávání, dostává se Vám do 
rukou první letošní číslo informač-
ního bulletinu mrkvička, určené 
mateřským školám kraje Vysočina 
se zájmem o environmentální vý-
chovu. První letošní bulletin má 
téma Projektová výuka.

Téma Vám možná bude připadat 
teoretické, ale v bulletinu nechybí 
metodika, praktické ukázky ze stře-
disek ekologické výchovy, příklady 
dobré praxe mateřských škol, odka-
zy, literatura i odborné informace 
k tématu. Doufáme, že v něm pro 
sebe naleznete inspiraci a poučení.

Dalšími službami, které vám bu-
deme v roce 2012 poskytovat, bu-
dou například průběžné elektronic-
ké rozesílky aktuálních informací a 
možnost přispívat do informačního 
bulletinu mrkvička. Neváhejte vyu-
žít také našich konzultačních slu-
žeb, více najdete na našem letáku 
nebo webových stránkách. Nabízí-
me Vám též možnost rozeslat infor-
maci o Vašich akcích a aktivitách 
na ostatní školky v kraji.

rádi bychom Vás také informo-
vali o akcích, které pro Vás v tom-
to školním roce připravujeme:  15. 
května 2012 chystáme regionál-
ní setkání mrkvička. Uskuteční se 
v jihlavské ZOO v novém vzdělá-
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vacím centru Pod povrchem. Pro 
zájemkyně o letní vzdělávání chys-
táme na srpen (22. 8. – 24. 8.) ví-
cedenní seminář na Chaloupkách.  
V nejbližších dnech (30. 3. – 1. 4.) 
se na Chaloupkách u Kněžic koná 
velikonoční víkend pro dospěláky 
s dětmi:  Než přijdou Velikonoce. Je 
možné přijet jenom na sobotu. in-
formace o všech  chaloupeckých ak-
cích najdete na www.chaloupky.cz

V únoru se uskutečnil první z řady 
seminářů Ekologie v hudbě, hudba 
v ekologii. Než se k Vám bulletin č. 
1 dostane, proběhne další seminář 
v Humpolci.  Poslední díl nás ješ-
tě čeká začátkem dubna v Jihlavě. 
Žďárská část se setkala s velkým 

ohlasem. Přejeme si, aby se i ty 
ostatní dalším zájemcům líbily.

Chtěla jsem Vám nabídnout pro 
Vaše školky na závěr školního roku 
nějaké chaloupecké  terénní pro-
gramy, které byste mohly využít 
jako školní výlety. ale kromě praco-
viště Krátká, které má ještě na čer-
ven volnou kapacitu, jsou praco-
viště Velké meziříčí a Kněžice pro 
letošní školní rok obsazeny a pra-
coviště Horní Krupá nabízí terénní 
program pro mŠ až na září 2012.

Přejeme Vám pěkné počtení a 
budeme se těšit na další setkávání.

Za tým Mrkvička z Chaloupek Marie 
Rajnošková

TemaTická, nebo projekTová výuka?
„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoli jako specialista.“ 
albert einstein

Současná škola už si dávno nevystačí jen s pouhými informacemi. Ty jsou dnes lehce dostupné. Pod-
statnější se stává dovednost jejich zpracování, porovnání, vyhodnocení a především efektivního použití.  

V této souvislosti se dostávají do popředí zájmu pedagogů metody a formy práce, při kterých se žáci 
aktivně zapojují do procesu učení. Zvláštní oblibě se dnes těší hlavně tematická a projektová výuka. Obě 
tyto metody lze zařadit mezi tzv. komplexní výukové metody. mají mnoho společného, jsou mezi nimi i zásadní 
rozdíly a jsou dost často zaměňovány. 

Slovem „projekt“ bývá někdy v praxi škol označováno cokoli, co není „tradiční“ výukou. Často to jsou ve sku-
tečnosti vlastně exkurze, referáty, tematické školní akce, skupinová práce na stanovištích nebo právě tematic-
ká výuka. Občas slýchávám, že je přece jedno, jak své metody pojmenuji, hlavně že se něco děje a děti to baví. 
Kromě profesní cti (kdo jiný než pedagog by měl být odborně fundovaný?!) je ovšem ve hře i efektivita takové 
výuky. Jestliže neznáme podstatu metody, její specifi ka, výhody a nevýhody, možnosti i úskalí, těžko můžeme 
očekávat, že plně využijeme její potenciál. 

Jitka Kašová | pokračování na str. 2
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děti ve věku 5–8 let. Je určena 
učitelkám v mateřských školách 
a na prvním stupni škol základ-
ních, vychovatelkám v druži-
nách, rodičům dětí uvedeného 
věku.

Petr Kukal, Jan Vinduška: Hovory 
a hrátky se zvyky a svátky. Vydal Por-

tál 2010.
Zdroj: www.obchod.portal.cz

ŠkoLka pLná Zábavy

Kniha přináší deset tematic-
kých celků pro deset měsíců škol-
ního roku. U každé hry je uveden 
cíl, věk dětí, pro které je hra urče-
na, seznam potřebného materiá-
lu, pokyny pro přípravu, vlastní 
popis hry a další možnosti her na 
dané téma. Jednotlivé hry umož-
ňují v průběhu roku dětem zá-
bavnou formou poznávat vlastní 
tělo a jeho fungování, přírodní 
prostředí i organizaci světa lidí. 
Dohromady tak tvoří ucelené ku-
rikulum pro rozvoj znalostí, do-
vedností a návyků předškoláka. 

Patty Claycombová: Školka plná zá-
bavy. Kalendář tvořivých her pro před-

školní děti. Vydal Portál 2011.
Zdroj: www.obchod.portal.cz

vZDěLávánÍ 
v maTeŘSkÉ ŠkoLe

Kniha je určená učitelkám 
a ředitelkám mateřských škol 
a studentům středních pedago-
gických škol, VOŠ a VŠ. Objas-
ňuje principy rVP PV jako spo-
lečného kurikula a napomáhá při 
evaluaci, tvorbě a realizaci škol-

ního vzdělávacího a třídních vzdě-
lávacích programů. V části věno-
vané kurikulárním dokumentům 
vysvětluje postavení legislativních 
dokumentů (Bílá kniha, rámcový 
vzdělávací program) jako výcho-
diska pro tvorbu školních a tříd-
ních vzdělávacích programů, 
objasňuje principy rVP PV a upo-
zorňuje na nejčastější problémy 
související s jeho pochopením. 
Část věnovaná realizaci vzdělává-
ní v mŠ upozorňuje na problémy 
související s organizací vzdělávání, 
spontánními a řízenými činnost-
mi, harmonogramem dne, čin-
nostním a integrovaným učením, 
metodami a formami vzdělávání 
a postavením učitelky mŠ v pro-
cesu vzdělávání v mateřské škole. 
Oddíl věnovaný evaluaci předsta-
vuje evaluaci jako proces, který 
propojuje kurikulární dokumenty 
a realizaci vzdělávání v mŠ.
Eva Svobodová a kol.: Vzdělávání v ma-

teřské škole. Školní a třídní vzdělávací 
program. Vydal Portál 2010.
Zdroj: www.obchod.portal.cz

LeS oČima povoLánÍ 

Chcete vyrazit s dětmi do lesa? 
a přemýšlíte, nač je nalákat? Nabí-
zíme vám inspiraci. Najdete ji na 
čtyřech leporelech s popisem zá-
bavných aktivit a obrázky. Děti se 
promění nejprve v učedníky a po 
splnění úkolů dosáhnou až úrovně 
mistra v povolání lesního správ-
ce, výrobce hudebních nástrojů, 
turistického průvodce či truhláře. 
Cílem je, aby děti samy vedly ak-
tivity pro své kamarády. rodič či 
učitel je průvodcem, který může 
pomoci s kontrolou plnění úko-
lů či hlídat sáček s poklady a na-
konec pomůže vyrobit odznáčky 
povolání pro malé učedníky. Pře-
jeme, ať si v lese společně užijete 
spoustu radosti! Vhodné pro dru-
žiny, školní třídy i pro rodiče či 
prarodiče s dětmi. Velmi se hodí 
pro různorodé věkové skupiny − 
vyzkoušeno v praxi! Doporučený 
věk dětí: 5–12 let. Doporučený 
počet: ideálně 4–24 dětí. 

K objednání v e-shopu 
http://www.terezanet.cz/obchudek.html 

nebo na adrese: tereza@terezanet.cz

DuŠená mrkviČka 
S jabLeČným moŠTem

300 g mrkve
olivový olej
cukr fruktóza
160 ml jablečného moštu
100 ml zeleninového vývaru 
nebo vody
2 čl hořčice (ideálně dijonské)
zelená petrželka

mrkvičku nakrájíme na delší úzké 
hranolky. Na pánvi rozpálíme olej 
a za stálého míchání mrkvičku 
osmažíme. Přisypeme cukr fruk-
tózu a smažíme ještě 1 minutu, 
dokud se cukr nerozpustí. Jab-
lečnou šťávu smícháme se zele-
ninovým vývarem nebo vodou, 
přilijeme do pánve, přivedeme 
k varu a přimícháme hořčici. Pá-
nev částečně zakryjeme a vaříme 
na mírném ohni 10–12 minut, 
dokud mrkev nezměkne. Sejme-
me pokličku a vaříme tak dlouho, 
dokud šťáva nezhoustne. Těsně 
před servírováním do mrkvičky 
můžeme zamíchat nasekanou pe-
trželku nebo jiné zelené natě.

Připravila Alena Vařejková, 
Ekocentrum Paleta Pardubice

ce poskytuje široký a různorodý 
soubor slovních, výtvarných, hu-
debních, pohybových, dramatic-
kých a dalších her, které podporují 
nové tvořivé projevy dětí. V součas-
né době přesycené informacemi 
je nutné, aby se děti vyrovnávaly 
se stále novými požadavky. Tvo-
řivost pomáhá zvládat zátěž tím, 
že podporuje různorodá řešení, 
a tedy i zvládání náročných život-
ních situací. Zároveň zvyšuje sebe-
jistotu, zájem o poznání i ochotu 
spolupracovat. Předložené základ-
ní náměty povzbuzují k vymýšlení 
variant a objevování nových forem 
kreativního vyjádření. Kniha vychá-
zí ze současného rámcového vzdě-
lávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, a umožňuje tak učitel-
kám mŠ rychlou a snadnou orien-
taci při tvorbě denního plánu a při 
výběru konkrétních postupů. 
Katarína Fichnová, Eva Szobiová: Rozvoj 

tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. 
Náměty k RVP pro předškolní vzdělává-

ní. Vydal Portál 2007.
Zdroj: www.obchod.portal.cz

Hovory a HráTky 
Se Zvyky a SváTky

Kniha je souborem padesáti ná-
mětů na využití tradičních i no-
vodobých svátků a zvyků k rozu-
movému, etickému a sociálnímu 
rozvoji dětí. Každá dvoustrana 
knihy je uvedena čtyřverším, kte-
ré buď didakticky přiměřenou for-
mou zprostředkovává dětem pří-
mo popis či smysl zvyku či svátku, 
nebo rozvíjí jeden z přítomných 
motivů nezávisle na jeho původ-
ním kontextu. Kniha je psána pro 

pomocnÍci

vydalo: 
Chaloupky o. p. s.
www.chaloupky.cz 

šéfredaktorka: Mgr. Iva Koutná 
(líska – o. s. pro eVVO ve ZK)
editorka: Mgr. Hana Kolářová
korektury: 
Mgr. Kateřina Chobotová

Vytištěno na recyklovaném papíru.

Tento projekt je spolufi nancován 
evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost
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TemaTická výuka

Tematickou výukou rozumí-
me výuku napříč vzdělávacími 
oblastmi (předměty), a to pro-
střednictvím vybraného tématu. 
Výhodou takového učení je pro 
žáka fakt, že má možnost pozná-
vat (získat informace) v širších 
souvislostech a vazbách. Takové 
učení je pro něho nejen příjemněj-
ší (logičtější, názornější), ale také 
efektivnější. Efektivita takové vý-
uky bývá umocněna délkou výu-
kové jednotky. Pokud tematickou 
výuku organizujeme jako výuku 
v několikahodinovém souvislém 
bloku, nebo dokonce formou te-
matického dne, máme více mož-
ností použít činnostní, prožitkové 
aktivity, dopřát žákům více času 
na jejich vlastní hledání, diskusi, 
porovnávání…). Tematickou výuku 
v této organizační podobě vede je-
diný vyučující. 

Tematickou výuku ale můžeme 
realizovat i tak, že zvolené téma 
pouze přeneseme (začleníme) do 
stávající výuky několika různých 
vzdělávacích oblastí (předmě-
tů). Znamená to, že v období jed-
noho dne (týdne, měsíce) se žáci 
v různých vzdělávacích oblastech 
(a tedy i souvislostech) věnují zvo-
lenému tématu. Na této výuce se 
podílí více vyučujících, jeden z nich 
bývá obvykle garantem této výuky. 

Grafickým vyjádřením projek-
tové výuky bývá schéma (myš-
lenková mapa), které můžeme li-
bovolně doplňovat a rozšiřovat. 
Limitujícím kritériem pro jeho 
rozsah je pouze přiměřenost času 
(věku, požadavkům učebních plá-
nů, možnosti vzájemné spolupráci 
vyučujících). 

ProjekTová výuka

Projektová výuka probíhá vždy 
v delším, souvislém časovém úse-
ku (projektový den, týden, měsíc). 
Úkolem žáků je získat ty poznatky, 
které potřebují k realizaci společ-
ného produktu. Principem této 
metody je tedy „zjisti, poznej 
a použij“. Projekt obsahuje teore-
tické i praktické činnosti, směřující 
ke konečnému produktu. Základní-
mi znaky projektového vyučování 
jsou odpovědnost za vlastní učení, 
samostatné objevování poznatků, 
jejich okamžité zúročení, dotaho-
vání úkolu do konce. 

Produkt (výstup z projektu) dává 
práci smysl, motivuje žáka k čin-
nosti a řídí průběh práce. Obsaho-
vým základem projektu je téma ze 
života, které přirozeně sdružuje po-
znatky z různých oborů. 

V projektové výuce jde o spo-
lečné přemýšlení, hledání, diskusi 
a řešení směřující k dosažení kon-
krétního cíle. Jedná se o týmovou 
spolupráci. K získání či ověření in-
formací používají žáci všechny do-
stupné informační zdroje (odborné 
publikace, encyklopedie a slovní-
ky, časopisy, učebnice, internet, 
ale i konzultace s odborníky pro-
střednictvím osobního setkání, te-
lefonu, faxu, e-mailu). Výuka tedy 
nemusí probíhat vždy a výhradně 
v prostorách běžné učebny. Dle 
potřeby žáci používají také dal-
ších prostor školy, např. školní in-
formační centrum nebo knihovnu, 
kanceláře s kopírkou a telekomu-
nikační technikou, nebo jen při-
lehlých chodeb a jiných prostor, 
kde nachází větší soustředění pro 
časově vymezenou práci ve skupi-
nách. Bezpečnost žáků a efektivita 
takové organizace je podmíněna 
systematickým a důsledným pou-
žíváním společně vytvářených pra-
videl. Do spolupráce na projektu 
často vstupují i další lidé − odbor-
níci, rodiče, spolužáci, občané.

Nejjednodušší, a často i nejefek-
tivnější organizační podobou pro-
jektové výuky je jednodenní tříd-
ní projekt. Organizace projektové 
výuky se od té běžné podstatně 
liší. K projektu je potřeba delšího 
souvislého času, který není členěn 
pevně stanovenými vyučovacími 
hodinami podle rozvrhu. Celkový 
čas, v němž se obvykle odehrává 
jednodenní projekt, bývá v rozsa-
hu 4−5 vyučovacích hodin v roční-
cích 1. stupně. 

Společné přestávky jsou zařa-
zovány spíše s přihlédnutím k ak- 
tuální potřebě žáků a k ukončení 
jednotlivých kroků společné prá-
ce. Charakter práce v projektu 
umožňuje i průběžné, přirozené 
uspokojování individuálních po-
třeb žáků během projektu. 

Dlouhodobé projekty mohou 
probíhat obdobným způsobem, 
a to po dobu: 
→  několika dnů – žáci mohou vyu-
žívat lépe informační zdroje mimo 
školu, řada aktivit obvykle probí-
há i jako samostatná práce žáků 
mimo výuku

→  několik týdnů (měsíců) – vý-
hodné je „nastartovat“ takový 
projekt prostřednictvím jedno-
denního projektu, zaměřeného na 
mapování tématu, vymezení úko-
lů a plánu dalšího postupu, a pak 
pokračovat v běžných vyučovacích 
hodinách zaměřených na práci 
s informacemi; zakončení projektu 
je opět vhodné věnovat více sou-
vislého času, tj. celodenní projekt.

Práce v projektu by měla být or-
ganizována v logicky postupných 
krocích, od počátečního impulzu 
(rozhodnutí) až k výslednému pro-
duktu. Jen tak můžeme podpořit 
dovednost žáků systematicky plá-
novat a řešit.

K práci na projektu se mohou 
setkat i žáci více nebo různých 
ročníků. Projekt je možné orga-
nizovat i na úrovni celoškolního 
projektu. U těchto organizačně 
náročnějších podob projektové 
výuky je důležité uvědomit si, že 
mají své limity v efektivitě výu-
kových cílů. Jejich přínos bývá 
hlavně v rovině vztahů (posílení 
spolupráce mezi žáky, vzájemné 
poznání a respektování, posílení 
pozitivního klimatu školy).

K nejčastějším úskalím v praxi 
projektové výuky patří:

a) organizace výuky – propojení 
vyučovacího času, vzděláva-
cích oblastí (předmětů) či té-
mat předpokládá odvahu za-
sáhnout do zaběhlého vnímání 
a uspořádání výuky. Řešením 
může být sestavení denního 
rozvrhu s více výukovými hodi-
nami vyučujícího v jedné třídě.

b) materiální vybavení – projek-
tová výuka probíhá v prostředí 
obohaceném symboly a reáliemi 
z daného tématu. K práci s infor-
macemi je potřeba zajistit dosta-
tek informačních zdrojů.

c) příprava projektu − bývá ná-
ročnější, delší.

d) kompetence vyučujícího – 
učitel pozbývá své dominant-
ní role, bývá v projektu spíše 
koordinátorem, facilitátorem, 
průvodcem, organizátorem, 
oponentem, spolupracovní-
kem.

Jitka Kašová,  
lektorka vzdělávání pedagogických  

pracovníků, jkasova@seznam.cz, 
upraveno (red)
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Doporučená literatura  
a zdroje:
→ Tomková a., Kašová J., Dvo-

řáková m.: Učíme v projek-
tech. Praha: Portál, 2009.

→ Kašová J.: Škola trochu 
jinak. Projektové vyučování 
v teorii i praxi. Kroměříž: 
iuventa,1995.

→ Kovaliková S.: integrovaná 
tematická výuka. Kroměříž: 
Spirála, 1995.

→ Coufalová J.: Projektové 
vyučování pro 1. stupeň ZŠ, 
Fortuna 2006

→ Kratochvílová J.: Teorie 
a praxe projektové výuky, 
Brno 2006

→ Valenta J., a kol.: Pohledy. 
Projektová metoda ve škole 
a za školou. Praha: ipos ar-
tama, 1993

→ maňák J., Švec V.: Výukové 
metody. Brno: Paido, 2003

→ Nádvorník O., Volfová a. 
a kol.: Společný svět (Příruč-
ka globálního rozvojového 
vzdělávání). Člověk v tísni, 
o. p. s., Varianty, Praha 
2004

→ Grecmanová H., Urbanov-
ská E.: Projektové vyučování 
a jeho význam v současné 
škole. Pedagogika, 1997, 
roč. 47, č. 1, s. 37. 

→ Podroužek L.: integrovaná 
výuka na základní škole. Pl-
zeň: Fraus, 2002. 
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pomocnÍciZeLenÉ okÉnko

v zeleném okénku vám nabízíme tipy a nápady, jak na to, aby 
provoz vaší mateřské školy byl šetrný a ohleduplný k životnímu 
prostředí. 

Zelené úřadování je zkrá-
cený název pro environmen-
tálně příznivé chování institu-
cí fi nancovaných z veřejných 
prostředků, jako jsou např. 
obecní, městské či krajské úřa-
dy, školy, školky, domy s pečo-
vatelskou službou. Zahrnuje 
jednak systémová opatření 
zaměřená zejména na provoz 
a chování (např. oboustranný 
tisk dokumentů, zatahování 
žaluzií na noc) a jednak naku-
pování. 

zelené nakupování je tako-
vý způsob nákupu či zásobová-
ní, při kterém je brán ohled na 
dopad vybraného zboží a slu-
žeb na životní prostředí. Vybí-
rají se produkty, jejichž negativ-
ní dopad na životní prostředí 
je co nejnižší. Kritéria, která 
se při tom berou v úvahu, jsou 
například recyklovatelnost, bio-
logická rozložitelnost, materi-
ální a energetická náročnost 
výroby, zdravotní nezávadnost, 
transportní vzdálenost od vý-
robce ke spotřebiteli atd. 

Tématu jsme se podrobněji 
věnovali v bulletinu mrkvička 
3/2011.

Více na: www.veronica.cz

↑
Ekologický institut Veronica, který 
se zeleným úřadováním a zeleným 
nakupováním dlouhodobě zabývá, 
vydal například tento informační 
letáček, který najdete i v elektronic-
ké podobě na www.veronica.cz.

jak mŮŽe maTeŘSká ŠkoLa pŘeDcHáZeT vZniku oDpaDu

Vycházíme z toho, že třídění od-
padů nestačí a že nejlepší odpad 
je ten, který ani nevznikne. Z dis-
kuse vyplynulo, že snaha ome-
zit vznik odpadů, tedy vyhazovat 
co nejméně věcí, jde ruku v ruce 
s nutností šetřit fi nanční prostřed-
ky. K tomu jsou všechny mateřské 
školy motivovány rozpočtem. 
1. Šetřením papírem v kanceláři, 
používáním papíru z obou stran.
2. Oboustranným tiskem a kopí-
rováním.
3. Používáním recyklovaného pa-
píru.
4. Jednostranně popsaný papír je 
vhodné schovávat k dalšímu vyu-
žití – jako pomocný papír při vý-
tvarných a ručních pracích (jed-
nostranně popsaný papír může 
školce darovat úřad nebo fi rma).
5. Některý odpad (například víčka 
od PET lahví nebo ruličky od toalet-
ního papíru) lze schovávat a použít 
při výtvarné činnosti. Pokud jsou 
tyto předměty udržovány v čistotě 
a pokud jde o běžné materiály jako 
například papír nebo plasty (polye-
tylen, polypropylen), není to v roz-
poru s hygienickými předpisy.
6. Školka může pořádat burzy 
dětského oblečení či sportovních 
potřeb (věci, které by rodiče vy-
hodili, se mohou ještě dobře hodit 
dalším). Pořadatel by měl kontro-
lovat, aby donesené oblečení bylo 
vyprané. V případě obuvi je ale po-
třeba zdůraznit, že pro dítě není 
vhodné nošení použitých bot, pro-
tože jsou jinak „vychozené“, což 
může poškodit chodidla dítěte.
7. Při nákupu psacích a výtvar-
ných potřeb nebo hraček je vhod-
né zaměřit se na kvalitní výrobky 
s dlouhou životností (nestanou se 
rychle odpadem).
8. Při nákupech můžeme využívat 
ekonomická balení (úspora balicí-
ho materiálu, který se ihned stane 
odpadem).
9. Při výběru hraček a výtvarných 
potřeb bychom měli upřednostňo-
vat přírodní materiály, omezit ob-
sah chemikálií (například nelako-
vané pastelky).
10. měli bychom se snažit před-
cházet vzniku zbytků z jídel. Při 
vaření a nákupu je sice nutno do-
držet předepsaná množství ně-
kterých výživných látek (Vyhláška 

č.107/2005), ale při servírování 
můžeme zohlednit, že některé dítě 
jí méně a některé více (přídavky). 
Je také možné sledovat, u kterých 
polévek či hlavních jídel je nejví-
ce zbytků, a zamyslet se nad tím, 
proč jídlo dětem nechutná a co by 
se s tím dalo dělat. mělo by být vý-
chovným cílem kuchyně i pedago-
gů, aby děti nenechávaly zbytky. 
11. Vhodným způsobem zpraco-
vání biologického odpadu je jeho 
kompostování na zahradě (tráva, 
listí, slupky, čajové sáčky a další 
kompostovatelný odpad z kuchy-
ně). Z hygienických důvodů se 
doporučuje uzavřený kompostér, 
nikoliv kompostování na odkryté 
hromadě. Kuchyňský odpad vhod-
ný ke kompostování nelze v ku-
chyni skladovat, ale musí se každý 
den odnášet na kompost.

Podnět, který nebyl do tohoto 
seznamu zařazen pro rozpor s le-
gislativou: Bohužel nelze předá-
vat zbytky z kuchyně ke zkrmení. 
Z důvodu rizik přenosu nemocí 
(především prasečího moru) je za-
kázáno předávat zbytky jídel ke 
zkrmení hospodářským zvířatům 
(Nařízení Evropského parlamentu 
a rady č. 1774/2002). 

Konzultováno s Krajskou hygie-
nickou stanicí v Olomouci, s Kraj-
skou veterinární správou v Olomou-
ci a s Odborem školství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. 

odkazy na předpisy:
1) Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygie-

nických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a pro-
vozní hygieny při činnostech epide-
miologicky závažných

2) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o škol-
ním stravování, nabývá účinnosti 
dnem 8. března 2005

3) Nařízení Evropského parlamentu 
a rady č. 1774/2002 ze dne 3. října 
2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného půvo-
du, které nejsou určeny pro lidskou 
spotřebu

Zpracovala: Jiřina Popelková, 
Hnutí Duha Olomouc 

Výstup z 2. konference mateřských škol 
o ekologické výchově − MRKVIČKA, 

konané 11. února 2005 v Lesní škole 
Jezírko, pracovišti Lipky-DEV.

7

v této rubrice vás mrkvička in-
formuje o publikacích, metodic-
kých materiálech a pomůckách, 
které mohou být užitečné pro re-
alizaci ekologické výchovy ve vaší 
mateřské škole. rádi přidáváme 
i odkazy na webové stránky či 
organizace, které realizují či pod-
porují ekologickou výchovu před-
školních dětí, nebo pozvánky.

ZaČÍT SpoLu 
− pro maTeŘSkÉ ŠkoLy

Vzdělávací program Začít spo-
lu představuje jednu z konkrét-
ních forem, jak realizovat na dítě 
orientovanou výchovu a vzdělá-
vání v předškolním věku. Zdůraz-
ňuje individuální přístup k dítěti, 
integrované učení, inkluzi dětí se 
speciálními potřebami, partner-
ství školy, rodiny i širší společnos-
ti v oblasti výchovy a vzdělávání. 
Publikace shrnuje jak teoretická 
východiska, tak konkrétní náměty 
a každodenní praktické zkušenosti 
mateřských škol realizujících nové 
formy výchovné práce. Podrobně 
se zabývá plánováním a hodno-
cením výchovné práce, zjišťová-
ním individuálních odlišností dětí 
(včetně uvedení diagnostických 
formulářů) apod. Svými myšlen-
kami úzce koresponduje se stra-
tegickými dokumenty v oblasti 
vzdělávání (Bílá kniha, rámcový 
vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání), poskytuje konkrétní 
náměty k dosahování cílů v těchto 
dokumentech navrhovaných.

Juliana Gardošová, Lenka Dujková 
a kol.: Vzdělávací program Začít spolu. 

Metodický průvodce pro předškolní 
vzdělávání. Vydal Portál 2012.

Zdroj: www.obchod.portal.cz

roZvoj TvoŘivoSTi 
a kLÍČovýcH kompeTencÍ DěTÍ

Ucelený program pro rozvíjení 
tvořivých schopností a inteligen-

→

INfORMAČNí bUlleTIN SíTě MATeřSKýCH ŠKOl Se ZáJMeM O eKOlOgICKOU VýCHOVU MRKVIČKA | ČíSlO 1 | bUlleTIN PRO MŠ V KRAJI VySOČINA | úNOR 2012

www.chaloupky.cz/mrkvicka
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PosTuP TemaTická výuka ProjekTová výuka
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Na co se zaměřujeme?
Je potřeba získat vlastní přesvědčení o významnosti tématu pro učitele i žáky, o jeho praktickém významu, aktuálnosti). Přemýšlíme o tom, jak k tématu motivovat 
žáky. Zvažujeme, zda zvolit metodu tematické nebo projektové výuky. 

kde hledáme iNsPiraci?
Inspiraci můžeme najít v aktuálním dění (změny nebo problémy v našem okolí, tradiční svátky a oslavy), v mediálních nebo literárních příbězích. Čerpat můžeme 
i z diskusí odborníků, z konzultací problému (názoru) s veřejností, výsledků průzkumů…

v čem se musíme orieNTovaT?
→ nejen ve vzdělávacích oblastech (předmětech), ale v celém ŠVP (v požadavcích na KK, výstupy různých oborů, priority školy, profil absolventa…);
→ v přesazích tématu do různých oborů (nebo být připraven sám nastudovat či spolupracovat s jinými odborníky);
→ v organizačních a technických možnostech školy (možnost výuky ve větších časových blocích, propojení výuky více vzdělávacích oblastí (předmětů), vybavenost 

materiální, možnost zapojit externí odborníky…);
→ v možnostech spolupráce uvnitř pedagogického týmu (být ochotný a schopný společně plánovat, hledat možnosti organizační úpravy výuky…).  

Promýšlíme organizační možnosti tematické výuky (tematický den, výuka 
v blocích, integrace do běžné výuky). 
Při včasném plánování (na celý školní rok) zvažujeme vhodné časové 
přeskupení témat v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Klademe si otázky:
Do kterých vzdělávacích oblastí (předmětů) se může téma posunout? Jak toto 
téma souvisí s učivem a očekávanými výstupy žáků v různých vzdělávacích 
oblastech? 

Zvažujeme organizační typ projektu (třídní, ročníkový, školní, krátkodobý, 
dlouhodobý).
U projektové výuky zvažujeme navíc reálnost a užitečnost budoucího produktu 
(vyřešení problému). Klademe si otázky:
Jak mohou žáci zhodnotit poznatky, které získají? Co užitečného s nimi mohou 
udělat? Komu a jak bude očekávaný produkt užitečný?
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Na co se zaměřujeme?
Hledáme podtémata. Otevíráme hlavní téma podle zvoleného kritéria. 
Klademe si otázku: Jak budeme na téma nahlížet (z jakých úhlů pohledu, 
z jakých rolí…)? 
Kritériem výběru podtémat mohou být tedy např.:
→ profesní nebo sociální role (pohled na problematiku očima různých lidí, 

různých profesí)
→ Různé teorie, názory, tvrzení, zkušenosti (odborníků, veřejnosti, žáků)
→ čas (dříve, nyní, v budoucnu…)
→ místo (naleziště, výskyt, blízký či vzdálenější region, vesnice x město…)
→ odborná kategorizace (živočišné druhy, odvětví, historické období…)
→ použití, význam (doprava, rekreace, studium, zdraví, bezpečí…)
→ hierarchie (podle osobní významnosti, od velkého k malému…)

jakou TechNiku (meTodu) Používáme?
Vhodné jsou pro tento krok plánování myšlenkové mapy, tabulky a schémata, 
pro prvotní zaznamenání námětů i brainstorming, volné psaní, analýza 
vstupních textů apod.

Na co se zaměřujeme?
Hledáme otázky, se kterými budeme v projektu pracovat.
Většina z nich se týká samotného obsahu (tématu), ale mohou to být i otázky 
směřující ke zjišťování informačních zdrojů, organizaci práce, tvorby produktu 
apod. Neřešíme zatím jejich posloupnost, nezbytnost nebo reálnost. Tříděním 
otázek se budeme zabývat až později.
Cílem tohoto kroku plánování je získat přehled o tom, které otázky s podstatou 
projektu souvisejí, mohou během projektu padnout, nebo naopak musíme být 
připraveni je položit.
Důležité jsou zejména otevřené otázky, na které nelze odpovědět pouze ano/ne. 

Proč PoTřebujeme oTázky? 
Otázky jsou důležité nejen pro řízení projektu, ale také k tomu, abychom mohli 
žákům vytvořit dostatečný prostor pro jejich vlastní samostatnou práci. Vyučující 
nemusí zadávat úkoly, ale pouze koordinuje hledání odpovědí. 

jakou TechNiku (meTodu) Používáme?
Pro záznam otázek je vhodné použít metodu brainstormingu.

Tř
íd
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Vybraná podtémata třídíme podle mezipředmětových souvislostí 
a organizačních možností výuky. Klademe si otázku:
S kterým učivem (které vzdělávací oblasti, předmětu) se toto podtéma 
potkává? Kam ho můžeme přirozeně začlenit?
Při plné integraci tématu do jednotlivých vzdělávacích oblastí (předmětů) je 
nutná komunikace a spolupráce více vyučujících a včasné společné plánování. 
Pro výuku v blocích nebo formou tematického dne (jediný vyučující) je nutné 
provést větší zásah do stabilního rozvrhu výuky. 

Otázky je potřeba vytřídit (redukovat, nebo naopak doplnit). 
Výběr vhodných otázek děláme obvykle podle následujícího klíče:
→ jsou nutné k tomu, aby žáci mohli realizovat naplánovaný produkt;
→ mají vztah k produktu a zároveň směřují ke konkrétním očekávaným výstupům 

ve vzdělávací oblasti (předmětu)… (klíčové kompetence);
→ bude na ně v projektu dostatek času;
→ máme odpovídající informační zdroje k nalezení odpovědí;
→ jsou jednoznačné, srozumitelné, přiměřené (věku, zkušenostem).

Na co si musíme dáT Pozor?
Měli bychom sledovat mezipředmětové souvislosti, ale zároveň kontrolovat, zda budou žáci plnit konkrétní výstupy požadované učebními plány jednotlivých 
vzdělávacích oblastí (předmětů). Nesmíme zapomenout na to, že prostřednictvím tematické/projektové výuky plníme požadavky ŠVP. 
Musíme brát v úvahu možnosti žáků, školy, regionu, informačních zdrojů, času…
Výběr podtémat, resp. otázek k projektu provádíme s ohledem na významnost pro osobní život žáků. Projektová i tematická výuka jsou významné tehdy, když jimi 
sledujeme i osobní (praktickou) užitečnost pro žáka.
Výuka formou projektového/tematického dne vyžaduje od vyučujícího potřebu zorientovat se v souvislostech přesahujících do jiných oborů.
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jak bude Naše výuka vyPadaT? co budou dělaT žáci a Proč?
Máme už promyšlená podtémata související s konkrétními vzdělávacími 
oblastmi (předměty) a víme, jakou organizační formu výuky chceme použít.
Důležité je ovšem nejen, CO se děti učí, ale JAK se to učí. Klademe si otázky:
Čeho chceme prostřednictvím tohoto učiva dosáhnout? Jaký postup je k tomu 
vhodný, jakou zvolíme metodu?
Tematická výuka by měla žákům nabídnout zabývat se zvoleným tématem 
nejen v různých souvislostech, ale také různými způsoby. Znamená to 
promýšlet zapojení všech smyslů, používat různé typy informačních zdrojů, 
zkoumat téma v různých podmínkách či prostředí. 

jak bude Naše výuka vyPadaT?  
co budou dělaT žáci a Proč?
Máme vybrané otázky, kterými se budeme v projektu zabývat. Víme, že práce na 
projektu musí mít podobu systematické (logicky postupné) cesty za poznatky, 
které bezprostředně použijeme k vytvoření smysluplného (užitečného) produktu.
Klademe si otázky:
Jakým způsobem a kde budou žáci hledat odpovědi? Jaké kompetence přitom 
mají uplatnit, v čem se mají zdokonalit? Které metody použijeme? Jaká pravidla je 
potřeba stanovit? Jak si budou práci organizovat? Jaké informační materiály nebo 
zdroje jim k tomu připravíme?
Jaká kritéria hodnocení stanovíme pro skupinovou práci (prezentaci, diskusi, 
hotový produkt)?

sc
éN

ář
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Pro tematickou výuku, na jejíž realizaci se podílí více vyučujících, je potřeba 
stanovit jednoho garanta, který vytvoří a hlídá dodržování scénáře. 
Dobrou pomůckou pro scelení tématu je žákovská dokumentace v podobě 
tematického portfolia a zároveň společná dokumentace (např. nástěnná 
myšlenková mapa, tabulka, přehled…). 
 

Scénář projektu obsahuje sled a popis aktivit, jejich časové upřesnění a organizační 
poznámky.
Ve scénáři bychom měli vždy počítat i s časem potřebným na reflexi. Při ní si žáci 
uvědomí (pojmenují) přínos projektu v rovině poznatků (co nového zjistili, co si 
uvědomili), v rovině prožitků (jaké řešili situace, které kompetence ne/použili) 
i v rovině pocitů (jak se cítili a proč). 
Smysluplnost projektu se odvíjí od toho, jak užitečný produkt vznikl a co se žáci 
při práci na projektu naučili nového.
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Školka pracuje podle vlastního školní-
ho vzdělávacího programu, který má ná-
zev: Příroda je vychovatelkou života. Pro-
gram vychází z rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání. Je 
členěn na integrované bloky − tematické 
okruhy:

já a ti druzí − program je zaměřen na  
utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či 
dospělému  formou her, rozhovoru, sku-
pinové činnosti.
barvy podzimu − program je zaměřen na 
poznávání okolního světa, měnící se pří-
rody v ročním období formou poznáva-
cích a tematických vycházek, pobytu na 
zahradě, ukázek z knih, časopisů, fotogra-
fi í, vlastní tvorby (výrobky z kaštanů, ža-
ludů a dalších přírodnin…).
Svět kolem nás − program je zaměřen 
na poznávání kulturního a společenské-
ho života. Osvojit si hodnoty materiální, 
duchovní a naučit orientaci v sociálním 
prostředí. Formou návštěvy knihovny, 
návštěvy domova pro seniory, divadel-
ních představení, přednášek členů poli-
cie, požárního sboru.
advent − program je zaměřen na po-
znávání kulturně-historického dění ve 
společnosti, seznamování se zvyklostmi 
a tradicemi. Zejména formou vlastního 
adventního tvoření, poslechem hudby, 
besídek, zpěvu.
přichází jaro − program je zaměřen ze-
jména na fyzickou podporu a rozvoj těla, 
celkové zlepšení tělesné zdatnosti a po-
hybovou a zdravotní kulturu. Formou 
sportovních her, soutěží, vycházek, prací 
na zahradě. 
ať je země stále zelená – program je 
zaměřen zejména na oslavu Dne Země, 
vytvoření elementární základny pro ote-
vřený a odpovědný postoj dítěte k ži-
votnímu prostředí, které jej obklopuje. 
Prožitek bezprostředního dotyku s pří-
rodou. Formou: pozorování přírody, jar-
ních proměn, malování, poznávací vy-
cházky, péče o rostliny, stromy, využití 
encyklopedie.
Skromnější život, krásnější svět − pro-
gram je zaměřen zejména na oblast 
psychologickou. Podporuje duševní po-
hodu, psychickou zdatnost a odolnost 
dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a ja-
zyka, jeho citů, vůle, rozvíjení kreativi-
ty a sebevyjádření. Formou: literární, hu-
dební dramatickou, vlastního pochopení 
a poznání. 

mateřská škola zařazuje do svého 
školního vzdělávacího plánu i další te-
matické celky   související s environmen-
tální výchovou.

Lenka Wildová, MŠ Markušova, Praha 4 − 
Chodov, www. msmarkusova.cz, upraveno (red)

Foto: www.msmarkusova.cz

Dětský klub Šárynka (DKŠ) je projekt inspiro-
vaný lesními mateřskými školami známými z Ně-
mecka, Británie či skandinávských zemí. Byl za-
ložen roku 2009 pod křídly občanského sdružení 
Ekodomov, které se zaměřuje na problematiku 
bioodpadů. Z tohoto důvodu je jedním z opěr-
ných bodů činnosti DKŠ environmentální výcho-
va. Celá výchova se zaměřuje k naplňování hesla 
„Vracíme, co si bereme“ v praxi.

Dětský klub Šárynka sídlí ve starém sadu. Záze-
mí má v jurtě, zateplené ovčím rounem a v zimě 
vytápěné krbovými kamny. Jako palivo zatím slou-
ží dřevo získané při obnově sadu, tj. z pokácených 
suchých stromů. Pitnou vodu si bereme ze „stu-
dánky“ – z vyzděného výklenku ve stráni. 

komPosTováNí

Jelikož kompostování je ústředním tématem 
naší mateřské organizace Ekodomov, důležitou 
součástí naší zahrady jsou kompostéry, tedy spí-
še celá přehlídka kompostérů. Ekodomov je vyu-
žívá pro výukové programy, Ekocentrum a Dět-
ský klub Šárynka do nich ukládá biologicky 
rozložitelný odpad, který vzniká ve školce. 
Kompostéry mohou využít i rodiče dětí 
z DKŠ, kteří nemají možnost kom-
postovat doma. 

Velký prostor je věnován i třídě-
ní odpadu. V praxi jsme se přesvěd-
čili, že se dá v podstatě vytřídit 
vše, ale ještě lepší je žádný odpad 
nevytvářet. O to se snažíme i tako-
vými maličkostmi, jako je doporu-
čení používat látkové kapesníky 
namísto papírových či volby nádo-
bek a lahví na opakované použití 
na svačinky místo PET lahví. 

Také si pěstujeme vlastní zeleni-
nu, prozatím jen dětem pro radost 
a aby viděly, jak dobré věci v příro-
dě vznikají.

seParačNí 
komPosTovací ToaleTa

místo latríny nebo chemického 
záchodu používáme kompostova-
cí toaletu, která má několik výhod: 
→ je téměř bez zápachu, 
→ šetří zdroje pitné vody, 
→ obsah toalety lze plně a bez zá-

pachu zlikvidovat zkomposto-
váním. 

nápaDy a náměTy LeSnÍ maTeŘSká ŠkoLa

lesní mateřská škola je založena na myšlence „s děTmi 
veNku za každého Počasí bez zdí a PloTŮ“. 
věříme, že pravidelný pobyt v přírodě může dětem 
dát plnohodnotnou přípravu do života. děti i pe-
dagogové čerpají nekonečnou inspiraci z pří-
rody, která je každý den nová. dobrodružství 
poznávání světa začíná.

„s děTmi 
veNku za každého Počasí bez zdí a PloTŮ“.
věříme, že pravidelný pobyt v přírodě může dětem 
dát plnohodnotnou přípravu do života. děti i pe-

Své první 
narozeniny oslavila 2. prosince 2011 asociace lesních mateřských škol, která má za cíl přispět k zakotvení lesních mŠ do legislativního rámce, komunikovat téma s veřejností a metodicky pomáhat pedagogům lesních mateřských škol.

Zdroj: www.vur.cz

PŘíKlaD DOBRé PRaXE 
DěTSký kLub Šárynka

a v čem tkví její tajemství? Je to jednoduché. 
Pevná a tekutá část našeho lidského odpadu je 
oddělena, což umožňuje pevnou část shromaž-
ďovat v kyblíku a zasypávat pilinami. Potřeba je 
jen speciální separační prkénko.

Pomocí několika maličkostí se snažíme zane-
chávat po sobě co nejmenší stopu. Díky fungo-
vání lesní školky si uvědomujeme, že učit se věci 
důležité pro dobrý život lze i s minimálním vy-
bavením.

Tereza Vošahlíková, 
Asociace lesních mateřských školek, www.lesnims.cz

Foto: www.lesnims.cz
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TemaTická výuka 
v maTeŘSkÉ ŠkoLe

Jedním z hlavních požadavků 
rámcového vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání je předklá-
dat dětem smysluplný obsah vzdělá-
vání v činnostech. aby věci dávaly 
dětem smysl a mohly zaujmout, je 
třeba nabídnout jim učení v sou-
vislostech, neklouzat po povrchu 
a poskytnout dostatek času. Samo-
zřejmostí by mělo být rozvíjet dítě 
na všech jeho úrovních (vědomosti, 
dovednosti a postoje) a zároveň ve 
všech oblastech (pět oblastí vzdělá-
vání daných rVP PV). Všechny tyto 
požadavky naplňuje tematická výu-
ka neboli tematické bloky.

Téma

Nejdůležitější je volba tématu. Po-
kud plánujeme, jaké tematické celky 
se stanou součástí našeho školního 
nebo třídního vzdělávacího progra-
mu, je přirozené vycházet z kolobě-
hu roku, střídání ročních období, 
místních tradic a svátků a jinak vý-
značných dní. Nemám teď na mys-
li pouze dny typu Velikonoce, Den 
ptactva apod., ale třeba školní výlet. 
Také je dobré zamyslet se nad míst-
ními podmínkami dané školy. Pokud 
se škola nachází uprostřed velko-
města, bude její ŠVP jiný než pro-
gram malé venkovské školky. Někdy 
můžeme vycházet ze skupiny dětí 
a jejích potřeb. Důležitou součástí 
jsou také paní učitelky a pana učite-
le − jejich přednosti a osobní dary, 
které mohou celé pojetí a zaměře-
ní tematických bloků výrazně ovliv-
nit. S tématem by měla být srostlá 
zejména paní učitelka a pan učitel, 
protože jenom tak dokáže své zauje-
tí přenést na děti.

jak Na To

Základním pilířem tematického 
celku je dobře zvolená motivace. To, 
jakým způsobem budeme děti moti-
vovat, by mělo vždy vycházet z dobré 
znalosti jednotlivých dětí a skupiny 
jako celku. Je nepřeberné množství 
možností, čím a jak děti motivovat. 
Jde jen o to nebát se a hledat. mů-
žeme vycházet z knížky, básničky, 
obrazu nebo dětské ilustrace, jako 
motivaci můžeme zvolit divadelní 
představení, společný zážitek z ná-
vštěvy lesa, pozorování brouků nebo 
vhodně zvolenou písničku. Úvodní 
motivace by se měla v průběhu celé-
ho bloku vinout jako zlatá nit. může-

me se od ní odrazit, můžeme se k ní 
vracet, porovnávat, zkoumat atd.

Proto, aby tematická výuka ne-
vyzněla naprázdno, a dětem přines-
la maximální užitek − to znamená, 
chceme-li děti opravdu ovlivnit ne-
jen na úrovni vědomostí (v českém 
školství velmi přeceňované), ale také 
dovedností a zejména postojů − měl 
by tematický blok zachovávat fáze 
konstruktivistického učení: evokaci, 
ukotvení a reflexi.

Úvodní část neboli evokace se čas-
to kryje s motivační částí. Jde o jaké-
si vtažení dětí do problému a zjištění, 
jak na tom vlastně jsou, co už samy 
umí a vědí, jaký je jejich postoj. V ná-
sledujících dnech (možná i týdnech) 
probíhá fáze ukotvení neboli děti 
se na základě činností zdokonalují 
a osvojují si nové poznatky, nad který-
mi mohou přemýšlet. Ve fázi ukotve-
ní zvolíme opět různé metody a tech-
niky. Necháme děti o tématu zpívat, 
malovat, budeme jim číst, hrát pohy-
bové hry na dané téma, budeme expe-
rimentovat, dělat pokusy, pozorovat, 
vyhledávat, stavět, tvořit... 

aby došlo ke skutečnému vtisku, je 
třeba o věcech mluvit a zhodnotit je. 
K tomu slouží reflexe. Ta může probí-
hat při akci – při samotných činnos-
tech, ale nikdy by neměla chybět na 
závěr, při zakončení celého bloku.

Jinými slovy, aby se děti mohly 
opravdu efektivně učit, potřebují vi-
dět, slyšet, cítit, dělat, myslet na to, 
co dělají. musí je to bavit, aby to chtě-
ly dělat, mluvit o tom, vzájemně si na-
slouchat... a k tomu všemu mít dosta-
tek času. a vlídného průvodce – paní 
učitelku nebo pana učitele – na cestě.

Uvědomuji si, že většina paní uči-
telek se teď zeptá: a jak to mám asi 
udělat s 28 dětmi ve třídě? Na to 
je jediná odpověď, protože všichni 
víme, jak to v českých školkách vypa-
dá: Hledejte si partnery, rodiče, dob-
rovolníky, nadšence, lektory z eko-
center atd. Hledejte cesty, aby to šlo, 
ne důvody, proč to nejde. Buďte ak-
tivní a braňte se. Nikdo jiný to totiž 
za nás neudělá.

čas

Klíčovým pilířem dobře postave-
ného tematického celku je čas. Otáz-
ka tedy zní: Kolik tematických celků 
by měl mít ŠVP? Jak dlouho by měl 
trvat jeden blok? Odpovědi jsou vel-
mi jednoduché: méně je někdy více 
a tak dlouho, jak dlouho to bude děti 
bavit.

Eva Sůrová, Ekoškolka Rozárka, Praha

Při práci s dětmi čerpáme ze zahraničních i tuzemských 
poznatků o efektivních a interaktivních metodách vzdělávání 
dbajících na individuální potřeby dítěte a jeho rozvoj. Nejsme 
mateřská škola zařazená v rejstříku škol a školských zařízení.

oč usilujeme?

→	 o vytvoření místa, kde budou učitelé, rodiče a děti partnery
→	 o vytvoření bezpečného prostoru pro setkávání a vzdělává-

ní dětí
→	 o harmonický rozvoj osobnosti dítěte na úrovni vědomostí, 

dovedností a postojů
→	 o to, aby děti věděly, že se mohou rozhodovat a svým jed-

náním věci ovlivňovat

jediNečNosT školky

→	 umožňujeme dětem denně pobyt v přírodě
→	 pečujeme o zdravý životní styl dětí prostřednictvím zdra-

vého stravování, dostatku pohybu v přírodním terénu 
a otužováním venku za každého počasí

→	 nabízíme podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivní-
mu učení pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou 
v přírodě

→  podporujeme elementární základy pro odpovědný postoj 
k životnímu prostředí

→  součástí denního programu jsou kroužky, které jsou již 
v ceně a neplatí se zvlášť

→  dětem z vícejazyčného prostředí naši pedagogové pomo-
hou se zvládnutím češtiny a začleněním do kolektivu

→  školka má svůj školní vzdělávací program (ŠVP), který vy-
chází ze vzdělávacích cílů rámcově vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávaní (rVP PV)

Zdroj: www.ekoskolka-rozarka.cz

ekoŠkoLka roZárka

v Praze vznikla ekoškolka rozárka − soukromé vzděláva-
cí zařízení, jehož provozovatelem je nezisková organizace 
ekocentrum Podhoubí. 

rŮŽový SLon beZ moŽnoSTi nápravy

Tohle mé psaní bude malým zastavením nad touhou po 
smyslu. Protože děti ve školkách malují na velikonoce vajíč-
ka a nevědí proč. Na vánoce ježíšek nosí dárky a děti nevědí 
proč. listí padá ze stromu a brouci lezou do děr, aby na jaře 
zase vylezli, a děti neví proč. Proč nemůže být slon růžový? 

smysluPlNosT svěTa

Víte, proč se malé děti 
(myslím děti tak od dvou do 
čtyř, pěti let) tak často a ne-
odbytně ptají:  „a proč...?“ 
Proč jsou mraky na nebi? Proč 
nespadnou? Proč ptáci letí? 
a proč komín kouří? Proč ma-
lujeme na Velikonoce vajíčka? 
a proč je kuře žluté? Proč, aby 
ho maminka poznala? Víte, 
proč tomu tak je? Protože děti 
se chtějí učit. Strašně moc se 
chtějí učit a chtějí, aby svět 

byl smysluplný. a víte, proč se 
tahle touha po učení vytrácí, 
jak dítě roste? Protože člověk, 
který nenachází odpovědi, se 
přestane ptát. a něco tak při-
rozeného a prostého, jako je 
touha učit se, zmizí, protože 
se vytratí smysl. Najednou je 
pryč. Protože prostě proto.

iNTegrovaNé učeNí 

Existuje něco, čemu se říká 
integrované bloky. Je to for-
ma vzdělávání, která poma-
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lu proniká do našich mateřských 
škol. Jedná se o to předkládat 
dětem jednotlivá témata v sou-
vislostech. Tak například ono ve-
likonoční vajíčko. můžeme začít 
tím, jak vajíčko vypadá. Umí stát 
na špičce? Jakou má barvu, tvar, 
povrch? Co všechno se dá s vajíč-
kem dělat? Kutálet, házet? mů-
žeme jej rozbít nebo vyfouknout, 
pozorovat, co je vlastně uvnitř. 
Co se stane, když propíchnu žlou-
tek? můžeme celé vejce ponořit 
do sklenice s octem a několik dní 
sledovat, co se bude dít. můžeme 
vajíčko vařit, smažit... a to jsou 
pak věci! a skořápky odnést slepi-
cím na statek. a víte proč? možná 
budeme mít štěstí a uvidíme čers-
tvě vylíhlá žlutá kuřátka. a dosta-
neme se k tomu, k čemu vlastně 
takové vajíčko je. ale ne že nám to 

bude ukazovat paní učitelka přes 
sklo. Děti si to samy zažijí. a už tu 
máme téma zrození, nového ži-
vota, téma Velikonoc. Je to téma 
radostné. Takže si zazpíváme, za-
tančíme, naučíme se velikonoční 
koledu. a dostáváme se k symbo-
lu. Už víte, proč malujeme na Veli-
konoce vajíčka? 

ješTě o Tom sloNovi

Nakonec mi to nedá... Nechte 
děti malovat růžové slony a zelená 
slunce. Budou mít radost a nebu-
dou se bát vidět věci jinak. a to má 
to smysl.

Eva Sůrová, absolventka specializačního 
studia pro koordinátory EVVO v MŠ, 
realizováno SEV Toulcův dvůr Praha, 

2010–2011, Ekoškolka Rozárka, Praha

Jednou z možností, jak zapojit 
rodiče do dění ve školce, je jejich 
přímá účast. Stalo se již dobrým 
zvykem, že přijdou za dětmi do 
školky a seznamují je se svým za-
městnáním nebo koníčky. V posled-
ních letech máme to štěstí, že ved-
le profesí jako hvězdář, požárník, 
stavař atd. je některý z tatínků či 
maminek lékař, který si najde čas 
na popovídání s dětmi. Vždy je zvo-
leno téma diskuze podle dané si- 
tuace. Například „Já a moje zdra-
ví“, „Já a moje srdíčko“, „Jak jsem 
přišel na svět“ apod. Povídání je 
většinou doprovázeno obrázky, kte-

ré přibližují dané téma, a je dán vel-
ký prostor pro dětské otázky a ná-
zory. Děti mají možnost si samy 
vyzkoušet různé role (pacient – lé-
kař) a prožít na vlastní kůži některé 
situace. Tak už jsme např. ošetřova-
li dítě se zlomenou nohou, volali sa-
nitku pro holčičku s bolavým bříš-
kem, léčili rozbitá kolena, chránili 
se před vzteklým pejskem apod.  

Přednášející rodič se většinou 
oblékne do bílého pláště a přinese 
na ukázku zdravotnické pomůcky 
(plášť, čepec, roušku, injekční stří-
kačku, obvaz, náplasti…). Děti mají 
možnost si na vše sáhnout a vy-
zkoušet. Přítomnost rodiče-lékaře 
v mnohém z nich odbourává nepří-
jemné pocity z lékařského bílého 
pláště a nemocničního prostředí. 

Tato setkání jsou přínosná 
a obohacující nejen pro naše děti, 
ale bohaté zážitky si odnášejí i ro-
diče. mají dobrý pocit, že mohou 
vstoupit a ovlivnit život svých dětí 
při pobytu ve školce. Přibližují se 
také nám, učitelkám, takže může-
me říci, že tyto akce rozhodně plní 
svůj účel.

Hana Kravková, DiS.,  
MŠ Herčíkova 21, Brno

Foto: archiv MŠ Herčíkova
Posláním školy je vzbuzo-

vat u dětí zájem o živou i neži-
vou přírodu, vztahy mezi jed-
notlivými organizmy, vytvářet 
povědomí o vlastní souná-
ležitosti se světem, lidmi, 
společností, planetou Zemí. 
Bezprostřední kontakt s příro-
dou, její pozorování a pozná-
vání praktickými činnostmi 

Tak tedy: chodit ven se musí. To 
ví každý. aby byly děti na čerstvém 
vzduchu, aby se mohly proběhnout 
a vyřádit, aby tolik nezlobily, daly 
doma pokoj a v noci dobře spaly. 
Souhlasíte? ale chodit ven za kaž-
dého počasí? To jako i v dešti? Nebo 
když je mlha? Cože? Vždyť budou 
mokré a špinavé. a nastydnou!

Zkuste si vzít na sebe jednou 
pro změnu pláštěnku, teple se 
obléknout, holiny na nohy a jít 
ven, když prší. Jen tak. Slyšíte 
ten zvuk? To uklidňující a kolé-
bavé bubnování? Jak u maminky 
v náruči! To je, pane, melodie! a co 
teprve ty louže, jak jsou plné kole-
ček a skákajících bublinek... Páni! 
Kde se tam vzaly? a bláto, jak pěk-
ně voní a čvachtá! ...a žížaly, proč 
nejsou pod zemí? Svět je celý 
lesklý a umytý. Všechno se chvěje 
a třepotá! a jít do lesa, to je ještě 
lepší. musíme dát ale pozor, aby-
chom neupadli na mokré kládě. 

Nebo jindy. Den je jenom prů-

o koLeČkácH na LouŽi a neŠŤaSTnýcH ŽÍŽaLácH

chci psát o tom, proč bychom měli s dětmi chodit ven za každého po-
časí. a trochu tápu, kde je ten správný konec, za který to vzít.

svitný, přelitý mlékem a plný 
zvláštních zvuků. Všude kolem je 
tajemství a občas pípne ptáček. 
Skřítkové v lese čarují drobounké 
kapičky a víly je rozvěšují na pavu-
činy, na trávu. To aby se pavoučci 
a broučci mohli napít, jestli to ne-
víte. možná se budete trochu bát. 
Co když v lese nežijí jenom hodní 
skřítci Listnáči? raději, pro jisto-
tu... se chytíte s někým za ruku. 
abyste nezabloudili.

Už víte, proč bychom měli s dět-
mi chodit ven za každého počasí? 
Protože to není nuda. Kde je nuda, 
tam je totiž pruda. Také se něco 
naučí. Třeba: Když si nedám pozor 
a zmáchám se, budeme se muset 
vrátit dřív domů (do školky) a zá-
bavy je konec. a také budou zdra-
vější. Budou totiž šťastnější.

Eva Sůrová, absolventka specializačního 
studia pro koordinátory EVVO v MŠ, 
realizováno SEV Toulcův dvůr Praha, 

2010–2011, Ekoškolka Rozárka, Praha

TemaTickÉ Dny o ZDravÍ

Naše mateřská škola je zapojena do sítě „mš podporující zdraví“ 
a jako taková usiluje nejen o seznamování dětí s možnostmi, jak 
vlastní zdraví chránit a podporovat, ale snaží se i o pěkné vztahy 
mezi dětmi, dětmi a paní učitelkou, personálem vzájemně a v nepo-
slední řadě o dobré vztahy s našimi rodiči. 

TemaTickÉ ceLky v roČnÍm pLánu ŠkoLky 

Prioritou výchovného působení v maTeřské škole marku-
šova v Praze, která má přírodovědně-ekologické zaměření, je 
úcta k životu ve všech formách.

napomáhá k vytváření základů 
ekologického myšlení a jednání. 
Přiblížení působení člověka na 
přírodu, důsledky tohoto půso-
bení na devastaci přírody, ohro-
žení kvality vzduchu, vody, půdy, 
rostlin a zvířat vede k vytváře-
ní elementárních základů pro 
otevřený a odpovědný postoj 
k ochraně životního prostředí.
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