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… má-li metoda sama vábit mysl, musí být 

jakousi dovedností oslazována; tj. aby všec-

ky předměty vyučovací a sebevážnější byly 

přednášeny přátelsky a příjemně, totiž for-

mou rozmluvy nebo závodění v hádankách a 

konečně v podobenstvích a v bajkách.   

Jan Amos Komenský  

(Komenský, 1948, s. 116 – 117) 
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ÚVOD 

Pozitivní vývoj občanské společnosti je determinován soustavnou potřebou vytváření op-

timálních podmínek ke kvalitnímu vzdělávání a výchově. V současné době je třeba hledat 

správná koncepční řešení, vycházející z kurikulárních otázek, nejen ve školských institu-

cích, ale i v neformálním vzdělávání v centrech pro volnočasové aktivity s rozmanitou 

nabídkou kurzů, sportovních i zábavných aktivit, včetně mimoškolní vzdělávací činnosti a 

zájmových kroužků. I v zážitkové a volnočasové pedagogice je třeba respektovat věkové 

odlišnosti dětí, didaktické principy, prostředky a metody, umožňující dosahování vytýče-

ných výchovných cílů. 

Fenomén hry nás však provází v běžném životě již od narození. Informální učení, pro 

něž je hra jednou z nejvýznamnějších forem, představuje významnou složku vzdělávání a 

výchovy, jelikož ovlivňuje život jedince v nejširším rozsahu a v nejdelším časovém obdo-

bí. Zahrnuje velmi široký obsah působnosti, a to jak ve vertikálním, tak v horizontálním 

rozměru. Probíhá v rámci významného celoživotního procesu formování osobnosti 

socializací a enkulturací, z velké části rovněž prostřednictvím sebevýchovy, vlastní volby, 

vycházející z povahy jedince, jeho zájmů, schopností a veškerých motivů a potřeb. Důleži-

tou součást informální výchovy tvoří sebevzdělávání a sebevýchova četbou, zájmovými 

činnostmi a v neposlední řadě zábavou v podobě hry i rozmanitých kulturně společenských 

aktivit.  Tyto všechny činnosti, jež jsou směrovány přirozenou dobrovolnou cestou, vlast-

ním zájmem, talentem, schopnostmi či potřebou relaxace formou hry, významným způso-

bem po celý život přispívají ke zrání a enkulturaci každého jednotlivce.  

Organizovaná zájmová činnost a zážitková pedagogika utváří často neobvyklé náročné 

situace, které motivují účastníky k překonávání vnějších i vnitřních překážek a rozvíjí 

schopnost operativního řešení problémů, sebedůvěru, sebepojetí, výrazně prohlubují rozvoj 

fantazie a tvořivosti, skupinové prožívání, sociální kompetence. 

     Při hře s vrstevníky je patrný význam pro sociální vývoj jedince i strategie dělby práce. 

Právě tento nejširší výchovný záběr, vycházející ze sociálních principů hry, rozvíjí osob-

nost každého člověka a nejvíce působí na společenský vývoj jedince, a to v podobě formo-

vání sociálních vztahů, kamarádství, solidarity, vytváření veškerých etických hodnot, po-

stojů a přijímání rolí. Má významné postavení jako výchovný prostředek. 

Z psychologického hlediska je zdůrazňován všestranný význam hry pro rozvoj osobnosti 

dítěte – pro rozvoj rozumových schopností i pro vývoj citový a společenský. 
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S přihlédnutím k věkovým zvláštnostem patří k nejoblíbenějším činnostem ve volném ča-

se. Je významným prostředkem spontánního výchovného ovlivňování a vhodnou příležitos-

tí k poznávání dětí. Hry podněcují pohybovou aktivitu, umožňují přirozené získávání zku-

šeností, poznatků, dovedností a rozvíjení schopností. Jsou provázeny pozitivními pocity, 

přinášejí vzrušení a radost, umožňují uvolnění napětí a negativních emocí. Podílejí se na 

vytváření charakterových a volních vlastností, hrají významnou roli v socializaci, umožňují 

osvojování pravidel sociálního soužití, slouží k navazování kontaktu dětí s dospělými, vrs-

tevníky, modelování reálných sociálních situací, formování rolí, zvnitřňování sociálních 

norem, podřizování se pravidlům. V programových i spontánních herních aktivitách nalé-

záme příjemné i smysluplné využití volného času, ve kterém můžeme do budoucna vidět 

rovněž potenciál prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti.  Proto se hra řadí 

k nejvýznamnějším didaktickým formám sociální pedagogiky a v současné době se začíná 

prosazovat rovněž jako účinná metoda výuky v moderní pedagogice. 
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1 TEORETICKÁ CHARAKTERISTIKA HERNÍHO PROGRAMU  

Hra je forma činnosti, která se liší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý ži-

vot, avšak v předškolním věku má specifické postavení – je vůdčím typem činnosti. Hra má 

řadu aspektů: aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, 

tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. (Průcha, 2003, s. 75)  

     Smysluplné využívání volného času je jednou z významných sfér zkoumání a předmě-

tem zájmu psychologů, sociologů, pedagogů, filozofů výchovy a sociálních pedagogů. 

Proto je zdůrazňován význam a náplň aktivit dětských skupin, nejen formálních, vedených 

dospělými, zároveň také spontánně vznikajících na ulici, na hřišti, na sídlišti. Tento vý-

znam spočívá v možnosti budování postavení ve skupině pouze na základě vlastního úsilí a 

zásluh. Hra dává možnost se odreagovat, poznat vlastní skryté schopnosti, učit se novým 

způsobům komunikace, naučit se spolupracovat ve skupině, vzájemně se podporovat, ro-

zumět si, pomáhat i zvládat konflikty, hra dokáže i léčit. Prokázala se blahodárná moc hry 

u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Pokud mají tyto děti dost příležitosti k volnému po-

hybu a možností ke hře dle vlastního zájmu a volby, zlepšuje se jejich chování a stoupá 

jejich výkonnost. (Millarová, 1978, 315 – 316) 

     V duchu využití metodiky hry k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů se vyvíjí 

v současné době pedagogika zážitku. 

     Zážitková pedagogika je přístup k práci s lidmi, který využívá prožitou zkušenost 

k uvědomění si vlastního prožívání i prožívání svého okolí. Toto uvědomění probíhá pro-

střednictvím různých forem reflexe a vede k vyvolání pozitivní změny v chování. Spole-

čenský význam těchto dosažených změn lze spatřovat v oblasti prevence proti sociálně 

patologickým jevům, přínosu ve sféře socializace, integrace jedince do společnosti, multi-

kulturní a interkulturní výchovy, rozvoje smyslu pro spravedlnost, sociálního jednání s 

akceptací demokratických principů, zvnitřnění společenských morálních norem a etických 

hodnot.  

     Česká zážitková pedagogika akcentuje zejména prožitek, zážitek, zkušenost, jež jsou 

vyvolány prostřednictvím procesu dramaturgie, v cíleně plánovaných a uváděných situa-

cích, kde se jako prostředek nejčastěji používají různé podoby fenoménu hry. Celý proces 

je průběžně evaluován a zpracováván s cílem dosažení co největšího rozvojového potenciá-

lu. Tímto přístupem je česká zážitková pedagogika originální a výjimečná. Rozvíjí se 
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rovněž v jednorázových projektech, které jsou orientovány na strukturu osobnosti, více 

než na vědomosti a dovednosti je zde kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti. (Hanuš, 

2009, s. 12) V souvislosti s vytvářející se didaktikou hry bylo nutné odpovědět na takové 

otázky jako: kdy a jak zařadit do programu dětí v kolektivních zařízeních hry odpočinkové, 

dovádivé a kdy hry vzdělávací a naučné. Důležitým objevem přitom byly biorytmy, jež 

poukazují na závislost aktivity dítěte na spánku a jídle. (Millarová, 1978, s. 317) 

     Zážitková pedagogika je ideálním nástrojem pro tříbení, srovnávání a rozvoj hodnot, 

názorů a postojů. Ve svém kurikulu uplatňuje tyto metody: 

 metodu cílování a dramaturgie  

 metodu motivace  

 metodu zpětné vazby  

Zážitková pedagogika využívá tyto prostředky: 

 Hra  

 Hra v rolích 

 Skupinová práce 

 Diskuse a debaty 

 Reálné situace 

 Reflexe - mluvená skupinová, psaná individuální (deníky) 

Výchova mimo vyučování jako specifická edukační oblast plní funkci výchovně-

vzdělávací, preventivní, zdravotní a sociální. Konkrétní typy výchovných zařízení a institu-

cí plní tyto funkce v různé míře podle svého zaměření. (Pávková a kol., 2002, s. 39) 

     Výchova a vzdělávání je celoživotní proces, výchovné cíle jsou spojeny s kulturou spo-

lečnosti, s obecnými hodnotami a postoji určité skupiny obyvatel. Vyjadřují jakousi před-

stavu o ideálním uspořádání společnosti a o ideálním občanu, pracovníkovi, žákovi, partne-

rovi … (Pávková, 2002, s. 42) 
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1.1 Cílování, základní myšlenka, cílová skupina 

V praxi k dosažení konkrétního cíle v určitém časovém úseku vytváříme projekt, jenž 

vychází z potřeb určité cílové skupiny. V projektu jsou obecné cíle konkretizovány do cílů 

dílčích – úkolů. (Pávková a kol., 2002, s. 42 – 43)  

     Sféra působení Charity sv. Vojtěcha Slavičín je velmi široká, proto svými cíli může 

oslovit mnoho potencionálních sponzorů, dárců, dobrovolníků, fyzických  i právnických 

osob, firem či partnerů. Může si postupně vytvářet stabilní základnu svých příznivců, 

sponzorů a spolupracovníků, což neustále upevňuje vzájemné vztahy, společenskou 

potřebnost a význam působení Charity a  rozšiřuje možnosti  nových aktivit a projektů, 

které budou prospěšné pro lepší budoucnost občanské společnosti ve  městě Slavičíně a 

v celém regionu její působnosti. Proto je velmi důležité věnovat velkou pozornost tvorbě 

cílů každého projektu.   Jako hlavní téma naší desetidenní akce Tábor s Charitou jsme 

zvolili Komenského cestu všenápravy, jež obsahuje naplnění nejdůležitějších cílů pro 

rozvoj společnosti v duchu ideálů humanismu, sociální spravedlnosti, pansofismu, ku 

prospěchu všech, ve všech oblastech. 

     Podstata charitní činnosti pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spra-

vedlnost a naději. Je tedy orientována prosociálně, v duchu křesťanské etiky. Poslání a 

předmět činnosti Charity České republiky směřuje k naplnění etických cílů a křesťanských 

hodnot, jež vyplývají z jejího Kodexu. Jejich významným obsahem je konkrétní pomoc 

sociálně potřebným, trpícím a jakkoliv ohroženým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní 

situaci, v naší zemi i v zahraničí. Hlavní náplní charitní činnosti je materiální, sociální, 

humanitární, rozvojová, psychická a duchovní pomoc.  

     Cíl projektu se vyvinul z tohoto hlavního charitního poslání a z aktuálních základních 

potřeb společnosti a lidstva. 

     Cílovou skupinu účastníků tábora budou tvořit děti od 10 do 15 let. Jedná se o věko-

vou kategorii starších žáků základní školy, proto budeme při tvorbě programu vycházet 

z cílů Rámcového vzdělávacího programu pro ZV od 5. do 9. tříd.  

     Pro tuto věkovou skupinu je pro intelektovou stránku charakteristické dokončování 

vývoje mozku a CNS. Dochází ke změnám v myšlení. Základem pokroku je myšlení o 

myšlení. Začínají převažovat formální logické operace. Jedinec uvažuje o abstraktních po-
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jmech, které si nedokáže představit (např. právo, spravedlnost, morálka). Je schopen vytvo-

řit několik variant řešení problému a vyzkoušet je. Rychle se rozvíjí vnímání a představy. 

Myšlení se vyznačuje pružností a tvořivostí. V emocionální a sociální stránce se objevuje 

vnitřní nejistota a napětí, tzv. vulkanismus. Projevuje se extravagantní chůzí a chováním, 

hlučností, předváděním se, ale i pocity méněcennosti a nevyváženými reakcemi. Dívky jsou 

navenek klidnější, přizpůsobivější. Pro budování sebevědomí je v tomto období velmi dů-

ležitý fyzický vzhled. Zvyšuje se pozornost k vlastnímu tělu i způsobu oblékání. Dalšími 

znaky jsou: emoční labilita, zhoršené sebeovládání, nestálost a nevyváženost reakcí, uza-

vřenost (méně se svěřují), vztahovačnost, únik do světa představ a fantazie, denní snění, 

v němž se promítají touhy a přání dospívajícího, výkyvy prospěchu (objevují se tendence 

nevyvíjet nadměrné úsilí, většina žáků se připravuje do výuky jen, když je přesvědčena, že 

budou klasifikováni). Toto období charakterizuje rozpor mezi hodnotami mladší a starší 

generace. Projevuje se zvýšenou kritičností k autoritám rodičů a učitelů, zároveň malými 

zkušenostmi a sníženou sebekritikou. Prvořadý vliv má vrstevnická skupina. Skupina je 

jedinci bližší a má pro něj dle jeho mínění více porozumění než rodina. Sílí snaha po rov-

nosti, ale zároveň neochota naslouchat druhé straně. Vrstevníci se stávají uznávanými, ne-

formálními autoritami. Jde o rozpor mezi autoritou dospělých a vrstevníků. Čím má dítě 

menší sebevědomí, tím více podléhá extrémním požadavkům skupiny. V důsled-

ku zklamání dosavadními vztahy se přechodně může objevit až samotářství. Vztahy 

k opačnému pohlaví jsou silně prožívané, ale nestálé a proměnlivé.   

     Hra je významným diagnostickým prostředkem, kterého lze využít nejen u dětí všech 

věkových kategorií. U starších žáků sledujeme výběr her, uplatnění fantazie, soustředění, 

motoriku, úroveň komunikace, sociální kontakty, vznikající při hře a řadu dalších faktorů. 

   Účastníci plánovaného programu Tábor s Charitou na základě našich zkušeností budou 

většinou pocházet ze skupin z minulých ročníků tábora a jiných charitních akcí, bývají 

z velké části dětmi sponzorů, spolupracovníků, příznivců, zaměstnanců či dobrovolníků 

Charity sv. Vojtěcha Slavičín nebo jejich přáteli. 
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1.2 Stanovení cílů 

Teoretická východiska 

Výchovné cíle lze formulovat podle různých hledisek, např. podle věku, podle druhu čin-

nosti, podle toho, na kterou složku osobnosti se zaměřujeme. Cíle mají různou míru obec-

nosti, existují cíle velmi obecné i dílčí, specifické. Obecným cílem výchovy ve volném 

čase je naučit jedince hospodařit s volným časem, rozumně ho využívat a oceňovat volný 

čas jako významnou životní hodnotu. Z takto obecně formulovaného cíle lze odvodit řadu 

cílů dílčích:  

 naučit vychovávané jedince efektivně odpočívat,  

 umět volit účinné formy rekreace,  

 rozvíjet zájmy, podporovat aktivitu,  

 objevovat a rozvíjet specifické schopnosti,  

 uspokojovat a kultivovat potřeby,  

 naučit jedince vhodně využívat dostupných materiálních prostředků pro trávení vol-

ného času,  

 naučit jedince kooperaci ve skupině v zájmu dosažení společného cíle 

 rozvíjení etických mezilidských vztahů a postojových hodnot 

 vést k celoživotnímu vzdělávání. 

Každý druh volnočasových aktivit má své specifické cíle – např. každý druh zájmové čin-

nosti. Při přípravě na konkrétní výchovnou činnost (např. schůzku oddílu, zájmového 

kroužku) pedagog promýšlí a formuluje výchovné cíle konkrétně ve vztahu k plánovaným 

činnostem (např. co se děti naučí nového, co si upevní, které vlastnosti se budou rozvíjet). 

Dobrá znalost podmínek je důležitá pro volbu cílů i prostředků.  

     Lze odlišit podmínky vnitřní a vnější. Vnitřními podmínkami se rozumí hlavně věkové 

a individuální zvláštnosti vychovávaných. Vnější podmínky se týkají prostor, materiálního 

vybavení, jednotlivců i sociálních skupin, které výchovu nějak ovlivňují. Podmínky výcho-

vy ve volném čase mají své zvláštnosti. Z hlediska vnitřních podmínek je důležité si uvě-

domovat, že volný čas poskytuje pedagogovi značný prostor pro rozvíjení žádoucích indi-

viduálních znaků osobnosti, jako jsou např. zájmy, schopnosti, charakterové vlastnosti. 

Specifické požadavky na výchovu ve volném čase 
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Aby pedagog dokázal naplňovat své výchovné cíle, je nezbytná znalost podmínek výchovy 

a volba vhodných výchovných prostředků. Ke zvolení vhodných postupů napomáhá re-

spektování určitých požadavků. Některé požadavky formuloval ve svých pedagogických 

spisech už J. A. Komenský, jako např. postup od blízkého k vzdálenému, od konkrétního k 

abstraktnímu, od známého k neznámému. Stanovené požadavky mají různou míru obec-

nosti. Nejobecnější kritéria pro výchovu, jako např. požadavek humanity, demokratičnos-

ti, vědeckosti, spojení teorie s praxí, bývají označovány jako didaktické principy. Kon-

krétnější požadavky jsou známé jako didaktické zásady, jako je zásada cílevědomosti, sou-

stavnosti, přiměřenosti, názornosti, trvalosti apod. Tyto uvedené zásady platí pro všechny 

oblasti výchovy, pro rodinnou, předškolní i školní výchovu i pro výchovu ve volném čase. 

Každá z těchto oblastí má však i své specifické požadavky, tedy také oblast výchovy ve 

volném čase. Patří mezi ně zejména:  

• požadavek pedagogického ovlivňování volného času,  

• požadavek dobrovolnosti,  

• požadavek jednoty a specifičnosti vyučování a výchovy mimo vyučování, 

• požadavek aktivity,  

• požadavek seberealizace,  

• požadavek pestrosti a přitažlivosti,  

• požadavek zajímavosti a zájmového zaměření,  

• požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření,  

• požadavek citlivosti a citovosti,  

• požadavek sociálního kontaktu.  

Mezi základní požadavky patří pedagogické ovlivňování volného času a dobrovolnost. 

Děti by měly mít dostatek času, kdy budou moci dělat to, pro co se samy svobodně rozhod-

nou. Naším úkolem je dát jim dostatek impulsů, námětů, návrhů a možností k přitažlivým 

činnostem, které pro ně budou podnětné, konečný výběr však musí vycházet z vlastní svo-

bodné vůle dítěte. (Houška, 1991, s. 232)   

     Pedagogické ovlivňování volného času znamená citlivé, nenásilné, ale cílevědomé ve-

dení k smysluplnému využívání volného času. Právo dětí na volný čas a jeho účelné využí-

vání je dáno Úmluvou o právech dítěte.  

     Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na odpočinek a volný 

čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, jakož i na svobodnou 



15 

 

účast v kulturním životě a umělecké činnosti, zabezpečují právo dítěte na účast v kulturním 

a uměleckém životě a napomáhají k tomu, aby dětem byly poskytovány odpovídající a rov-

né možnosti v oblasti kulturní, umělecké, oddechové činnosti a využívání volného času.   

(Úmluva o právech dítěte, čl. č. 31, s. 8)  

     Požadavek dobrovolnosti vychází ze samotné podstaty volného času jako doby svobod-

né volby činností. Hlavním záměrem této koncepce je orientace výchovy dětí a mládeže:  

 k úctě ke kulturnímu dědictví, tradicím, folklorním zvykům, historii 

 k morálním a etickým hodnotám, pomoci druhým 

 k duchovním hodnotám, vzdělávací činnosti 

 k posilování úcty k přírodě, ekologické odpovědnosti, environmentální výchova 

 k multikulturní výchově, interkulturnímu přístupu 

 ke zdravému životnímu stylu, sportovním aktivitám 

 k sociálním dovednostem (Úmluva o právech dítěte, čl. 29, s. 8) 

Tyto principy všestranného výchovného působení přispívají rovněž k prevenci patologic-

kých sociálních jevů ve společnosti. Jsou obsaženy také v průřezových tématech RVP ZV.  

Stanovení hlavního cíle 

Hlavní cíl následujícího herního programu vychází z tématu hlavní myšlenky mimořádné-

ho génia pedagogiky, filozofie a teologie J. A. Komenského (1591 – 1670), jež je vyústě-

ním jeho celoživotního myšlenkového vývoje a základním předmětem a posláním jeho 

monumentálního díla: Obecná porada o nápravě věcí lidských.  

     Náš hlavní cíl se ztotožňuje se základní představou Komenského o ideální společnosti 

zítřka a v duchu jeho pansofismu souhrnně vyjadřuje skrytý potenciál všestranného rozvo-

je lidstva: 

 Cestou všenápravy k lepší budoucnosti celého světa. 

Z dokonalého poznání všech věcí lidských se má uskutečnit obroda celé lidské společnosti 

a náprava lidského života ve všech jeho složkách, směřující k dokonalému vzájemnému 

porozumění a úplnému názorovému souladu jednotlivců, národů, států, který zajistí spolu-

práci všech se všemi za účelem společného dobra a míru na celém světě. (Komenský, 1966, 

s. 53) Komenský popisuje osm pansofických světů, v nichž probíhá veškeré dění. Pro náš 

projekt využijeme tří z nich: 
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 Svět hmotný 

 Svět lidské práce 

 Svět mravní 

Stanovení dílčích cílů 

 Svět mravní – s celým okruhem lidské rozumnosti vzhledem k ovládání sebe sama 

 Dokázat jednat s lidmi v rámci morálních a etických principů.  

Jaký je styk člověka s lidmi sobě rovnými? Je to společenství, aby dovedl se všemi lidmi 

rozumně, pokojně a spravedlivě se stýkat za účelem vzájemné rady, pomoci a útěchy.  

(Komenský, 1966, s. 83) 

 Rozvíjet interkulturní kompetence. 

Takže i Žid, Turek (nemluvě o nás křesťanech, ať už jsme navzájem rozděleni jakýmikoliv 

názory), může do tohoto našeho díla bez překážky vstoupit a postupovat jím, dokud se 

každý nepřenese až tam, kde ucítí, že jej oblévají paprsky světla a že je uzavřen v mezích 

pravdy, kde tedy nebude pro strach z hanby snadné ustoupit a vzhledem k naději na větší 

světlo nebude možné nepostupovat dále. (Komenský, 1657. In Karlsson, 2000, s. 72) 

 Dokázat spolupracovat při řešení problémů. 

            … udělat konec zmatkům, zahájit všude lepší stav a zabezpečit konečně cesty světla, míru a 

spásy, aby se nemohly vrátit lidskému pokolení temnoty, zmatky a pohromy … Ale koho 

sezvou? Odpovídám: Řekl jsem, že má být sezván svět, tj. všechny kmeny, a všichni náro-

dové, kteří jsou pod nebem, aby se dostavili… (Komenský, In. Všetečka, 1987, s. 284) 

 Svět lidské práce 

 Rozvoj osobnosti cestou poznání a tvořivostí  

Užívat věcí tak, jak jsou a jak se samy projevují. Přetvářet věci podle svého rozhodnutí a 

řídit je. Napodobit činnost věcí. (Komenský, 1966, s. 224) 

 Svět hmotný – čili tělesný s viditelnými tvory a to, co se v nich a okolo nich silou 

přírody děje 

 Poznat a respektovat řád přírody, podle něhož se v životě všechno děje. 
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… onen řád, jenž podle našeho přání má býti universální ideou umění, kterak všemu vyu-

čovat a učit se, nesmí a nemůže se bráti odjinud než od učitelky přírody. Až ten pořádek 

bude přesně stanoven, všecko umělé půjde tak lehce a samo, jako všecko přirozené plyne 

lehce a samo sebou. Neboť pravdivě dí Cicero: Následujeme-li vedení přírody, nikdy neu-

padneme na scestí. Taktéž: Pod vedením přírody nelze nikterak zbloudit. (Komenský, 1961, 

s. 93) 

     Celý program bude v rámci naplnění hlavního cíle a myšlenky tábora respektovat svou 

náplní a skladbou možnosti dosažení stanovených dílčích cílů, jež jsou uvedeny výše. Zá-

roveň se pokusí naplnit a uspokojit při realizaci svých cílů přiměřené vývojové potřeby, 

možnosti a schopnosti cílové skupiny po stránce motorické, sociální, psychologické i 

emoční, respektovat dramaturgické principy tvorby vícedenní akce. V neposlední řadě bude 

program vycházet z RVP ZV a sledovat získávání klíčových kompetencí, návaznost na 

vzdělávací oblasti a průřezová témata.   

1.3 Sestavení realizačního týmu a role v týmu 

Na začátku akce sestavíme tým s jasně stanoveným vedoucím, se skladbou členů, odpoví-

dajícím akci a vyváženou dle všech následujících kategorií. V ideálním případě se složení 

týmu nemění, všichni členové týmu se příprav účastní od začátku a v plném pracovním 

nasazení. 

Týmové role 

Jednou z nejčastěji používaných typologií je Belbinovská typologie, původně uvedená 

v Team Roles at Work (Belbin, M., Belbin, R. M., 1996) Lze obsáhnout více rolí v jedné 

osobě. Role jsou do určité míry vrozené, proto se je nesnažíme mezi členy týmu direktivně 

rozdělovat, své role jen pojmenujeme a snažíme se pokrýt případné rezervy. (Pelánek, 

2008, s. 44) 

 Předseda (vedoucí, koordinátor) – klidný, dominantní, stabilní, uznávaný, koordi-

nuje tým, vede jej ke spolupráci a k dosažení cílů. V diskusi pokládá správné otáz-

ky, usměrňuje sociální vztahy týmu, má osobní kouzlo a autoritu 
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 Navrhovatel (režisér, konstruktér) – činorodý, impulsivní, dominantní, extrovertní. 

Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, směruje tým k vyšší produktivitě, je 

společenský, netrpělivý, temperamentní 

 Inovátor (chrlič nápadů) – inteligentní, individualistický, dominantní, introvertní. 

Přichází s novými nápady a podněty. Upozorňuje na problémy a originálně je řeší, 

je zdrojem inspirace pro tým, zajímají jej jen globální náhledy 

 Upozorňovatel (ověřovatel) – racionální, stabilní, skeptický, inteligentní. Hodnotí 

nápady, posuzuje řešení, varuje před chybami, dokáže jasně a srozumitelně analy-

zovat a argumentovat. Není příliš nadšený, ale právě proto je nejobjektivnějším čle-

nem týmu 

 Organizátor (tahoun) – svědomitý, disciplinovaný, výkonný, stabilní. Stará se o 

transformaci nápadů a rozhodnutí do jednotlivých úkolů a zajišťuje, aby byly reali-

zovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury. 

 Objevovatel (vyhledávač zdrojů) – společenský, čilý, přátelský, dominantní. Shro-

mažďuje informace, nápady, navazuje kontakty a získává podporu zvenčí. Je dob-

rým improvizátorem. 

 Podporovatel (hasič, strážce pohody) – citlivý, mírný, extrovertní, nedominantní. Je 

přátelský a vstřícný. Dobře naslouchá, tlumí spory, podporuje ostatní a pečuje o 

dobré vztahy v týmu. Rozvíjí nápady, všímá si potřeb ostatních. 

 Dokončovatel (dotahovač) – tichý, pečlivý, starostlivý, úzkostlivý, introvertní. Má 

rád jasné pokyny. Stará se o dodržování řádu a časových plánů. Kontroluje vše do 

detailů a sleduje, aby se na nic nezapomnělo. (Pelánek, 2008, s. 44 - 45) 

Týmové funkce 

Funkce členů jsou technického rázu, na rozdíl od rolí je rozdělujeme. 

 Zdravotník – ošetřuje všechny zraněné a nemocné, pečuje o lékárničku. Měl by mít 

minimálně školení první pomoci, u akcí pro děti musí mít speciální potvrzení. První 

pomoc musí umět poskytnout všichni členové týmu 

 Hospodář – spravuje materiál a pomáhá ostatním s technikou. Řídí auto. 
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 Ekonom – zabezpečuje sestavení rozpočtu akce, stará se o finance, výběr peněz od 

účastníků, vyúčtování nákladů s instruktory, placení objektu, žádosti o dotace. 

Schraňuje dokumenty. 

 Dokumentátor – fotí, vede kroniku, zapisuje reálný průběh akce (co se skutečně dě-

lo, jak dlouho), po akci zajišťuje zveřejnění dokumentů, zejména fotografií. 

 Kuchař – sestavuje jídelníček, nakupuje, vaří, koordinuje kuchyňské práce. I když 

se v kuchyni střídá více instruktorů, je nezbytné, aby hlavní dozor nad kuchyní měl 

jeden člověk. 

 Tiskový mluvčí – obstarává kontakt týmu s okolím. Komunikuje s účastníky, 

s médii. 

 Hlídač času – hlídá, aby vše začínalo v určeném čase. Upozorňuje účastníky, aby 

byli včas připraveni. 

 Zlý muž – má u účastníků dostatečnou autoritu, při nekázni dokáže účinně 

zasáhnout. (Pelánek, 2008, s. 45) 
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2 PRAKTICKÝ POSTUP TVORBY PROGRAMU 

2.1 Zajištění ubytování a stravování 

1. Varianta – ubytování s plnou penzí v hotelu 

Hotel Jeleňovská se nachází na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty v nadmořské 

výšce 640m v ekologicky čisté krajině, divoké romantické přírodě plné malebných přírod-

ních krás, dalekých výhledů šumících lesů a rozkvetlých luk ve všech jeho ročních promě-

nách na Valašsku, 5km od Valašských Klobouk a 35km od Zlína. Areál hotelu Jeleňovská 

je svým dokonalým zázemím, příznivými klimatickými podmínkami a ubytovací kapacitou 

vhodný pro pobyty dětí (lyžařské kursy, ozdravné pobyty, školy v přírodě, školní výlety a 

různá sportovní soustředění). Ubytování je zajištěno v hotelu, stravování v hotelové restau-

raci. Pro sportovní vyžití dětí je k dispozici krytý a venkovní bazén, sportovní hřiště, dětské 

hřiště, menší tělocvična, fitness centrum, kuželna, stolní tenis,  klubovna, lyžařský vlek 

"POMA" o délce 400 m. 

CENA OBSAHUJE:  
  

  

Ubytování, plnou penzi, pitný režim,  u MŠ a 

ZŠ  1. až 5. tříd ZŠ dopolední a odpolední sva-

činku 
   

využití krytého bazénu, tělocvičny, ostatních sportovišť a učeben 
 

BONUS: 

pedagogové zdarma, pokud překročí 

počet dětí 60, tak každé 15. dítě je 

zdarma  
  

  

Termín     MŠ 
        ZŠ        ZŠ    SŠ 

    1. - 5.     6. - 9.     SOU, OU 

                     

 leden - duben 2015    260 Kč      295 Kč    310 Kč     360 Kč 

 květen - červen 2015    270 Kč      320 Kč    350 Kč     380 Kč 

 září - prosinec  2015    260 Kč      295 Kč    310 Kč     360 Kč 
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Možnost zájezdů do okruhu 50km – Lázně Luhačovice, Trenčianské Teplice, Trenčín, Zlín, 

Vizovice, Povážská Bystrica. 

(Horský hotel Jeleňovská, 2015) Odkaz: http://www.jelenovska.cz/ 

2. Varianta – ubytování s polopenzí v letních chatkách 

V rekreační oblasti ve Valašských Kloboukách v místě zvaném Královec je možnost uby-

tování: V chatě „Jiřinka“, 11 bungalovech a 10 letních chatkách. V nedalekém okolí najde-

te také příjemné zpestření Vašeho pobytu jako je letní koupaliště, krytý bazén či zimní sta-

dion. V kempu / v chatové osadě Královec je možné pořádat skupinové akce, školy v pří-

rodě, letní tábory. Kemp a středisko Královec se nachází v okresu města Zlín - Zlínský 

kraj, v rekreační oblasti Bílé Karpaty. 

Ubytování - chaty, bungalovy 

11x čtyřlůžkové bungalovy s vlastním sociálním zařízením, dvěma ložnicemi a odpočinko-

vým koutem 

BUNGALOVY 11x 

Osoba/noc......................300,- Kč 

Dítě 3-12 roků/noc.........200,- Kč 

Dítě do 3 let.................zdarma 

ceny včetně lůžkovin a rekreačního poplatku 

CHATA 2x 

celá chata/noc.......1000,- 

cena včetně lůžkovin a rekreačního poplatku          

CHATA JIŘINKA 1x  

celá chata/noc......2500,- Kč         

cena včetně lůžkovin a rekreačního poplatku   

10x čtyřlůžkové letní chatičky 

osoba/noc.......100,- Kč 

cena bez lůžkovin, rekreační poplatek v ceně    

2x třílůžková chata s krbovými kamny, vlastním sociálním zařízením 

polopenze........180,- Kč 

Ceny pro ucelené kolektivy -  smluvní 

http://www.jelenovska.cz/


22 

 

Rekreační středisko Královec (Rekreační středisko Královec, 2015)   

http://www.kempy-chaty.cz/cr/zlinsky-kraj/rekreacni-stredisko-kralovec 

2.2 Sestavení programu 

Program projektu sestavujeme na základě stanovených cílů, vytváříme jej z různých prvků, 

které řadíme dle dramaturgických pravidel a zásad do scénáře denního harmonogramu a 

zároveň do scénáře celého projektu. (Hanuš, 2009, s. 131) 

     Dramaturgii můžeme znázornit pomocí křivky akce (viz diagram č. 1) Tato křivka 

znázorňuje celkovou atmosféru ve skupině (odborníci rozlišují křivku fyzickou, 

psychickou i sociání). Jelikož dlouhodobá gradace není udržitelná, zařazujeme u delších 

programů záměrně vrchol zhruba v půlce akce, poté následuje zvolnění, závěr akce by měl 

stoupat do dalšího vrcholu. Kromě gradace by měla akce mít též rytmus. Záměrně 

zařazujeme pauzy, jež dají vyniknout dalším aktivitám. Pravidelnost a řád bychom měli 

respektovat minimálně u podávání jídel. Shrneme základní zásady tvorby programu: 

 Sledujeme základní princip od jednoduchého k složitějšímu, od konkrétního 

k abstraktnímu 

 Na začátku programu zařazujeme hry soutěživé, s jasnými, jednoduše 

pochopitelnými pravidly a s vysokým tempem 

 Ke konci akce můžeme zařadit hry komplikované či méně strukturované, 

upřednostňujeme spolupráci před soutěžením a volnější tempo 

 Na začátek akce uvádíme kolektivní hry, při nichž se vytváří skupina, uprostřed 

soutěživé hry pro týmy a ke konci upřednostňujeme hry orientované na jednotlivce. 

Na úplný závěr se vracíme ke kolektivním hrám. 

 Po psychologicky náročných hrách necháváme čas na dozvuk, nezařazujeme je 

úplně na konec programu. (Pelánek, 2008, s. 70 – 71) 

Organizátor projektů v přírodě by měl znát trojí princip dramaturgie: 

 Umění namíchat – z rozmanitých zdrojů by měl být vytvořen pestrý bohatý pro-

gram, který bude mít návaznost na jednotlivé vytýčené cíle a současně bude vyho-

vovat potřebám, zájmům a mentalitě naší cílové skupiny účastníků akce. 

http://www.kempy-chaty.cz/cr/zlinsky-kraj/rekreacni-stredisko-kralovec
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 Umění vybrat – z každé programové oblasti je nutné vybrat ten nejvhodnější a ne-

jefektivnější zdroj pro naši určitou akci k dosažení maximálního výsledku na zákla-

dě stanoveného cíle 

 Umění předložit – při tvorbě dramaturgického plánu je třeba mít na paměti zásadu 

předložit vybrané programy ve správném čase, zvolit k jejich realizaci správnou 

hodinu a odpovídající nejvhodnější způsob, souvislosti a návaznost. (Hanuš, 2009, 

s. 153) 

2.3 Zajištění materiálu a služeb 

Kromě organizačního zajištění ubytování a stravování je nutné ještě obstarat veškerý po-

třebný materiál pro naplánované aktivity: papíry, tužky, pastelky, barvy, fáborky, nůžky, 

zabezpečit dopravu, případně vyjednat podmínky realizace aktivit s dalšími spolupracují-

cími subjekty (návštěva Centra Veronica v Hostětíně, Envicentra ve Vysokém Poli, Muzea 

J. A. Komenského v Uherském Brodě, atd.) Pro tyto drobné materiální potřeby je možné 

oslovit konkrétní sponzory, kteří jsou schopni a ochotni poskytnout potřebný sortiment či 

služby.  

2.4 Tvorba rozpočtu 

Tvorba rozpočtu je základním prostředkem, který umožní správně stanovit cenu akce pro 

účastníky. Jsou zde podrobně uvedeny všechny nákladové i příjmové položky a konečným 

výstupem je stanovení celkové částky za projekt. Pro realizaci akce je nejprve nezbytné 

zjistit přesnou hodnotu veškerých jednotlivých nákladů, abychom mohli adekvátně stanovit 

celkovou sumu, potřebnou pro zajištění akce, a fundraisingem docílit budování dostatečné 

ekonomické, materiální či jiné podpory akce, pro možnost jejího uskutečnění a případné 

možné snížení vypočítaného rozpočtu na jednotlivého účastníka. 

Celková částka na osobu zahrnuje: nápoje, stravu – snídani, svačiny a oběd, večeře, 

vstupné, jízdné, výtvarné potřeby a materiály na výrobu předmětů, náklady na ocenění a 

odměny, lektorné, zdravotnický dohled, náklady na ubytování aj. 

Konečná částka pro účastníka na 10 dnů činí 3.500,- Kč. 
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2.5 Fundraising 

Základní cestou, jak získat peníze na konkrétní akci, je oslovení sponzorů, získání grantů či 

darů. Takovými institucemi jsou grantové agentury, nadace, ministerstva, dalšími mož-

nostmi jsou mezinárodní projekty, projekty velkých firem, dotace z evropských a státních 

fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků, místních podnikatelů a filantropů.  

Každá instituce či organizace má zpravidla konstantní okruh svých partnerů, dárců, příz-

nivců či dobrovolníků.  Pokud chce být nezisková organizace úspěšná a svou činnost 

provádět nejen v přítomnosti, ale i do budoucna, měla by rozšiřovat a zkvalitňovat své 

služby, k čemuž logicky potřebuje i více peněz. Jako nejlepší strategie získávání finančních 

prostředků se jeví tzv. diverzifikace zdrojů. (Šobáňová, 2010, s. 29). Pro stabilitu projektu 

je třeba zajistit více finančních zdrojů. Šobáňová (2010, s. 29) charakterizuje pět partnerů, 

poskytujících prostředky: podniky a firmy, nadace a nadační fondy, státní správa a 

samospráva, jednotlivci a další organizace. 

     K zajištění finanční stability organizace a posílení její konkurenceschopnosti je 

nezbytné plánování fundraisingových procesů, přičemž rozsah těchto plánů se odvíjí od 

obsahu činnosti organizace. Fundraisingový plán by přitom měl vzít v úvahu všechny 

možné  zdroje a měl by být pravidelně zaměstnanci vyhodnocován, pro případné úpravy a 

změny fundraisingových strategií. Základem strategického plánování je dlouhodobý plán, 

který přispěje k dosažení záměrů a cílů organizace a zároveň umožní efektivně provádět 

činnost, která k dosažení cíle vede. Strategické plánování fundraisingu je v podstatě proces, 

během něhož vzniká představa, jakým směrem by se měla organizace ve fundraisingu v 

budoucnu ubírat, aby mohla uskutečnit své záměry a cíle. Stejně tak jako organizace 

kontroluje a vyhodnocuje svou činnost, neměla by zapomínat na evaluaci fundraisingu. 

     Fundraising, prováděný ve formě samostatných a nezávislých aktivit podnikatelského 

typu, není u nás příliš rozšířený. Přesto však existuje celá řada možností, jak může organi-

zace pro dosahování svého cíle prostředky získat. Mezi tyto techniky patří bazary, příleži-

tostný drobný prodej uměleckých výrobků klientů, charitativní kulturní a sportovní akce, 

plesy, veřejná sbírka, přímé oslovování poštou, inzerce, členské příspěvky, dotovaná akce, 

prodej či závěť. Jde jen o to, aby organizace správně vyhodnotila, pro kterou z těchto akti-

vit je nejvhodnější čas, pro kterou má dostatek pracovníků či dobrovolníků a která z nich 

nejvíce osloví potencionální dárce. Příprava a realizace takových akcí může přinést nejen 

finanční zisk, ale i mnoho nových zkušeností, příznivců, partnerů a může pomoci organi-
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zaci prezentovat se před veřejností tím nejlepším způsobem, povznést úroveň společen-

ského dění, pomáhat k zachování kulturních tradic, sounáležitosti a vzájemné pomoci a 

solidarity k ostatním, a přispět tak utváření či upevňování těch nejzákladnějších sociálních, 

duchovních i morálních hodnot občanské společnosti. Posláním a zároveň povinností kaž-

dého pracovníka je vytvářet aktivně pozitivní obraz a image své organizace, měl by být 

soustavně činným v Public relations takovým způsobem, aby motivoval a podnítil zájem ze 

strany potencionálních sponzorů a dárců. 

2.6 Propagace 

Rozsah a způsoby propagace závisí na cílové skupině a na druhu akce. Současné možnosti 

šíření a nasměrování informací jsou díky vymoženostem techniky velmi rozmanité, umož-

ňují rychlý přístup celé veřejnosti i cílové skupiny k propagovaným obsahům, přihlašova-

cím formulářům a jiným potřebným dokumentům.  

      Způsoby propagace jsou takřka neomezené. Lze využít veškerých dostupných možnos-

tí: webové stránky, letáčky, plakáty, umístěné na stálých vlastních plakátovacích plochách, 

propagace jednorázových akcí a táborů na plakátovacích plochách v regionu a na dalších 

možných veřejných místech prostřednictvím výlepové služby, informace v kostele, 

v prostředcích hromadné dopravy, hlášení v městském rozhlase, informace v městském 

zpravodaji, osobní informace, pozvánky, dotazníky, informace v regionálních a krajských 

novinách a měsíčnících, propagace v rozhlase v televizi, evaluační zprávy akcí, výroční 

zprávy. 

     Nezbytné je rovněž důsledně se zaměřit na Obsah propagace, aby nebyla opomenuta 

žádná důležitá informace: termín konání, cílová skupina, pokud je akce určena široké ve-

řejnosti, místo konání, mělo by být z propagace zřejmé, přihlašování – do kdy a jakým způ-

sobem je třeba se přihlásit, jména organizátorů, základní charakteristika akce, cena, jasné 

uvedení storno poplatku v případě zrušení účasti, kontakt, potřebné vybavení.  

2.7 Komunikace s účastníky 

S účastníky začínáme komunikovat již prostřednictvím jejich přihlášky. Potvrdíme přihláš-

ku, sdělíme jim, co by si měli vzít s sebou. Snažíme se udržet s nimi stálý kontakt, vzbudit 

jejich zájem o náplň a organizaci programu. Do termínu konání akce proto zasíláme moti-

vační dopisy či dotazníky, jejichž cílem je udržet účastníky naladěné, případně je zapojit do 
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pomoci s volbou a s přípravami programu. Je možné uskutečnit také hru korespondenční 

formou. (Hanuš, 2009, s. 132) 

2.8 Příprava týmu před akcí 

Před akcí se realizační tým setkává na přípravných schůzkách. Jejich počet i délka je závis-

lá na tom, jakou akci připravujeme, a zda spolupracovali jednotliví členové na dřívějších 

akcích. Je třeba zajistit  

 Seznámení 

V případě, že se členové týmu neznají, se na první schůzce tým seznámí formou vzájemné-

ho představení pár větami o sobě, nebo také hrou, která pomůže se o sobě navzájem něco 

dozvědět. 

 Sladění 

Tým by měl svým pojetím celé akce v myšlenkách jednotný. K tomu nejlépe vede společné 

stanovování cílů akce. 

 Propagace 

Velmi důležitou součástí naší práce je docílení maximálního veřejného povědomí o pláno-

vaném programu či vícedenní akci. Úspěšnost předání informací a správná motivace po-

tencionálních účastníků akce, kteří patří do stanovené cílové skupiny, závisí kvalitní pro-

pagaci. Významným úkolem první schůzky bude tedy určení způsobu provedení propagace. 

 Výběr účastníků 

Je třeba zajistit dostatečně kompetentní členy týmu v přiměřeném počtu instruktorů pro 

počet účastníků akce, zajistit tým s patřičnými vlastnostmi a schopnostmi jednotlivých čle-

nů pro konkrétní potřebné funkce a role. 

 Seznámení s objektem 

K přiměřenému stanovení obsahu celé akce je nezbytné znát místo, kde se budou programy 

realizovat. Proto by se měla alespoň jedna přípravná schůzka uskutečnit v místě, kde plánu-

jeme akci.  

 Tvorba programu 
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Z každé schůzky pořizujeme podrobný zápis jednání, k jakým jsme dospěli závěrům, a kdo 

odpovídá za zajištění konkrétních organizačních či materiálně-technických úkolů do urči-

tých termínů. Zápis obdrží každý člen realizačního týmu, na příští schůzce bude podkladem 

pro hodnocení plnění úkolů. (Hanuš, 2009, s. 174 – 175) 

2.9 Práce v průběhu akce 

Během akce se realizační tým musí aktivně podílet na řešení nejrůznějších problémů, které 

vyžadují jednotlivé situace či vyplývají z potřeb uskutečnění programu. Zde se projeví, jak 

byl kvalitní výběr a příprava týmu, jelikož akce vyžaduje umění organizační, instruktorské i 

dramaturgické. (Hanuš, 2009, s. 175)  

     Je totiž nutné realizovat celý program v rámci naplnění jednotlivých stanovených cílů, 

což vyžaduje od jednotlivých členů týmu nejen odborný, ale také především lidský sociál-

ně-pedagogický přístup a klade na ně tím značnou všestrannou odpovědnost.  

1) Instruktor může v první řadě pozorovat – to je stěžejní část jakéhokoliv uvádění progra-

mů - v jejich průběhu bychom měli sledovat, co se děje, jak se vyvíjí dynamika skupiny, 

všímáme si především změn v chování, ať už jakýmkoliv směrem.  

2) Přímou zpětnou vazbu lze získat od účastníků ve formě přímé diskuze nebo jakýchkoliv 

verbálních či neverbálních technik. 

3) Každý program má svůj cíl, proto si dále všímáme chování účastníků ve vztahu k dané-

mu cíli. 

4) Každý program má také svá riziková místa, kde je třeba, abychom se snažili věnovat 

účastníkům zvýšenou pozornost. 

5) V průběhu akce je důležitým nástrojem rovněž vzájemná výměna informací mezi jednot-

livými instruktory. (Reitmayerová, In. Gymnasion, 2013) 

2.10 Práce týmu po akci 

Po realizaci akce je nutné se společně zamyslet nad tím, které naplánované aktivity se po-

vedly, které cíle byly akcí dosaženy a které se splnit nepovedlo, kde nastaly během realiza-

ce potíže a jaké. Je důležité celý průběh popsat v Závěrečné zprávě, která může 

v budoucnu sloužit jako východisko k realizaci dalších akcí. Po každé akci by měl následo-
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vat pohled zpět, vyhodnocení průběhu. Zpětnou vazbu od účastníků získáme prostřednic-

tvím rozhovoru nebo Evaluačního písemného dotazníku, předloženého po akci účastní-

kům k vyplnění. Jedná se o významné východisko a podklad pro plánování a přípravu pro-

gramů příštích, slouží k vyvarování se dosavadních chyb, navázání na pozitivní zkušenosti 

a zároveň poskytuje mnohé nové podněty a nápady k vylepšení akce v budoucnu. Závěreč-

nou zprávu je třeba psát dle toho, komu je určena. Může mít odlišnou podobu pro jednotli-

vé členy týmu a jinou formu mají nové dramaturgické postupy a inovace her. Je třeba rov-

něž uvést metodické poznámky pro případné další uskutečnění programů. (Hanuš, 2009, s. 

177-178) 
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3 DRAMATURGIE PROGRAMU TÁBORA  

Pro úspěšnou dramaturgickou práci je třeba, aby si instruktor osvojil dramaturgické zásady, 

aby měl praktické instruktorské zkušenosti a selský rozum. Herní scénář je jako živý orga-

nismus, ve kterém je všechno propojeno se vším, prožitky na sebe navazují a ovlivňují vy-

znění následujících her. Provedeme-li v hotovém scénáři změnu, byť v dobrém úmyslu, 

rovnováha se vychýlí a může to způsobit celou řadu dalších změn. (Hilská, 2013, s. 14) 

3.1 Mimoškolní výchova a RVP 

Postup výchovného procesu je při organizovaných mimoškolních vzdělávacích aktivitách 

velmi podobný školní výuce. Důležité je vzbuzení zájmu o činnost, vhodná motivace, 

seznámení se smyslem a cílem činnosti. Zájmové mimoškolní aktivity jsou pro děti 

většinou přitažlivé samy o sobě. Etapa získávání nových vědomostí, dovedností a znalostí, 

eventuelně rozšiřování a prohlubování těch předchozích má výrazně činnostní charakter. 

Poslední fází je pak využití nabytých dovedností v běžném životě. Jsou zde zastoupeny a v 

různé míře se uplatňují všechny typy učení. Velkým podílem je zastoupeno senzomotorické 

učení, které se, podobně jako ve výuce, uplatňuje při osvojování a zdokonalování 

pohybových dovedností a návyků. Významné je učení pomocí řešení problémů, které právě 

při zájmových aktivitách umožňuje vést děti k samostatnému myšlení a tvořivému řešení 

problémů. Vysoce se uplatňuje i sociální učení, působení příkladu vychovatele, osvojování 

si sociálních rolí a další, to jsou procesy, které mají velký vliv na formování osobnosti 

žáka. Při praktických činnostech v rámci zájmových aktivit dochází také k zpřesňování a 

utváření nových pojmů, dá se tedy hovořit i o pojmovém učení. Je možné zde nalézt i 

prvky verbálního učení a učení podmiňováním. Taktéž mimoškolní výchova v rámci RVP 

ZV rozvíjí u dětí a mládeže tzv. Klíčové kompetence, představující ve své podstatě souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a 

uplatnění každého člena společnosti. Jedná se o: kompetence k učení; kompetence k 

řešení problémů, kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; 

kompetence občanské; kompetence pracovní.   

     Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti 

Vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním nebo více obsahově blízkými vzdělávacími 

obory. Jako vzdělávací oblasti RVP ZV jsou stanoveny: Jazyk a jazyková komunikace, 

Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, 
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Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět 

práce. Do RVP ZV se zařazují Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou 

součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Patří sem 

Dramatická výchova, Etická výchova, Filmová /Audiovizuální výchova, Taneční a 

pohybová výchova.  

     Při táborové činnosti jsou vytvářeny u dětí podobné klíčové kompetence, jak je 

vymezuje Rámcový vzdělávací program, lze to ukázat na příkladu tzv. průřezových témat. 

Průřezová témata představují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a 

stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost 

žáka především v oblasti postojů a hodnot. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena 

Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického 

občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní 

výchova Environmentální výchova Mediální výchova.    

     Pokud budeme zkoumat zamýšlený přínos průřezových témat k rozvoji žáka v obou 

oblastech 1/ oblast vědomostí, dovedností a schopností a 2/ oblast postojů a hodnot, lze 

předpokládat, že také výchova mimo vyučování (zájmové a volnočasové aktivity) má 

významné možnosti.  

     Rovněž průřezové téma RVP osobnostní a sociální výchova, a jeho tematické okruhy 

(osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj), čerpá náměty z výchovy mimo vyučování. 

Tak např. v okruhu Sociální rozvoj:  

Poznávání lidí – vzájemné poznávání v oddíle (různé hry na poznávání, představení a 

předvedení sebe sama, hledání podobností a odlišností)  

Mezilidské vztahy – tolerance, schopnost navozovat dobré vztahy  

Komunikace – mnoho komunikačních her, hry využívající nonverbální způsoby 

komunikace  

Kooperace a kompetice – vyjádření nesouhlasu, dovednost ustoupit od svého na úkor 

kolektivu, přijmutí pravidel, respekt k demokratickým rozhodnutím, spolupráce ve 

skupině, týmová práce.  
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Obsah uvedených témat se promítá do běžného života dětí na táborových pobytech. Také 

všechna ostatní průřezová témata, obsažená v RVP, lze cíleně obsáhnout v projektech 

letních zážitkových akcí dětí a mládeže. Dlouhodobější pobyty dětských kolektivů nabízejí 

učitelům, v roli vedoucích těchto akcí, množství podnětů a námětů pro jejich vlastní práci 

se ŠVP. (Jandová, Cvach, 2005, s. 54) 

3.2 Hra jako vrchol kurzu 

Rozlišujeme tři typy vrcholů zážitkového kurzu – fyzický, emoční a intelektový. Do herní-

ho scénáře pak vybrané vrcholné programy umístíme dle toho, v jakém rozestupu a v jakém 

pořadí je chceme účastníkům nabídnout. 

     Fyzický vrchol vložený v desetidenním plánu na přelom první a druhé třetiny kurzu 

pomáhá akcelerovat skupinovou dynamiku. Fyzická únava přirozeně odbourává vědomě 

vytvořené vzorce chování jednotlivců, a tím pomáhá skupině přejít z fáze počátečního 

vstřícného uspořádání do fáze otevřené komunikace. Ve fázi fyzického vyčerpání si účast-

níci snáze uvědomují vlastní priority a hodnoty. Tím, že se zbaví účastníci myšlenkových 

stereotypů, získají z programu větší užitek pro svůj život.  

     Emoční vrchol je většinou představován nějakým psychicky náročným programem, při 

němž dochází k prověření osobních hodnot, případně k rekapitulaci života. Od počátku 

kurzu je třeba účastníky uvolnit a navodit pocit bezpečí při hrách ve skupině, aby se mohli 

bez obav ponořit do prožívání emocí. Čím později emoční vrchol zařadíme, tím bude sil-

nější a tím víc účastníků zasáhne. Nelze však řadit emoční vrchol až na poslední den kurzu 

z důvodu psychické bezpečnosti účastníků. Je vhodné emoční vrchol zařadit do tzv. zlatého 

řezu kurzu, tedy do přelomu jeho druhé a třetí třetiny. Prožitek účastníků je již v této době 

hluboký a zároveň má tým možnost sledovat dopad emočního vrcholu na psychiku jednot-

livců. Není vyloučena ani „emoční tečka“ v podobě slavnostního rituálu poslední den pro-

gramu. 

     Intelektový vrchol směřuje do racionální části zpracování témat, záměrem je výrazné 

intelektové zpracování postojů a názorů k tématu programu. Umístění intelektového vrcho-

lu podléhá tomu, kolik daná účastnická skupina potřebuje znát a vědět k tomu, aby mohla 

absolvovat úspěšně program. (Hilská, 2013, s. 12-13) 
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3.3 Dramaturgické principy 

Při skládání programu je nezbytné řídit se danými pravidly. Nejprve určíme, jaký typ hry 

by měl přijít na řadu v kterou dobu, jak by měla být hra zaměřena, co by měl být její dílčí 

cíl. Jestliže máme program postaven na této abstraktní úrovni, hledáme konkrétní hry, které 

splňují naše požadavky. Pokud nenajdeme žádnou hotovou hru, pokoušíme se vymyslet 

novou. Ani známé hry však nepřebíráme automaticky, ale upravujeme je dle specifických 

potřeb. 

     Při tvorbě programu stále máme na mysli cíle akce. V první řadě věnujeme pozornost 

hrám, které směřují k naplnění vytýčených cílů. Doplněním dalšího programu se zabýváme 

teprve tehdy, když máme ujasněnou základní strukturu. Také u výplňových her kontrolu-

jeme, zda jsou v souladu s cíli akce. (Pelánek, 2008, s. 71) 

3.4 Výlety  

Ekologická vesnice Hostětín 

Na vyhlídkách, u studánek, na místech, která jsou opředena místními pověstmi, na místech 

svatých či klatých, tak byla umístěna díla, jež podtrhávají typickou tvář Bílých Karpat - 

mozaiku polí, zahrad, sadů, luk a převážně listnatých lesů a připomínají historii kraje. Čeká 

na vás 15 dřevěných soch, které jsou propojeny stezkou. Nacházejí se na katastrech obcí 

Hostětína, Pitína, Šanova a Rokytnice. K nejbližším je to pár metrů, k nejvzdálenějším 

téměř 10 km. 

     U kořenové čistírny vás čeká Vodník /autor Štefan Siváň z Babína na Oravě/, který si 

lapil svoji vodní ženu. Socha Adam a Eva je zároveň bránou do přírody a oknem do ráje, 

ať už do něj nahlížíte z jedné nebo druhé strany. Bránou se prochází nebo se v ní odpočívá 

na dvou hladce opracovaných zhlavcích z dubu, na nichž jako zkamenělina zůstal obtisk 

dvou lidí, Adama a Evy /autor Milan Šuráň z Hostětína/. 

     Kronikářské záznamy ze středověku často vypráví o nájezdech Bočkajovců, Tatarů, 

Turků a Kuruců, kteří tu krutým způsobem rabovali. Právě při jednom z nájezdů Turci 

vypálili celou obec, zabili jedenáct lidí a odehnali na více než pět set ovcí. Tyto události 

byly inspirací pro tvůrce sochy Pastýř /autor Lubomír Orsák, Námestovo/. Nedaleké Objetí 

a splynutí dvou osob naznačuje souznění lidí s okolní krajinou /autorka Zdeňka Salvetová 



33 

 

ze Zlína/. Sochy Skřítků vznikly z myšlenky, že v každém lese žijí bytosti, které se o něj 

starají a ochraňují ho /autor Ivan Churý z Trenčína/. 

     Socha Pramen v lese u studánky jakoby „prosí“ o dostatek čisté vody. Té není 

v bělokarpatském flyši nikdy dost, protože na nepropustných vrstvičkách jílovců, které se 

střídají s propustnými vrstvami pískovců, voda nemá možnost hlouběji zasáknout do 

podloží a rychle tak odtéká /autor Jiří Dorňák z Valašského Meziříčí/. 

     Trojrozměrná Pohlednice má své louky a má své nebe, které je s nimi pevně spojeno 

díky všudypřítomným lesům /autor Daniel Šenkeřík z Hostětína/. 

     Letecké srdce v Šanově je jako jediné ze soch z kamene. Je pomníčkem jedenácti 

amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty /autor 

Jaroslav Koléšek, Valašské Meziříčí/. 

     Květ, který nevadne. To je jeho předností. Při dalším srovnání s rostlinami zjistíte, jak je 

skutečná příroda okolo nás nádherná. Snad to v nás probudí potřebu ji chránit a uchovávat, 

protože nemůžeme vytvořit nic krásnějšího /autor Josef Šlégl z Pitína/. 

     Aby byl výčet soch úplný, můžete zde najít ještě Strážce, hlídajícího v lese nad 

Hostětínem /autor Milan Doleček z Hlohovce/, Jahodiska na místě luk mezi sady směrem 

na Pitín, kde dříve rostly jahody /autor Igor Mosný z Trenčína/, Kočky s tajemným 

pohádkovým příběhem /autorka Petra Münsterová, Hostětín/, Krávu nad Pitínem 

připomínající klid pasoucích se stád /autor Petr Jurášek ze Zlína/, Sovu s nočním pohledem 

na hvězdy a lidská obydlí /autor Robert Buček, Uherské Hradiště/ a nejvzdálenější sochu 

na státní hranici nad osadou Kochavec Sever-Jih-Východ-Západ /autor Lubomír Jarcovják, 

Šarovy/. (Sochy v krajině, 2015) Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine 

Klíčové kompetence: Občanské, Sociální a personální 

Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Umění a kultura 

Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova 

http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine
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Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole 

Nabízíme několik tras vyhlídkové projížďky na voze pro 8 až 12 osob, který je tažený 

párem kobyl. Tento vůz je vybaven audiovizuálním průvodcem, který Vás seznámí s 

mýtickou horou Klášťov, vzpomene na Ploštinu či Vás inspiruje pro další výlet po 

zajímavostech okolí.   

Túra č. 4 – Po stopách pirátské řeky  

Trasa: Pozděchov – Trubiska – Bařinka – Pod Svéradovem – Ploština – Drnovice – 

Tichovský potok – rozcestí Těšíkov – Vlachova Lhota – Podelhotský mlýn – Vlachovice 

Délka: 20 km 

Náročnost: středně náročná 

Trasa Po stopách pirátské řeky nám bude připomínat dobrodružný životopis řeky Vláry, 

která dávno ve třetihorách „ukradla“ část povodí své souputnici Olšavě. 

Výchozím bodem našeho putování bude obec Pozděchov, nejsevernější místo Okruhu šesti 

dědin. Odtud se vydáme po modré značce kolem prastaré Zichovy lípy lesem k sošce sv. 

Huberta (O6D – 05) a dále na zámeček Trubiska (O6D – 06). Drobná roubená stavba s 

věžičkou bývala výletním místem vizovické vrchnosti. Na Trubiskách se napojíme na 

zelenou značku, která nás vyvede na hlavní hřeben Vizovických vrchů do sedla Bařinka. 

Odtud budeme pokračovat volnou chůzí k rozcestí Pod Svéradovem do místa, kde pramení 

pirátská řeka Vlára. K upravenému prameni vede krátká významová odbočka. My se 

budeme stále držet zelené značky, která nás zavede do míst s pohnutou válečnou historií, k 

památníku Ploština (kaple, muzeum, bufet, naučný okruh O6D – 30,31,32,33, výhledy). 

Kolem monumentálního památníku osvobození pak pozvolna sejdeme kolem opuštěných 

lomů (O6D – 34,35) do obce Drnovice. Zelená značka nás povede přímo kolem zdejšího 

vesnického muzea (O6D – 36,37) s expozicí místního stavitelství a řemesel. Po prohlídce 

pokračujeme na náves, kde začíná žlutá značka. Podle ní sejdeme po návsi dolů, přejdeme 

most přes Vláru a stoupáme okolo tradičního ovocného sadu Na Háji (O6D – 39) dále na 

horizont s mnoha krásnými výhledy. Zde je třeba pozorně sledovat značení a dojít až k 

chatkám na okraji lesa Milíčov. Ten je opředen pověstmi o starých Drnovicích (O6D – 40). 

Lesem značka posléze klesá až do údolí Tichovského potoka, jednoho z přítoků Vláry. Na 
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jeho druhém břehu můžeme vydechnout u nového odpočívadla. Od něho pak značka opět 

stoupá až k rozcestí zvanému Těšíkov nebo Vrchy (O6D – 43). Zde se připojuje nově 

vyznačená zelená značka, která nás vyvede z lesa nedaleko Vlachovy Lhoty u křížku s 

odpočívadlem na Planu (O6D – 44). Odtud po polní cestě, lemované výhledy na hřebeny 

Vizovických vrchů a Bílých Karpat, dojdeme do obce Vlachova Lhota se vznikajícím 

Hasičským muzeem. My se však vydáme po zelené značce od hasičské zbrojnice dolů, do 

údolí Vláry, na níž byl v minulosti zbudován Podelhotský mlýn (O6D – 48). Dodnes je 

takřka v původním stavu, krásu této části romantického údolí Vláry si vychutnáme při 

zastávce u odpočívadla, které se nalézá pod mlýnem. V těchto místech také překročíme 

Vláru a po jejím pravém břehu pokračujeme k roztroušeným samotám Mýší. Pozorně 

sledujeme značku, podruhé překročíme potok, tentokrát Benčici, jež se zanedlouho spojí s 

Vlárou. Budeme pokračovat polní pěšinou kolem informačního panelu (O6D – 50) 

vlárským údolím směrem do Vlachovic. Cesta po loukách nás dovede až k poslednímu 

dnešnímu mostu přes Vláru. Ten překonáme a dojdeme k bývalému písečníku v místech 

rozsáhlého pohřebiště z doby bronzové na Ďulově kopci (O6D – 51,52). Odtud již není 

daleko do Vlachovic, do míst, kde naše trasa končí. (Chmela, 2015, In. Envicentrum Pro 

krajinu Vysoké Pole, 2015) Dostupné z: http://www.prokrajinu.eu/spolupracujeme/okruh-

sesti-dedin-2/tura-c-4-po-stopach-piratske-reky/ 

Klíčové kompetence RVP ZV: Sociální a personální, Občanské 

Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Umění a kultura 

Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova 

Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě 

Rozdělení expozice: 

KOMENSKÝ A JEHO DOBA 

A – Brána věcí, úvodní audiovizuální program 

B – Zpět ke kořenům, historické souvislosti doby 

C – Studnice poznání, audiovizuální program 

D – Knihovna 

E – Labyrinty – Cesty za nápravou lidstva. Životopis Komenského. Zapomnění a znovuob-

jevení Komenského. 

http://www.prokrajinu.eu/spolupracujeme/okruh-sesti-dedin-2/tura-c-4-po-stopach-piratske-reky/
http://www.prokrajinu.eu/spolupracujeme/okruh-sesti-dedin-2/tura-c-4-po-stopach-piratske-reky/
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ODKAZ KOMENSKÉHO SOUČASNOSTI 

F- škola hrou 

Komenského filozofie, školství v době Komenského, současná komeniologie, informační 

systém o J. A. Komenském, velkoplošné audiovizuální zařízení. Část expozice škola hrou 

je postavena na kontrastu staré a nové školy. Při důsledném sledování Komenského princi-

pu pedagogiky a didaktiky dospějeme k poznání, že se jedná o tutéž školu. 

Uprostřed staré třídy jsou seřazeny lavice z 2. poloviny 19. století a z 1. poloviny 20. stole-

tí. Po obou stranách třídy jsou rozmístěny školní pomůcky z různých vědních oborů z 30. a 

50. let 20. století. Třídu doplňuje nezbytná tabule a katedra, symbolicky i Komenského 

mapa Moravy z r. 1627. Vybavení nové třídy počítači s informačním systémem o J. A. 

Komenském je logickým vyústěním Komenského pedagogických snah. Informační systém 

o J. A. Komenském obsahuje 415 hesel podrobně vysvětlujících pojmy a historická fakta 

vycházející z života, díla a filosofie J. A. Komenského a jeho doby. Oddíly informačního 

systému: Život J. A. Komenského, Literární dílo, Odkaz J. A. Komenského – díla, místa, 

osobnosti, pojmy. Na závěr pomyslné nové školy je situován oddíl dokumentující součas-

nou komeniologii.  

G – Cesta světla – audiovizuální program, vycházející z Komenského díla Obecná 

porada o nápravě věcí lidských 

Audiovizuální projekt Cesta světla je vyvrcholením expozice. Obsahově vychází z 

Komenského nejvýznamnějšího díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. Tento 

dramaturgicky zpracovaný dialog dnešního člověka s myšlenkami českého učence 17. 

století je promítán na multimediální objekt stojící uprostřed barokního sloupového sálu z 

počátku 18. století. Jde o skleněnou vitráž, tvořící monumentální obraz, složený z šesti 

promítacích ploch, symbolicky tvarovaných do jakési brány, ve které je umístěna socha z 

kovaného železa a foukaného skla od akad. sochaře Igora Kitzbergera a akad. arch. Petra 

Fuchse. (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2015) Dostupné z: 

http://www.mjakub.cz/expozice?idm=21 

Klíčové kompetence: kompetence K učení, Občanské, Pracovní 

Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Umění a kultura 
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Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova 

Environmentální výchova Mediální výchova.    

Doplňující vzdělávací obory: audiovizuální výchova 

Putování Pulčínské vrchy, Čertovy skály 

 

Z Královce se vydáme do Valašských 

Klobouk a odtud vlakem do Horního 

Lidče. Z vlakového nádraží půjdeme kou-

sek podél silnice a velmi brzy se dosta-

neme do přírody. Kolem několika domků 

na samotě dorazíme do Pulčína. Odsud už 

to není daleko k Pulčínským skalám. 

Vystoupíme na vrchol Hradisko a pak 

zase zpět do labyrintu Pulčínských skal. Odtud vede lesní cesta do Lidečka. Asi tak půl 

kilometru se musí šlapat podél hlavní silnice, která je dost frekventovaná, ale z Lidečka už 

trasa zase vede lesními cestami k Čertovým skalám, odtud je možné stoupat lesní cestou po 

hřebeni Vizovických vrchů na vrchol Láz. (Turistika na Valašsku, 2009) Dostupné z: 

http://www.treking.cz/treky/pulcinske-skaly.htm 

 

Klíčové kompetence: Občanské, Sociální a personální 

Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Umění a kultura 

Průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.treking.cz/regiony/pulcinske-skaly.htm
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3.5 Herní program tábora 

Den 

kurzu 

Datum Ráno Dopoledne Odpoledne Večer 

1. 1. 7. snídaně Skotský 

tanec 

Lidské bingo 

Časové linky, 

Stezka nad 

propastí 

oběd Hry bez hranic večeře Hudební 

piknik 

 

2. 2. 7. snídaně Lovci lidí 

Amélie 

Dramatické 

hry – Celé 

léto v jediném 

dni 

oběd Dramatická 

hra- Margotin 

deník 

večeře Horečka 

sobotní 

noci 

3. 3. 7. snídaně Tvorba 

plakátů 

s ekolog. 

tématikou 

Centrum Veronica 

Hostětín – Putování -

Sochy v krajině – „Co 

je štěstí?“ 

Centrum 

Veronica 

Hostětín- 

naučná stezka 

Po zelené 

Oheň, jídlo - opékání, 

zábava, zpěv 

4. 4. 7. snídaně Propojení 

světa 

Vžij se do 

role uprchlíka 

oběd Princip – honba 

za pokladem 

večeře Řeka 

5. 5. 7. snídaně Putování - Pulčínské vrchy, Čertovy skály – LandArt, 

Indiáni, Indiánské tkaní, Pozorování přírody – viz. 

Tabulka č. 2, hra „Co je štěstí?“ 

Oheň, jídlo - opékání, 

Zábava, zpěv 

6. 6. 7. snídaně Návštěva Muzea J. A. 

Komenského v Uh. Brodě 

Aqua park Delfín v Uh. 

Brodě – soutěž v 

plavání 

večeře Kupé,  

Ten, kdo je 

navíc 

7. 7. 7. snídaně Věřím 

 

Odkud jsme, 

Představení 

lidského 

druhu 

oběd 

 

Malování – 

vzory národů a 

civilizací 

večeře Státy svě-

ta, 

Nováčkem 

v cizí zemi 

8. 8. 7. snídaně Zvěřinec Envicentrum  

Vysoké Pole- 

Léto 

v koňském 

sedle 

Envicentrum 

Vysoké Pole 

- Putování Po stopách 

pirátské řeky, hra „Co 

je štěstí“ 

Oheň, jídlo - opékání, 

zábava, zpěv 

9. 9. 7. snídaně Inscenační hra - Labyrint 

světa a ráj srdce 

Výlet - Hrad Brumov,  

koupaliště - soutěž v 

plavání 

večeře Vernisáž 

výstavy 

„Co je 

štěstí?“ 

10. 10. 7. snídaně Evaluační 

dotazníky 

Výroba po-

hlednic, foto 

Ohlédnutí za 

akcí -

Malování 

průběhu akce 

oběd Předání odměn 

a pamětních 

diplomů  

večeře odjezd 

Tabulka č. 1:  Scénář Tábora s Charitou 
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Podrobný popis výše uvedených herních, turistických a ekologických aktivit, jejich charak-

teristiky, včetně návaznosti na klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a průřezová témata 

RVP ZV lze nalézt v Přílohách.  

Seznam zdrojů jednotlivých herních aktivit 

1. Den - Skotský tanec (Vališová, 2005, s. 134), Časové linky (Pike, Selby, 1994, s. 

165), Stezka nad propastí (Vališová, 2005, s. 137), Hry bez hranic (Houška, 1991, 

s. 137), Hudební piknik (Pike, Selby, 1994, s. 163)  

2. Den – Lovci lidí (Pike, Selby, 1994, s. 163), Amélie (Zounková, 2013, s. 37), Celé 

léto v jediném dni (Marušák a kol., 2008, s. 113-115), Margotin deník (Marušák a 

kol., 2008, s. 113-115), Horečka sobotní noci (Janda, Neuman, 2002, s. 53) 

3. Den – Tvorba plakátů s ekologickou tématikou (Pávková a kol, 2002, s. 43), 

Putování – stezka Sochy v krajině (Ekologická vesnice, 2015), Naučná stezka Po 

zelené (Ekologická vesnice, 2015), Co je štěstí? (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 45), 

Táborový oheň s opékáním, hraním na hudební nástroje a zpěvem (Pelánek, 2008, 

s. 85) 

4. Den – Propojení světa (Čakrtová, 2007, s. 23), Vžij se do role uprchlíka (Čakrtová, 

2007, s. 14), Princip – Honba za pokladem (Pelánek, 2008, s. 187), Řeka (Janda, 

Neuman, 2002, s. 115-116)  

5. Den – Putování – Pulčínské skály, Čertovy skály – LandArt (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 

95 - 96), Indiáni  (Houška, 1991, s. 137), Indiánské tkaní (Ellison, Gray, 1995, s. 

239), Pozorování přírody (Pelánek, 2008, s. 182), Co je štěstí? (Hrkal, Hanuš, 2011, 

s. 45), Táborový oheň s opékáním, hraním na hudební nástroje a zpěvem (Pelánek, 

2008, s. 85) 

6. Den – Návštěva Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, Aqua Park Delfín 

v Uherském Brodě – soutěž v plavání, Kupé (hranostaj.cz In. Čakrtová, 2007, s.  7), 

Ten, kdo je navíc (Čakrtová, 2007, s. 37) 

7. Den – Věřím (Čakrtová, 2007, s. 15-16), Odkud jsme (Čakrtová, 2007, s. 45), 

Představení lidského druhu (Čakrtová, 2007, s. 13), Malování – vzory národů a 

civilizací (Pelánek, 2008, s. 174), Státy světa (Čakrtová, 2007, s. 43), Nováčkem v 

cizí zemi (Čakrtová, 2007, s. 44) 

8. Den – Zvěřinec (Vališová, 2005, s. 138), Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole – 

Léto v koňském sedle, Putování po stopách Pirátské řeky (Envicentrum Pro krajinu 
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Vysoké Pole, 2015), Co je štěstí? (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 45), Táborový oheň s 

opékáním, hraním na hudební nástroje a zpěvem (Pelánek, 2008, s. 85) 

9. Den – Inscenační hra Labyrint světa a ráj srdce (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 92), výlet do 

města Brumov – prohlídka hradu a soutěž v plavání na tamějším koupališti, 

vernisáž výstavy Co je štěstí? (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 45) 

10. Den – vyplňování Evaluačních dotazníků, výroba pohlednic (Pelánek, 2008, s. 174), 

ohlédnutí za akcí, reflexe, malování výjevů z průběhu akce, (Pelánek, 2008, s. 174), 

předání odměn a pamětních diplomů 
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4 HRA V DÍLE J. A. KOMENSKÉHO  

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 

opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. J. A. 

Komenský 

     Pedagogika volného času je významnou oblastí sociální pedagogiky, jejímž 

předmětem je ovlivňování jedince za účelem vytváření optimálních sociálních podmínek, 

prostředí, stimulujících jej k pozitivnímu seberozvoji i formování interpersonálních vztahů. 

Jsou zde uplatňovány rovněž některé didaktické prvky pedagogiky ve spojení s aspekty 

filozofie výchovy. Pro koncepce volnočasových aktivit i pro současnou moderní 

pedagogiku představují velký přínos a stále živou a podnětnou inspiraci k praktickému 

využití myšlenky geniálního, mnohostranně zaměřeného myslitele a humanisty J. A. 

Komenského (28. 3.1592 - 15.11.1670).  

4.1 Význam Komenského principů Školy hrou pro filozofii výchovy 

Dílo J. A. Komenského zásadně ovlivnilo vznik a rozvoj zážitkové pedagogiky. Komenský 

prosazoval celostní rozvoj osobnosti - při vzdělávání je nutné zapojit ducha, jazyk, srdce a 

ruku, nejvýznamnější zkušenosti člověk získává vlastními smysly, důležitou součástí vzdě-

lávání mladých lidí je cestování. Komenský doporučoval také využití her a hraní při výuce, 

zastával myšlenku: vzdělání začíná a končí u opravdové zkušenosti; učení musí být spoje-

no s pobytem v přírodě, musí připravovat na život. Didaktické principy dobrovolnosti, 

příjemnosti a snadnosti v souvislosti se zásadami aktivity, názornosti, spojení teorie 

s praxí, příkladu a nápodoby a filozofický požadavek přirozenosti dovedly Komenského 

při  vytváření jeho vševědné pansofické teorie k myšlence aplikace  analogie formy hry do 

výchovného procesu.  

     Podle Komenského, by měla škola být hrou pouze v tom smyslu, že donucování, strach, 

nuda a nezájem by měly být vyhnány z učeben, zatímco to, co by mělo být vyučováno, by 

mělo být uvedeno jednoduchým a příjemným způsobem. Ve svém významném díle Všeo-

becná porada o nápravě věcí lidských nazývá J. A. Komenský moudré všestranné pedago-

gy, vyučující na všech stupních škol, všeučiteli. Všeučitel však, aby byl opravdu tím, čím 

se nazývá, musí vytknout své didaktice trojí cíl: univerzálnost, aby všichni se mohli učit 

všemu, jednoduchost, aby se mohli učit spolehlivě spolehlivými prostředky, dobrovolnost, 
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aby se učili všemu lahodně a příjemně, takřka hrou, takže lze celému úkonu lidské výcho-

vy dát jméno Škola hrou; čili – trojako, učit všechny všemu všestranně. 

     Aktuální otázky filozofie výchovy a sociální pedagogiky, vyplývající z potřeb současné 

společnosti, se staly hlavním účelem zkoumání všech odborníků v oblasti pedagogických 

věd, zabývajících se tvorbou kurikulárních dokumentů, a všech pracovníků v oblasti 

vzdělávání a výchovy. V dnešní době, stejně jako v době Komenského, je třeba klást důraz 

na všestranný rozvoj jedince, a to v oblasti biologické a rovněž v rozvoji psychických i 

emočních stránek každého člověka, usměrňovat jeho správnou socializaci a enkulturaci, a 

to v oblasti mravní výchovy, v rozvíjení kooperace ve skupině, prosociálního cítění, 

pěstování zájmu o druhého, etických hodnot, sociální komunikace, multikulturní a 

interkulturní výchovy. Na významu získává pedagogika volného času, hledání podnětných 

inspirací ke kulturně společenským, zájmovým  aktivitám, hledání správných forem, 

metod, postupů a zásad, představujících prevenci proti sociálně patologickým jevům a 

rizikovému chování jednotlivců.  
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5 ROZBOR DĚL J. A. KOMENSKÉHO Z HLEDISKA HRY 

Teorie her přispívají k poznání hry jako víceúčelové činnosti, jež slouží k uspokojování 

řady různých potřeb dítěte a umožňuje jeho vývoj ve všech složkách: rozvíjí duševní pro-

cesy, rozvíjí motorické a psychomotorické schopnosti, navozuje nové sociální vztahy a 

motivy, obohacuje citové prožívání a reguluje vnitřní psychické napětí, podněcuje aktivitu, 

utváří cílevědomou zaměřenost dítěte, produkuje novou zkušenost.  

     Významným propagátorem myšlenky využít hry ve školním vyučování se stal český 

pedagog, teolog, filozof, sociální a náboženský myslitel, kněz a spisovatel J. A. Komenský 

prostřednictvím svého díla Schola ludus. Jeho přístup však spíše zdůrazňoval dítěti 

blízkou a přirozenou aktivitu jako rámec pro učení, využíval dramatizaci učební látky, 

která žáku zprostředkuje zážitek z poznávané aktivity, a tím podmíní její přesné a trvalé 

osvojení. (Maňák, 1997, s. 31)  

     Hru i způsoby uplatnění principů hry můžeme objevit ve všech didaktických spisech 

Komenského, tj. v Informatoriu školy mateřské, Didaktice, Didaktice velké, Nejnovější 

metodě jazyků, Obecné poradě o nápravě věcí lidských, zejména ve Vševýchově, ale rov-

něž v pracích potockých – Pansofické škole, Pravidlech chování a Zákonech školy dobře 

spořádané a v neposlední řadě i ve Škole hrou. Tento termín má několik významů a Ko-

menský sám ho používá v různém kontextu a pracuje i s různým obsahem pojmu. 

5.1 SCHOLA LUDUS 

Pod názvem Schola ludus (1654) Komenský vydal svých osm divadelních her, které sám 

napsal pro školní divadelní představení v Blatném Potoce. Do češtiny byl tento soubor pře-

ložen jako Škola hrou nebo Škola na jevišti. Pojmem Schola ludus, kdy scholé v řečtině 

znamená volný čas a ludus hru. Díky bohatosti jazyka je tak možné do názvu integrovat 

dvě myšlenky – školu prostřednictvím her a školu jako tvůrčí hru. Hra se tu tak stává 

označením pro dvě věci – jednak hru jakožto činnost, v jejímž druhém plánu je učení, 

jednak hru jako přístup ke světu. Za hru je zde považována svobodná tvůrčí činnost, 

odpovídající umění nebo vědecké práci. Cílem je přispět k tomu, aby se škola stala místem 

radosti, kde se děti cítí dobře, a která každému umožní rozvinout své schopnosti. (Houška, 

1991, s. 6) 
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 Důležitým faktorem, jež spojuje Komenského pedagogiku s filozofií, je jeho pojetí lidské 

přirozenosti, vycházející z křesťanských hodnot lidství, humanismu a pedagogického 

optimismu. Škola se měla stát opravdovou šťastnou dílnou lidskosti, kde bude osobnost 

žáka rozvíjena a respektována, kde budou žáci pracovat spontánně, radostně, při vzájemné 

spolupráci, povzbuzování i soutěžení, jako je tomu při hře. Skutečná hra jako činnost ne-

měla ve vyučování místo, avšak odpočinek a rekreace jí byly naplněny. Jediný typ hry, kte-

rý Komenský ve škole akceptoval, bylo školní divadlo jako zvláštní forma hry, kdy se sou-

středil jen na vzdělávací dopad divadla.  

     K základním rysům člověka patří: rozum, řeč a jednání, svoboda a svobodná vůle, 

schopnost jazykové komunikace, tvořivost a aktivita. Komenský nejvíce klade důraz na 

aktivitu, činorodost. Na základě svých zkušeností upozorňuje na dětskou touhu po činnosti, 

plynoucí z vývojové přirozenosti. Pohyb v lidském světě představuje myšlení a každou 

činnost, ať fyzickou, či mentální. Pohyb je principem vývoje. (Komenský, In. Čapková, 

1987, s. 120) 

5.2 VELKÁ DIDAKTIKA 

V 17. kapitole popisuje Komenský školní prostředí, které má být příjemným místem, vábí-

cím oči uvnitř i vně. Uvnitř ať je světlá, čistá, ozdobená všude obrazy znamenitých mužů, 

zeměpisnými mapami a památkami historických událostí. Venku pak budiž u školy nejen 

volné místo k procházkám a společným hrám, nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli časem 

pouštěni i naváděni těšit se pohledem na stromy, kvítí a byliny. Pokud bude věc takto zaří-

zena, děti budou chodit do školy s radostí. (Komenský, 1948, s. 116)    

     Dále popisuje Komenský způsob vyučování jako spojení příjemného s užitečným a poté 

se věnuje popisu přirozené metody: Věci jsou pro mládež lákavější, pokud jsou přednášeny 

dle věku jasně, obzvláště když se přimísí někdy něco vtipného a méně vážného, ale vždy 

příjemného. … má-li metoda sama vábit mysl, musí být jakousi dovedností oslazována; tj. 

aby všecky předměty vyučovací a sebevážnější byly přednášeny přátelsky a příjemně, totiž 

formou rozmluvy nebo závodění v hádankách a konečně v podobenstvích a v bajkách.  

(Komenský, 1948, s. 116 – 117) 

    Ve svém spise Velká didaktika v rámci uplatnění zásady, aby se jedním rázem zvládla 

dvojí nebo trojí věc, Komenský uvádí: … aby vždy a všude bylo bráno zároveň, co je ve 
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vzájemném vztahu. Například spojovat slova a věci, čtení a psaní, cvičení slova a rozumu, 

učení a vyučování, hru i vážnost … (Komenský, 1948, s. 150) 

     Dále Komenský vysvětluje metodu aplikace své myšlenky jako znamenitou výhodu, kdy 

hry, které jsou povoleny mládeži k zotavení, budou zařízeny tak, aby jim v životě předvá-

děly vážné životní úkony a aby se tímto způsobem vytvářela jakási navyklost. Doporučuje 

příslušným nářadím napodobovat řemesla, hospodářské práce, občanskou činnost, vojenské 

zařízení, stavitelství a jiné. Přípravu k lékařství doporučuje provádět v polích a zahradách 

ukázkami jednotlivých druhů bylin, kdy budou žáci soutěžit, kdo jich zná více. Tímto způ-

sobem chce probudit zájem o botaniku, pro větší motivaci jmenovat ty, kdo budou činit 

největší pokroky, doktorem, licenciátem nebo kandidátem lékařství. V ostatních cvičeních 

například při hře na vojáky může být určen velitel, plukovníci, setníci a praporečníci. 

V oboru občanské správy je možno ustavit krále, ministry, kancléře, maršálka, tajemníky, 

vyslance nebo také konšele, radní, syndiky, advokáty. Takové hříčky povedou k vážnému 

výsledku. (Komenský, 1948, s. 152) 

5.3 ORBIS SENSUALIUM PICTUS – SVĚT V OBRAZECH 

Orbis senzualium pictus je první obrázkovou učebnicí pro děti, která spojuje názorně 

jazykovou výuku latiny na základě mateřského jazyka s věcným, encyklopedickým 

poznáním. Titulní list nejstarších vydání bývá ozdoben známým Komenského signetem 

s rytinou přírodních úkazů a heslem Omnia sponte fluant, absint violentia rebus - Vše 

nechť volně plyne, ať násilí je vzdáleno věcem).  V předmluvě autor doporučuje názornost, 

žáci mají nejen pozorovat obrázky, ale taktéž reálné věci kolem sebe a učit se je správně 

pojmenovávat, případně také nakreslit. Dále následuje tzv. živá abeceda (alphabetum 

vivum) s obrázky zvířat, z nichž každé vydává nějaký zvuk – hlásku či slabiku. Popis světa 

je rozdělen na 150 krátkých kapitol dle starší učebnice Dvéře jazyků - Janua. (Kumpera, 

1992, s. 279)  

     Komenský své představy o dětské hře ve Světě v obrazech promítá do rytiny Dětské 

hry. Všechny zde znázorněné hry jsou zaměřeny pohybově, dějí se v přírodě a jsou typicky 

chlapecké. Rovněž jsou zde zobrazeni chlapci s doprovodným textem: Chlapci si hrávají 

buď s hliněnými kuličkami, buď házejí koulí do kuželek, nebo prohánějí pálkou kuličku 
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skrze kroužek, nebo bičem honí káču, také vyfukují z rourky a střílejí z luku, nebo chodí na 

chůdách anebo na houpačce se rozhánějí a houpají. (Komenský, 1960, s. 364)  

     Kulturně historický pohled nás vede k zamyšlení, jaké typy her byly realizovány a jaké 

hračky užívány dětmi v 17. století. Řada dětských her, jež jsou zde znázorněny, se přenáše-

la jako jedna z forem lidového vychovatelství z jedné generace dětí na druhou až do sou-

časnosti. Dílo je nadčasové zejména proto, že se v něm stává Škola hrou, spojenou se sku-

tečným světem. Komenský zde přichází s přelomovým přístupem, který upřednostňuje ná-

zorné příklady oproti dosavadnímu pouhému mechanickému odříkávání teorie bez poro-

zumění obsahu. Učebnice je doplněna množstvím poutavých ilustrací, je zaměřena na bio-

logii, živou i neživou přírodu, teologii a člověka, dnes bychom hovořili o základech spole-

čenských věd. (Uhlířová, 2003) 

     Hry dle Komenského rozvíjejí různé stránky osobnosti člověka: fyziologické (zdraví, 

zdatnost), charakterové vlastnosti (poctivost, pravdomluvnost), aktivitu, pohotovost, bys-

trost, poznání, kritičnost, solidaritu, lidskost. Hra je činnost, jež nemá ve škole místo. 

Jakmile nastane čas učení, je třeba se vrátit do školy. (Komenský, 1960, 265) Přesvědčení, 

že hra je činnost oddechová, je zakotveno také v Komenského školním řádu (Komenský, 

1960). Hry předškolních dětí a dětí mladšího školního věku jsou charakteristické přede-

vším tělesným pohybem více než duševní činností. Nesmí to být však na úkor zbožnosti, 

slušnosti a prospěchu v studiích moudrosti (Komenský, 1960, s. 277), ale spíše tomu po-

máhat. K zakázaným hrám, mezi něž patří v křesťanském prostředí odsuzované hry ha-

zardní (v kostky a karty), přiřazuje Komenský i zápas, šerm a plavání ve vodě jako neuži-

tečné nebo nebezpečné (Komenský, 1960, 265). 

5.4 OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH 

Čtvrtá část Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských nazvaná Pampaedie - 

Vševýchova pojednává v 7. kapitole o Všeučitelství o nutnosti … změnit školské robotárny 

v hřiště. (Komenský, 1966, s. 316) Toho lze dosáhnout v souladu s přirozeným vývojem, 

přiměřeností požadavků k věkovým kategoriím žáků. Každá škola se může stát všestran-

ným hřištěm (Komenský, 1966, s. 317) a poskytovat zábavnou formou praktické možnosti 

situačního či dramatického procvičování nejrůznějších rolí, včetně rozmanitých profesí. 

Takovým způsobem je možné postupně vzbuzovat zájem o budoucí povolání. 
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Komenský apeluje na všestrannou výchovu i vzdělávání vycházející z přirozených potřeb. 

Podává návod, jakým způsobem k tomu vytvářet podmínky: Bude-li se vše provádět hrami 

a závoděním přiměřeně věku, ve škole chlapectví, jinošství, mládí …Tak, jak jsme roz-

vedli Dveře jazyků na osm divadelních her – tak bude možno všechno ostatní, ba i celou 

vševědu, převést v divadelní výstupy k přímému názoru a k vlastnímu provádění po všech 

školách a třídách… (Komenský, 1966, s. 320) 

     Poté Komenský vybízí k zamyšlení, kolik člověk dokáže, závodí-li s cizí zdatností, nebo 

pokud se pouští sám do věci předem dobře rozvážené. V souznění s přírodou, nechybí-li 

vůle, lze s použitím správného nástroje a zdravými smysly vykonat nekonečné množství 

prací a cest. Vzývat múzy znamená probouzet k životu božské dary, které jsou uložené 

v nás, a toho dosáhneme povzbuzováním paměti a podněcováním tvůrčí síly.  (Komenský, 

1966, s. 320) 

5.5 NEJNOVĚJŠÍ METODA JAZYKŮ 

V 25. kapitole nacházíme definici hry: Hra je cvičení (ducha nebo těla) určené pro více 

jedinců, závodících vzájemně o nějakou hmotnou nebo čestnou odměnu. Vyznačuje se 

tím, že obsahuje sedm požadavků, jež způsobí, že hra je hrou, to je duševním potěšením. 

(Komenský, 1964, 340) Komenský dále uvádí jednotlivé znaky hry: 

 Pohyb  

Komenský jej klade na první místo v definici hry, neboť jej spojuje s přirozenou potřebou 

činnosti. Pohyb nereprezentuje jen fyzickou polohu, ale i pohyb duševní – myšlení. Vše, co 

má člověk vykonávat a získávat, musí vznikat na základě jeho vlastní činnosti, tedy pohy-

bu. Činnost je motivována nápodobou viděného. Proto musí být ve škole vytvořen prostor 

pro dětskou aktivitu. 

 Vlastní rozhodnutí 

Tento požadavek klade důraz na vlastní vůli a svobodu volby. Žádné dítě si nehraje z do-

nucení, a pokud ano, vymizí potěšení. Jestliže si přejeme potěšení při hře, potěšení 

z pohybu, z činnosti, potěšení z myšlení a učení, potom je třeba splnit podmínku, aby se 

toto vše dělo na základě svobodné vůle, nikoli z donucení. Kdokoli do školy přijde, ať při-
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jde ze svobodného rozhodnutí, tak jako ke hře, a cokoli zde dělá, ať dělá svobodně jako při 

hře. (Komenský, 1964, 340) 

 Družnost 

Třetím znakem je společenství, bez něhož by hra ztrácela možnost sdílení radosti. Aby-

chom ve škole vytvořili přirozenou situaci, je nutno vycházet z potřeby vykonávat činnost 

v kooperaci s druhými, být přítomen společné činnosti a sám se podílet na tvorbě školního 

společenství. Učitelé a žáci jako společní tvůrci školního dramatu, což podle Komenského 

znamená, aby se vše odehrávalo za přítomnosti všech v duchu přátelského soutěžení. (Ko-

menský, In Uhlířová, 2003) 

 Závodění 

Požadavek závodění rozšiřuje požadavek družnosti. Závodění chápe Komenský jako situa-

ci, v níž je možno porovnávat své výsledky s výsledky dalších účastníků hry. Znamená to 

učit se objektivně posoudit a zhodnotit svůj vlastní výkon. Tento princip vede k rozvoji 

sebehodnocení, sebe-ocenění, ale i schopnosti přijmout vítězství i porážku. 

 Řád 

Komenského sklon k systematičnosti se projevuje požadavkem řádu (pravidla), pečlivého 

dodržování zásad hry. Pravidla zdůrazňují jednotné podmínky pro všechny zúčastněné, ale 

za předpokladu kázně při dodržování daných pravidel. Řád poskytuje obecné zarámování v 

systému školní práce, tj. pravidelnost střídání práce (učení) a odpočinku (hry).  

 Lehkost v provozování hry 

Snadnost zpočátku pramení z důrazu na expozici příkladů a možnosti napodobování, aniž 

by si dítě muselo osvojit obecné principy pro fungování exponovaných jevů (pravidel). 

Snadnost znamená všestrannou přiměřenost nároků vývojovým možnostem dítěte a žáka. 

 Příjemný cíl 

Tento rys dokresluje smysluplnost hry jako činnosti, jejíž cíl spočívá jen v ní samotné, jako 

činnosti, která má vést k odpočinku, relaxaci, duševní regeneraci. Proto se má v rozvrhu 

dne pravidelně střídat pracovní, tj. učební zátěž žáka a odpočinek – hra. Hra má umožnit 
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odreagování, a tím obnovení duševních sil k další soustředěné a systematické výukové čin-

nosti. (Uhlířová, 2015) 

5.6 Informatorium školy mateřské 

V VII. kapitole, nazvané Jakým způsobem dítky v rozumnosti cvičeny mají?, se Komen-

ský zamýšlí nad přínosným vlivem vrstevníků a vývoj dítěte. To o rozumném dítek 

v rozumnosti cvičení: tohoto doložím, že ve všem tom ač chůvy a rodičové nemálo dětem 

prospěti mohou, více však jejich vrstevníci, spoluděti: buď že sobě co povídají, aneb spolu 

hrají. (Komenský, 2007, s. 55)  

     Komenský zdůvodňuje význam komunikace mezi vrstevníky, upozorňuje na podobnost 

věku, která působí na podobnost povah a myšlení. Není mezi nimi žádného panování, 

nucení, bázně, lekání, ale rovnost, láska, odevřenost, svobodné na všecko, co přijde, 

dotazování i odpovídání… Protož nepochybuj žádný, že dítě dítěti více vtip zaostřiti a 

nabrousiti můž než kdo jiný. (Komenský, 2007, s. 56)  

     Proto Komenský velmi doporučuje nejen dovolovat, ale zamýšlet a organizovat záměrně 

společné hraní dětí ze sousedství, avšak s dohledem rodičů:  A za tou příčinou dětem 

s dětmi se shledávání i po ulicích spolu hrání a běhání, byť každodenní bylo, nercili 

dovolováno, ale i obmýšlíno býti má: toliko šetříc, aby se zlé tovaryšstvo nepřiměšovalo: 

nebo tu by větší škoda než užitek byla. Čemuž rozumní rodičové, cítili by u sousedů jakou 

takovou nekázanou chásku, snadně vstříc jíti a smole té dotýkati se zbrániti mohou. 

(Komenský, 2007, s. 56)  

     V kapitole Jak v činech a pracech cvičeny mají býti dítky? upozorňuje autor na 

neposednou dětskou mladou krev, která stále musí hledat nějakou činnost. Nabádá rodiče, 

aby prostřednictvím hry vzbudili v dítěti zájem o určitou činnost. Dětem je třeba 

poskytovat dostatek podnětů a možností ke hraní, aby v nich byla pěstována aktivita, a 

motivace, ukazovat jim příkladem, jak se s předměty správně při práci zachází: nechť jsou 

mravenečkové vždycky se okolo něčeho čmýrající, nosící, vláčící, skládající, překládající: 

toliko aby rozumně dělali, což dělají, pomáhati jim a ukazovati všeho mustr, by pak titěrky 

byly (jakož v jiném jich cvičiti nejprv nelze), neliknovati se pohráti s nimi. Komenský, 

2007, s. 57) 
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Kdykoli děti u jiných něco vidí, pokoušejí se dělat totéž. Komenský nabádá, aby jim to 

rodiče a vychovatelé dopřáli, avšak jelikož některé věci jsou příliš nebezpečné, je třeba pro 

hru dětem předměty přizpůsobit, aby s nimi mohly tvůrčím způsobem zacházet. Sumou, 

s čímkoli neškodným děti hráti chtějí, pomáhati jim raději nežli překážeti náleží. 

(Komenský, 2007, s. 58) 
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ZÁVĚR 

Výběrem konkrétních pasáží a stručným nástinem některých děl Jana Amose Komenského 

jsme prokázali jejich neustálou aktuálnost v možnostech uplatnění prvků hry v nynější i 

budoucí výchovně vzdělávací strategii našeho školského systému i v oblasti pedagogické 

koncepce volnočasových a zájmových aktivit. 

     Všechny znaky, jež jsou pro hru charakteristické, v sobě obsahují významné prvky mo-

derní pedagogiky, pojetí netradičního a efektivního vzdělávání v současném školství. V 

současnosti se již tam, kde je to možné, postupně ustupuje od tradiční, a pro žáky nezají-

mavé, frontální výuky. Je třeba hledat nové metody a postupy ve výuce, což vyžaduje také 

nová koncepce rámcových vzdělávacích programů, zdůrazňující především samostatné 

myšlení žáků, samostatné vyhledávání informací, tvůrčí práci, kreativitu, aktivitu, komuni-

kaci, samostatné řešení problémů atd. 

     V současné době se k naplnění těchto bodů využívá: motivace ve vyučování, mezipřed-

mětových vztahů prostřednictvím průřezových témat, projektové výuky, aplikace nových 

poznatků do praxe, didaktických her a dalších prostředků a postupů. Pokud si přejeme, aby 

byla výuka pro žáky přitažlivá, efektivní a aby si z ní odnesli co nejvíce poznatků a zkuše-

ností, musí být poutavá, přitažlivá, zajímavá a motivující. K dosažení těchto cílů je apliko-

vána řada rozmanitých postupů a metod práce. Dobrým prostředníkem k tomu, jak se nau-

čit řešit různé situace a úkoly, jsou v neposlední řadě hry a jiná cvičení a aktivizující meto-

dy, podporující kreativitu a tvořivost. Hraní již neznamená jen zábavu, ale vycházejíc ze 

zásad Komenského, stále se prokazuje pozitivní vliv her na učení, spojující teorií s praxí, 

představující názorné učení na principech následování příkladu, a zejména zásadní sociali-

zační a enkulturační efekt. Tento význam Komenského přístupu, obsažený v jeho pojetí 

školy jako dílny lidskosti, je bezesporu jeho největším přínosem sociální, filozofické i di-

daktické oblasti nejen školství, je to rozměr přesahující do všech sfér lidského života. Cesta 

k všestrannému a všeobecnému duchovnímu poznání tím nejpřirozenějším způsobem, kte-

rý je obsažen ve formě hry, respektujícím věkové a individuální zvláštnosti jedince v jeho 

celoživotním vývoji, je cestou humánní a demokratickou, ukazuje Komenského vizi rozví-

jející se šťastné budoucnosti lidstva na základě spontánních principů přirozené lidské vzá-

jemné kooperace, mírového soužití národů, solidarity, sociální sounáležitosti a svobody.  
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Tyto priority jsou promítnuty v dokumentech RVP, Úmluvě o právech dítěte, jsou základ-

ními myšlenkami a hlavním podnětem vzniku mezinárodních organizací OSN a UNESCO.  

     Doposud obdivujeme, jak dobře dokázal Komenský analyzovat společenské problémy 

své doby a jak se v celém svém díle snaží najít východiska a poučení k nápravě. Zjišťuje-

me, že lidstvo Komenského doby bylo zmítáno podobnými problémy, nesnázemi a zbyteč-

nostmi, že dochází stejných zklamání ve svých záměrech jako lidstvo současné. Proto zů-

stávají ideály Komenského všenápravy stále aktuální a inspirativní, z tohoto důvodu je tře-

ba správnou cestou s všenápravou započít, tato cesta začíná duchovním poznáním, pro-

střednictvím vzdělávání a výchovy. Je na nás, jakou zvolíme strategii.  

     Komenského koncepce školy, jako Dílny lidskosti, školy hrou, vycházející z principů 

přirozenosti, spolupráce, demokracie a sociální spravedlnosti, však stále zůstává pro další 

generace významnou inspirací. 
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PŘÍLOHA P I: FORMULÁŘ - SCÉNÁŘ AKCE 

Den 

kurzu 

Datum 

 

Ráno Dopoledne Odpoledne Večer  Noc 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

Tabulka č. 2: Scénář akce (Hanuš, 2009, s. 181) 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P II: EVALUAČNÍ DOTAZNÍK AKCE 

 

Tabulka č. 3a: Evaluační dotazník (Hanuš, 2009, s. 186) 

 



 

 

 

Tabulka č. 3b: Evaluační dotazník (Hanuš, 2009, s. 187) 

 

 



 

 

 

 

Tabulka č. 3c: Evaluační dotazník (Hanuš, 2009, s. 188) 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: KŘIVKA AKCE 

 

 

Diagram 1: Křivka akce (Pelánek, 2008, s. 71) 



 

 

PŘÍLOHA P IV: PŘÍKLADY AKTIVIT 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 

Horečka sobotní noci 

Cíl: Seznámení hráčů, zábava, týmová spolupráce 

Charakteristika 

Představení. Ukázka kvalitní diskotéky. 

Fyzická zátěž   2 

Psychická zátěž  2 

Čas na přípravu  2 hod 

Instruktoři na přípravu 1 

Čas na hru   2 hod 

Instruktoři na hru  1 

Počet hráčů   20- 60 

Věková skupina  libovolná 

Denní doba   večer 

Roční období   libovolné 

Materiál reproduktory, CD přehrávače, magnetofon, mikrofon, star-

tovní čísla, výzdoba, hudba 

Libreto: 

Dvě proslulé skupiny vyznavačů diskoték – Horňáci a Dolňáci – se chystají na největší 

diskotéku sezóny. 

Diskotéka začíná v 18 hodin. Obě skupiny si předem připraví tyto úkoly: 

- Nacvičí vstupní skupinové předtančení na volně zvolenou hudbu 

- Vymyslí čtyři modely oblečení návštěvníků diskoték (z toho aspoň jeden pánský), 

předvedou je i s komentářem během módní přehlídky 



 

 

- Vymyslí a uvedou soutěž nebo hru pro pobavení ostatních 

- Nacvičí párový diskotékový tanec a zúčastní se taneční soutěže 

Zábavu řídí diskžokej, který musí hru držet pevně v rukou. Překvapením večera by se mělo 

stát číslo Král diskotéky, jehož roli by měl převzít dobrý tanečník. Král se po vystoupení 

uplatní jako člen poroty, učitel tance apod. (Janda, Neuman, 2002, s. 53) 

Řeka  

Cíl: Procvičení vyjadřovacích schopností, jednání s lidmi a spolupráce 

Charakteristika 

Diskusní hra, která vede i méně průbojné hráče k veřejnému vyjádření vlastního stanoviska 

Fyzická zátěž   1 

Psychická zátěž  3 

Čas na přípravu  30 min. 

Instruktorů na přípravu 1 

Čas na hru   2 – 3 hod. 

Instruktorů na hru  1 

Počet hráčů    25 – 30 

Věková kategorie  libovolná 

Prostředí   větší místnost 

Denní doba   den, večer 

Roční období   libovolné 

Materiál   tabule nebo flipchart, velký papír, papíry a tužky pro hráče 

Realizace hry 

Organizátor předem rozdělí hráče do 16 skupin. V ideálním případě je skupinka dvoučlen-

ná. Když je hráčů víc, vytvoří se kromě dvojic také trojice, popřípadě zůstane někdo sám. 

Organizátor přesně naplánuje slučování skupinek (v každém dalším kole vytvoří ze dvou 

skupin jednu větší). V závěru hry se mají všichni dohodnout a stanovit desatero, které je 

nakonec sepsáno a vyvěšeno a může se stát i jistým zákonem příslušné skupiny (např. desa-



 

 

tero moderního člověka, desatero zásad chování ve skupině, desatero partnerské, deset nej-

cennějších vlastností, deset nejvýznamnějších životních hodnot, deset nejdůležitějších zá-

sad dobrého učitele apod.) 

Hra probíhá v 5 kolech: 

1. Stanovené dvojice si najdou klidné místo a mají 20 minut času na vytvoření patera 

zásad na vyhlášené téma. Hráči v každé dvojici konfrontují své názory a navrhují 

jednotlivé postuláty. Oba mají právo veta, to znamená, že do hledaného patera mo-

hou být zařazeny jen ty formulace, s nimiž oba souhlasí. 

2. Před druhým kolem se spojí vždy dvě dvojice a vytvoří tak celkem 8 čtveřic. V nich 

se hráči snaží formulovat 6 postulátů na dané téma. I tentokrát mají všichni právo 

veta, do výsledku mohou být zařazeny jen ty body, na kterých se všichni shodli. 

Druhé kolo trvá rovněž 20 minut. 

3. Na začátku 3. kola, jež bude opět 20 minutové, jsou vytvořeny osmičlenné skupiny 

sloučením dvou čtveřic. Hráči se snaží formulovat společně 8 postulátů na dané té-

ma. I zde mají všichni právo veta. 

4. Sloučením 3 osmičlenných skupin vzniknou týmy 16 členné. Ty už mají vytvořit 

kompletní desatero. Navrhovaný postulát je přijat, pokud s ním souhlasí aspoň 13 

hráčů. Jednání v tomto kole trvá 25 minut. 

5. Na závěr hry se sloučí obě 16 členné skupiny a společně se snaží dát desateru defi-

nitivní podobu. Nejprve přečtou mluvčí obou skupin navrhovanou podobu, aby si 

všichni mohli text promyslet, pak jsou jednotlivé postuláty znovu střídavě předčítá-

ny a hráči se k nim vyjadřují. Hlasování rozhodne, zda navrhované znění bude nebo 

nebude přijato – přijetí je podmíněno souhlasem nejméně 25 hráčů. Přijatý postulát 

se zapíše na velkou tabuli nebo na papír a ihned se jedná o dalším. Někdy je schvá-

leno víc než 10 postulátů a je třeba přebytečné škrtnout. I pak se hlasuje. 

Schválené desatero zůstane vyvěšeno v místnosti jako připomínka toho, na čem se skupina 

hráčů dohodla, co respektují a uznávají. Při hře si ověříme svou schopnost diskutovat, 

formulovat svá stanoviska, přesvědčíme se o své schopnosti přijímat kompromisní řešení, 

společného jazyka a společných záchytných bodů. Po ukončení hry by mělo následovat 

krátké zhodnocení celého průběhu někým, koho hráči považují za autoritu. Ten by měl říci 



 

 

něco nejen k výsledku, ale i ke způsobu, jak ho bylo dosaženo, neboť hlavním cílem hry je 

naučit hráče konstruktivnímu vedení diskuse. (Janda, Neuman, 2002, s. 115-116)  

Výstupy pro RVP ZV: Klíčové kompetence: Sociální a personální, Občanské, Komunika-

tivní, Řešení problémů Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Jazyk 

a jazyková komunikace, Etická výchova Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana 

Hudební piknik 

Účastníci se procházejí rychle ve velkém, prázdném prostoru, kde hraje hudba. Když hudba 

ztichne, účastníci se zastaví a s nejbližší osobou si potřesou rukou a promluví pár slov o 

sobě, dokud opět nezazní tóny hudby (obvykle po 15 – 20 s). Tento proces se opakuje, 

pokaždé musí být nalezen nový partner. Je třeba zajistit tak hlasitou hudbu, která přehluší 

hovor účastníků. (Pike, Selby, 1994, s. 156) Účelem je uvolnění atmosféry ke komunikaci a 

seznámení účastníků. Cíl: klíčové kompetence sociální, komunikativní 

Lovci lidí 

Studenti se procházejí po místnosti a hledají někoho, kdo může kladně odpovědět na 

některou z otázek na seznamu (Kdo hraje na hudební nástroj? Nedávno se jí/ mu něco 

povedlo – co to bylo? Měl strašidelné sny? Něco oslavoval? Zažil překvapení? Umí 

hvízdat? Se nedávno cítil smutný – co se u/ jí přihodilo? Někomu pomohl? Někoho nového 

nedávno poznal? Se dnes naučil něco nového? Se rozzlobil – proč? Se cítil nedávno 

šťastný? Se naučil nějakou dovednost během posledního měsíce? Opravil někdy něco 

rozbitého? Pravidelně cvičí?) Jakmile ho najdou, napíší jeho jméno do příslušného řádku. 

Jméno každého hráče se může objevit na seznamu jen jednou. Hra může pokračovat, dokud 

nebudou všechny seznamy kompletní nebo může být ukončena dříve. Studenti se na závěr 

sesednou do kruhu a podělí se o své poznatky, co mají společné, co se dověděli 

zajímavého. (Pike, Selby, 1994, s. 163) Záměrem je snaha poznat blíže ostatní členy 

kolektivu. Cíl: seznámení, pěstování schopnosti naslouchat, empatie, sdílení pocitů ve 

skupině. Klíčové kompetence: komunikativní, sociální, personální 

Časové linky 

Účastníci jsou rozděleni do skupin po šesti, ale začínají pracovat samostatně. Každý na-

kreslí na svůj papír rovnou čáru od jednoho rohu k druhému. Začátek čáry označí jako na-

rození, druhý konec jako přítomnost. Mezi tyto dva body zapíše důležité události ve svém 



 

 

životě – doma, ve škole, ve společnosti (graficky nebo slovně). Pak každý seznámí ostatní 

se svou časovou linkou, nebo se účastníci rozdělí do párů, popíší si své časové linky navzá-

jem a pak každý člen páru seznámí ostatní s časovou linkou svého partnera. Pokud není 

dost času, vybere každý účastník na své časové lince horký bod (úspěch), studený bod 

(neúspěch), černý bod (smutek) a veselý bod (radost). Pak stručně popíše ostatním tyto 

čtyři události nebo časové úseky ve svém životě. (Pike, Selby, 1994, s. 165)  

Snaha seznámit se, poznat důležité životní události kolegů ve skupině.    Cíl: sociální 

dovednosti, komunikace, uvědomění si sebe, sebepojetí, uvědomění si potřeb druhých a 

schopnost společného sdílení emocí a osobních příběhů ve skupině. 

Lidé jsou dobří 

Tato hra vám dá příležitost hovořit s dítětem o vrozené lidské dobrotě. Řekněte dítěti, ať 

vyjmenuje různé způsoby, jak být laskavý a jak respektovat druhé lidi bez ohledu na to, jak 

vypadají, mluví a žijí. Vypěstovat v dítěti důvěru a snášenlivost je velice důležité. Předsta-

vujte si, jak žijí druzí lidé, například tělesně postižení. Hovořte o všem, co lidé rádi dělají, 

o dobrotě v jejich nitru. (Ellison, Gray, 1995, s. 254) 

Celé léto v jediném dni 

Časový rozsah:  2 hodiny 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Výchova k občanství, Dramatická vý-

chova, Etická výchova 

Věková skupina: Od 6. třídy 

Výstupy v RVP: Dítě uplatňuje vhodné způsoby komunikace v různých život-

ních situacích, nenásilným způsobem řeší případné neshody 

či konflikty s druhými lidmi 

Prozkoumává témata z více úhlů pohledu, pojmenovává 

hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní 

situací a realitou 

Oborové cíle: 

 Prolínají se zde cíle oboru výchova k občanství a dramatická výchova 



 

 

 Žáci pomocí příběhu posoudí nebezpečí nezdravých vztahů ve skupině, neto-

lerance a vyjádří se k tématu šikany 

 Prožijí příběh a uvědomí si obtížnost situace člověka vyděleného 

z kolektivu. 

 Zveřejní možnosti řešení situace prostřednictvím dopisů pro postavy. 

 Vyzkouší si zvládnutí nastolené situace v rolových hrách, prezentovaných 

v připravených etudách i realizovaných skupinově v nepřipravené improvi-

zaci 

 Posoudí literární příběh ve vztahu k současným jevům ve vztazích mezi lid-

mi 

Libreto: 

Dívka Margot patří do kolektivu dětí astronautů, zabydlujících planetu Venuši. Je dětmi 

v kolektivu odmítána, neboť je jiná a na Venuši přišla teprve nedávno. Margot si pamatuje 

ze Země Slunce, na Venuši však Slunce vychází jen jednou za 7 let, jinak stále prší… Ten 

okamžik má přijít, děti se na něj těší, pro Margot je Slunce vzpomínkou na její domov na 

Zemi. Děti však v okamžiku, kdy Slunce vychází, zavřou Margot do skříně.  

Popis činnosti: 

     Skupina si stoupne do kruhu čelem ke středu a zavře oči. Vedoucí se každého dotkne na 

zádech palcem, jakoby tam lepil samolepící lístek, nalepí jej jen jednomu, potom hráči ote-

vřou oči a začnou chodit po prostoru. Snaží se zjistit, zda lístek mají oni, popřípadě reagují 

nebo se snaží nereagovat, když zjistí, že nálepku má někdo jiný. Ve větší skupině často 

hráč s lístkem vycítí změnu chování ostatních. Jakmile žák s lístkem zvolá „Jsem to já!“, 

začne honička. Pokud to zvolá někdo, kdo lístek nemá, je vedoucím ze hry vyřazen za šíře-

ní poplašné zprávy. Honička probíhá dle pravidel, uvedených v instrukci, po minutě učitel 

hru zastaví. 

     Reflexe: Změnilo se Vaše chování v okamžiku, kdy jste zjistili, kdo má lístek? Uvědo-

mil si změnu i ten, kdo měl lístek? 

Margotin deník 

Popis činnosti: Skupina si sedne, učitel čte zápis z deníku: 



 

 

Tak za týden. Já se snad nedočkám. Tak moc se těším, že mi každý den připadá jako rok. 

Ale v neděli přijedou naši, tak mi to rychleji uteče. Tedy snad. Minulý týden taky slibovali a 

nakonec nemohli. Já vím, že mají ve stanici moc práce. Dnes mi Will nastrčil na obědě 

nohu. Spadla jsem a všichni se smáli. Táta říkal, ž se za rok vrátíme, ale to říkal už loni. 

Stýská se mi. Už se jenom 6 x vyspím!!! 

Reflexe: Po přečtení deníku hráči pojmenovávají nejprve fakta, která jsou ze zápisu jistá, 

pak vyslovují domněnky a předpoklady. Můžeme hráčům rozdat namnožený text. Na závěr 

formulují otázky, které je v souvislosti s textem napadly. (Marušák a kol., 2008, s. 113-

115) 

Amélie 

Cíl: Rozvoj sociálních vazeb, empatie, péče o druhé, radost z maličkostí. 

Charakteristika 

Hra na pozadí běžného programu. Hráči jeden druhému tajně připravují malá překvapení. 

Hra byla popsána v časopise Gymnasion 4/2005, s. 100. 

Fyzická zátěž:   1 

Psychická zátěž:  2 

Čas na přípravu:  30 minut 

Instruktorů na přípravu: 1 

Čas na hru:   2 – 3 dny 

Instruktorů na hru:  1 

Počet hráčů:   6 – 40 

Věková kategorie:  libovolná 

Denní doba:   kdykoli 

Roční doba:   kdykoli 

Materiál: film a soundtrack z filmu k motivaci, materiál na přípravu 

drobných překvapení 

Motivace 



 

 

Scéna z filmu Amélie z Montmartru (režie Jean Pierre Jeunet, 2001). Amélie najde starou 

krabičku, dětské tajemství jednoho z dávných obyvatel domu. Původního majitele vypátrá 

a tajně mu krabičku předá. Raduje se pak z jeho překvapení a dojetí. 

Realizace hry 

Po zhlédnutí motivace si hráči z klobouku vylosují jméno – tomuto člověku budou 

v nejbližších dnech mít za úkol připravit nějaké překvapení, nečekaný dárek, potěšení, 

cokoli. Příjemce by se nikdy neměl dovědět o původci překvapení. 

     Při ranních setkáních je možné se zeptat na překvapení nebo příběhy, spojené 

s překvapením, které hráči dostali. 

Metodické poznámky 

Hru je možné uvést i bez losování jmen z klobouku. Každý pak může chystat překvapení 

komukoliv ze skupiny. Drobný výtvarný a jiný materiál by měl být k dispozici po celou 

dobu programu. Je dobré také zařazovat kratší pauzy, aby hráči měli možnost svá 

překvapení nachystat. (Zounková, 2013, s. 37) 

Labyrint světa a ráj srdce 

Cíl: prověření životních hodnot, postojů, orientace  

RVP ZV – klíčové kompetence:  Řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální, 

Občanské, Pracovní 

RVP ZV – vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Člověk a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce 

RVP ZV – doplňující vzdělávací obory: Dramatická výchova, Etická výchova 

Průřezová témata RVP ZV - Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Charakteristika: 

Inscenační hra, kdy hráči prochází symbolicky životem a v každé dekádě činí různá roz-

hodnutí. V čase mezi jednotlivými desetiletími uvažují nad svými kroky. 

Fyzická zátěž:   2 

Psychická zátěž:  5 



 

 

Čas na přípravu:  2 hodiny 

Instruktorů na přípravu: 5 a více 

Čas na hru:   3 – 5 hodin 

Instruktorů na hru:  5 a více 

Počet hráčů:   10 – 30 

Věková kategorie:  starší 

Prostředí:   místnost a okolí 

Denní doba:    od rána do setmění 

Roční období:   kdykoli 

Materiál 

Kostýmy pro organizátory, hudby (kazety, CD + audiotechnika, balicí papír, fixy, kartičky, 

hrnec s hrnky a další materiál na stanoviště a handicapy, pro každého hráče tužku, zápisník, 

šátek, batoh 

Libreto: 

Za chvíli se narodíte do nového života. Záleží na vás, jaká rozhodnutí v něm učiníte, jaká 

přání máte, jak dokážete tento svůj život naplnit. Teď jste ještě nezrozeni, ale už jste v ráji 

svého srdce. Tam venku na vás čeká celý svět a tento svět je Labyrintem nejrůznějších 

zkoušek, překážek, ale i úspěchů a štěstí.  Vždy se však budete vracet zpět do ráje svého 

srdce, kde jedině můžete nalézt klid, lásku, porozumění a odpovědi na všechny otázky. 

     Do Labyrintu světa, kam se za chvíli narodíte, půjdete žít vždy 10 let, a je na vás, jak se 

je rozhodnete prožít. Čeká vás zde práce, vzdělání, rodina, přátelé, vaše koníčky a podob-

ně.    Pokaždé, když budete vstupovat do Labyrintu, musíte se napít Vody života na znamení 

zajištění základních životních potřeb, jelikož bez vody není života. Všechno ostatní je věcí 

vaší volby. Poté vás pozvu zpět do Ráje srdce, kde budete moci přemýšlet o právě prožitém 

desetiletí, psát si do deníku důležité zážitky, zkušenosti, dopisy svým blízkým, hledat odpo-

vědi na otázky, na které jste na své cestě životem narazili. Také zde můžete plánovat svůj 

další život, určovat si další cíle… Poté vás vyšlu do dalšího desetiletí Vašeho života. Tak 

prožijete celý svůj život- vždy 10 let v Labyrintu světa a mezičas – čas ticha v Ráji srdce. 



 

 

(Hrkal, Hanuš, 2011, s. 92) Celý postup realizace – Hrkal, Hanuš, 2011, Zlatý fond her II. 

s. 92 – 94  

Co je štěstí? 

Cíl: Komunikace, poznání sebe sama 

Charakteristika 

Doplněk putování. Účastníci jsou směrováni ke kontaktu s lidmi. Ptají se, kde hledat štěstí, 

a zamýšlejí se nad základními otázkami života. 

Fyzická zátěž:   1 

Psychická zátěž:  2 

Čas na přípravu:  20 min. 

Instruktorů na přípravu: 1 

Čas na hru:   6 – 24 hodin 

Instruktorů na hru:  0 

Počet hráčů:   5 – 30 

Věková kategorie:  libovolná 

Prostředí:   Okolní krajina 

Denní doba   Kdykoli 

Roční doba   kdykoli 

Materiál:   Dopisní či jiné papíry, obálky, tužky 

Motivace: 

Při premiérovém uvedení bylo použito úvodní části Komenského Labyrintu světa a ráje 

srdce O příčinách v svět putování, kterou účastníci obdrželi před kurzem poštou domů. 

Vypráví se zde o tom, že se poutník vydává do světa, aby vše poznal, zkusil, a potom si 

vybral, čím bude v životě. Poutník se tedy vydává nalézt své životní štěstí. Každý 

z účastníků je poutníkem a hledá při svém putování tak trochu sám sebe, smysl svého živo-

ta, své štěstí. Proč se nezeptat kolemjdoucích, jestli je náhodou někde nepotkali? 

Realizace hry: 



 

 

Během putování krajinou či městem se účastníci ptají lidí na obyčejnou věc: KDE 

HLEDAT ŠTĚSTÍ? Odpovědi si zapisují. Nelze přikázat, kolik takových odpovědí musí 

kdo sehnat, nejde o soutěž.  Je věcí motivace a občasného nenásilného připomenutí, aby 

každý z účastníků měl zájem získat aspoň jednu odpověď. 

    V lese, v lomu, v klubovně se uspořádá výstava na téma, KDE HLEDAT STĚSTÍ. 

Účastníci vystaví získané odpovědi. V rámci vernisáže se koná malá rozprava o tom, co je 

to štěstí. Výsledkem by mimo jiné mělo být zjištění, že štěstí je i někoho šťastným udělat, 

třeba na chvilku. Na závěr vernisáže každý účastník nakreslí nebo napíše dopis pro štěstí, 

určený komukoli. 

     Při vhodné příležitosti jsou dopisy rozeslány – na náhodné vybrané adresy (telefonní 

seznam); při cestě nějakým městem přímo do domovních dopisních schránek, tajně vstrká-

ny lidem do tašek či kapes, rozhozeny nad krajem z létajícího balónu… atd. (Hrkal, Hanuš, 

2011, s. 45) 

Princip – honba za pokladem 

V terénu je umístěno několik stanovišť. Na každém z nich je zpráva, která maskovaným 

způsobem udává polohu dalšího stanoviště. Stanoviště mohou obsahovat nejen klasické 

šifry na papíře, ale i složitější úkoly. Hra má formu závodu. Kdo dojde první na závěrečné 

stanoviště, najde poklad, vyhrává. Úkoly na stanovištích je možné rozdělit na dva typy:  

1/ Je jasné, co se má udělat. Jde jen o to, jak efektivně to tým zvládne. Sem patří např. 

logická hádanka, standardní morseovka, vědomostní úkol, substituční šifra, orientačně 

náročný úsek. 

2/ Není jasné, co se má udělat. Jde o to přijít na princip. Pak už to jde lehce. Sem patří 

všechny možné nestandardní jednorázové šifry. Optimální šifra je taková, že trvá 

účastníkům 10 – 30 minut, než ji vyřeší. Musí zabrat aspoň chvíli, aby účastníci měli radost 

z vyluštění, zároveň nesmí být příliš jednoduchá. V pokladovce by se měly vyskytovat oba 

druhy úkolů, nejlépe střídavě. Pokud možno postupujeme opět systémem od jednoduššího 

ke složitějšímu a nejsložitější zadání necháme na konec. (Pelánek, 2008, s. 187) 

     Výstupy RVP ZV: klíčové kompetence: Řešení problémů, Komunikativní, Sociální a 

personální Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Člověk a 

společnost, Člověk a jeho svět Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

Výchova demokratického občana  Environmentální výchova. 



 

 

EKOLOGICKÉ DOVEDNOSTI 

Děti dokážou ve svém prostředí poukázat na konkrétní činnosti a chování lidí, které škodí 

přírodě, a navrhnout ekologičtější varianty. 

Děti vytvoří plakáty, vyzývající k ekologičtějšímu chování. 

     Vycházka do krajiny, silně zasažené činností člověka. Děti mají za úkol si v jejím 

průběhu zapisovat, co se jim v krajině nelíbilo, případně to nakreslit nebo vyfotografovat. 

(Motivací může být hra na vědeckou expedici) Po návratu diskutujeme společně s dětmi o 

tom, čeho si na vycházce všimly. Děti se rozdělí na tři skupiny, jedna má nakreslit, jak asi 

krajina vypadala před příchodem člověka, druhá její současný stav, třetí ideální představu, 

jak by mělo vypadat ideální soužití člověka a přírody v krajině. Všichni společně 

formulujeme několik návrhů, které by přírodě v naší obci a jejím okolí prospěly. 

     Pozveme na besedu pracovníka státní správy nebo samosprávy, odpovědného za životní 

prostředí. Děti mu přednesou své návrhy. Následuje diskuse o možnostech jejich realizace.  

Kritérium hodnocení, které má ukázat, zda se nám daří dosahovat cíle: Každé dítě uvede 

alespoň jednu změnu ve svém obvyklém chování, jíž by pomohlo přírodě. (Pávková a kol, 

2002, s. 43) 

Pozorování přírody 

Netrhej květiny, když je chceš mít. Jdi dál a květy budou kvést u všech tvých cest. (R. 

Thákur) 

Zvěř Poznávání zvěře (vzhled, stopy, siluety, zvyky), základní 

charakteristiky a vlastnosti zvířat, žijících v našich krajích 

Dřeviny Poznávání dřevin (vzhled stromů, listy, kůra), poznávání podle 

hmatu, vlastnosti různýchdruhů dřeva 

Byliny, houby Poznávání rostlin, hub, použití léčivých rostlin, jedovaté rostliny, 

houby 

Meteorologie Typy mraků, meteorologické značky, zápis meteorologických 

pozorování, předpověď počasí podle přírody 

Další přírodní vědy Základy geologie (kameny), astronomie (souhvězdí) 

 

Tabulka č. 4: Témata k pozorování přírody (Pelánek, 2008, s. 182) 



 

 

Příroda poskytuje nesčetné možnosti k pozorování a zkoumání. Při krátkém  výletě do 

přírody  máme oči otevřené a věnujeme pozornost všemu, co nám okolí nabízí. Několik 

návrhů na konkrétní témata a dovednosti najdeme ve výše uvedené tabulce. (Pelánek, 2008, 

s. 181) 

Zvěřinec 

Motivace: 

Představme si rozlehlé lesní prostory, veliké plohy polí a stepí. Na nich žijí stovky zvířat 

daleko od sebe, ale přece se dovedou v případě potřeby včas svolat. Budete si na chvíli 

myslet, že představujete několik stád a smeček zvířet, která se potřebují svolat. 

 Děti si stoupnou do řady, zaváží si oči a  teprve nyní pošeptáme každému, které zvíře 

představuje. Zvířecí skupiny můžeme omezit tématicky, abychom mohli podruhé hru 

obměnit určením jiného prostředí. Jednou to budou domácí zvířata, jindy zvířata lesní, 

polní či exotická. Předpokládá to ovšem, že budeme sami znát jejich hlasy a že je dětem 

dovedeme předvést. Pak se děti rychle rozprchnou a na dané znamení se začnou svolávat 

napodobováním hlasu svého zvířete. Skupiny musí být stejně početné. Když je skupina 

pohromadě, chytí se za ruce, ztichne a oznámí, že je hotova. Vítězí skupina, která se 

nejdříve sejde. Hra navazuje na návštěvu zoologické zahrady. (Vališová, 2005, s. 138) 

Land Art 

Cíl: Rozvoj tvořivosti, posílení vztahu k přírodě. 

Charakteristika 

Dílna. Vytváření uměleckých děl přímo v přírodě. Inspirací a jediným materiálem je krajina 

a dostupné přírodniny (tedy i lidské tělo). 

Fyzická zátěž: 1 

Psychická zátěž: 2 

Čas na přípravu 0 

Čas na hru 2 – 4,5 hodiny 

Instruktorů na hru 1 

Počet hráčů 10 – 30 



 

 

Věková kategorie libovolná 

Prostředí libovolná krajina 

Denní doba dopoledne, odpoledne 

Roční období  kdykoliv 

Materiál nůž, sekyra, pila, rýč 

Libreto: 

Člověk vzešel z přírody. Od svého počátku patřil do krajiny, která nejprve utvářela jeho. 

Později začal přetvářet on ji. Původně za sebou nechával jen stopy – otisky chodidel 

v hlíně, zlomené větve… Později, když nabyl větší zručnosti a rozumu, začal přírodu 

vědomě využívat – z pazourku si vyrobil první zbraně, vykopal jámu na mamuta, postavil si 

první chýše. Právě v té době vznikají v jeskyních první malby. Mezi první patří otisk lidské 

ruky v hlíně, jenž byl nalezen v jedné francouzské jeskyni. Vědomým zanecháním své stopy 

si člověk uvědomil svou existenci a tím ji stvrdil. O prvních jeskynních malbách se míní, že 

pralidé zobrazovali to, co zažili. Jiný výklad spojuje malby se šamanstvím. Později se stal 

člověk zemědělcem, přimkl se k půdě a pochopil její zákony. V době vzniku prvních 

náboženství se člověk snažil zobrazit své bohy, jež ztvárňovali živly: Země, Povětří, Slunce, 

Blesk. Všichni měli tajemnou moc. Ve 20. století se však začíná hrubě bezcitně zasahovat 

do krajiny, člověk zapomněl na své bohy a začíná oslavovat sám sebe jako všemohoucího. 

Vznikají velkoměsta s továrnami,  přehradami a atomovými střelnicemi, každý další velký 

zásah už hraničí s narušením celkové přírodní rovnováhy. Těžko říci, kdy vlastně člověk 

ztratil pokoru před přírodou. Již v renesanci se započalo s oslavou lidského těla a 

dovedností i možností, velkou ránu pak přírodě zasadili osvícenští vědci, kteří ji prohlásili 

za nehodnou jakéhokoli tabu, aby ji mohl člověk prozkoumat a postupně si ji podmanit. 

     To vyvolalo reakci zejména filozofů a umělců, kteří se dali na útěk přímo do přírody. 

Byl to však útěk, jehož příkladu lidstvo nedokázalo následovat. Po mnoha takových 

nezdařených útěcích však došla doba tak daleko, že NÁVRAT K PŘÍRODĚ se stává jedinou 

možností přežití. Mezi prvními to opět pochopili filozofové a umělci. Na začátku 70. let 

vzniká výrazný umělecký směr LAND ART. Ke svému vyjádření umělec používá krajinu a 

přírodniny, které v ní nachází. Ideálem je dílo, které je lidského původu, ale přitom přírodu 

nenarušuje, patří do ní, neznečišťuje ji, a dotváří ji. Jedná se o hledání prapůvodního 

lidství a jeho vztahu k našemu současnému poznání a způsobu života. Člověk od pradávna 



 

 

hledal spojitosti svého vlastního života s okolím, bedlivě ho pozoroval a řídil se jeho 

řádem. Zásah do tváře krajiny byl nejvyšším aktem poznání.  

     Vraťme se tedy k člověčenství, chtějme poznat kůru stromů, vodu, vlastní tělo, jeden 

druhého. Učme se vidět, slyšet, hmatat, cítit, chutnat. Pojďme otisknout svou dlaň do hlíny. 

Realizace hry: 

Program přibližuje a dává možnost vyzkoušet si principy tvorby významného stylu 

moderního umění, který je zároveň blízký východiskům hlubinné ekologie. Jednotlivá díla 

mohou být vytvářena buď jednotlivci nebo skupinkami.Je vhodné pro dobré vyznění celku 

najít vhodné prostředí – tj. pokud možno členité a přitom prostorné, s dostatkem materiálu: 

kameny, suché stromy, padlé větve, listí, hlína apod. Zde účastníky motivujeme textem 

libreta. Poté je třeba určit čas na zhotovení díla, zdůraznit ekologii a hlavní princip Land 

Artu – dílo, jež je lidského původu, nenarušuje přírodu. Poté necháme jednotlivce či 

skupiny tvořit, poslední třičtvrtě hodinu si ponecháme na vernisáž. (Hrkal, Hanuš, 2011, s. 

95 – 96)  

RVP ZV - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví,  

Umění a kultura. Průřezové téma: Environmentální výchova 

Otevřené neděle v Envicentru  Pro krajinu Vysoké Pole v červenci 

Každou  neděli v červenci bude pro veřejnost otevřeno Envicentrum Pro krajinu, a to vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin. Přijďte nás navštívit! Velmi rádi Vás seznámíme s našimi zvířaty 

a činností Envicentra. Také bude otevřen obchůdek s drobnými suvenýry. Na každou neděli 

jsme pro Vás připravili zajímavé téma, kterému se budeme věnovat v čase od 14:00 do 

16:00 hodin. Těšit se můžete na: Cesta zdraví, Léto v koňském sedle, na přednášku na 

téma Jak hospodařit s vodou a Ekologickou domácnost. Vstupné – 25,- Kč/dospělá 

osoba * 20,- Kč/dítě * 60,- Kč/rodinné vstupné. 

EnviCentrum Pro krajinu 

Vysoké Pole 273 

763 25 Újezd 

http://www.prokrajinu.eu/otevrene-nedele-na-envi-v-cervenci/


 

 

Bc. Radka Brtišová 

Tel: 733 312 712 

Email: brtisova@prokrajinu.eu 

Otevřené neděle na Envi v červenci (Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole, 2015) 

Dostupné z: http://www.prokrajinu.eu/otevrene-nedele-na-envi-v-cervenci/ 

RVP ZV - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví,  

Průřezové téma: Environmentální výchova 

Návštěva ekologické vesnice Hostětín 

Podívejte se do unikátní obce, kde zjistíte, jak žít moderně a přitom v souladu s přírodou.  

Naučná stezka Po zelené Hostětínem 

Obec Hostětín je proslulá svými ekologickými projekty. Odpadní vodu z obce čistí rostliny 

v kořenové čistírně, domy jsou centrálně vytápěny biomasou (dřevní štěpkou) z obecní 

výtopny, obec využívá i energii slunce pro ohřev teplé vody a výrobu elektřiny. Stojí zde 

Pasívní dům Centra Veronica, který je ukázkou ekologického stavění a propojuje nejmo-

dernější technologie s přírodními postupy. Můžete ho navštívit a podívat se na hliněné 

omítky, slaměnou izolaci, zelenou střechu či další technologie, které mu umožní mít až 10x 

nižší spotřebu energie než jiné domy. Centrum funguje jako vzdělávací středisko a 

penzion, můžete si zde koupit tradiční řemeslné výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat 

a především i vyhlášený Hostětínský biomošt z místní moštárny. (Centrum Veronica, 

2015) Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/naucna-stezka-po-zelene-hostetinem 

     S jednotlivými ekologickými stavbami a technologiemi se seznámíte na panelech nauč-

né stezky a můžete si objednat i lektorovanou exkurzi. Stezka začíná na návsi. Zde si na 

informačním panelu můžete přečíst o Hostětíně, jeho významu pro udržitelný rozvoj a zís-

kat přehled o tom, jaké projekty jsou v obci realizovány. Infopanel je doplněn 

o přehlednou mapu, kde je znázorněno umístění jednotlivých ekologických staveb. Trasa 

je dlouhá cca 1,5 km a je vhodná pro pěší i pro cyklisty. K prohlídce můžete využít kromě 

informačních panelů i brožuru Průvodce Hostětínem, kterou si můžete koupit nebo 

mailto:brtisova@prokrajinu.eu
http://www.prokrajinu.eu/otevrene-nedele-na-envi-v-cervenci/
http://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/pruvodce_hostetinem.pdf


 

 

vypůjčit v Centru Veronica, na obecním úřadě nebo v obchodě. (Centrum Veronica, 2015) 

Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/naucna-stezka-po-zelene-hostetinem 

Sochy v krajině 

U kořenové čistírny jste viděli sochy Vodníka a Adama s Evou. Chcete-li v Hostětíně strá-

vit více času, doporučujeme ještě prohlídku dalších Soch v krajině. "Jižní" stezka, ozna-

čená písmenem "J" v kolečku začíná u obecního úřadu. Vede cestou vpravo, kolem so-

chy Skřítků ke Kočičímu hradu, Strážci, Jahodě (event. Krávě nebo Pramenu) zase zpět do 

obce. Trasa je dlouhá cca 3 km. Můžete se vydat i na stezku Naokolo Hostětína, která za-

číná také u obecního úřadu, ale tentokrát vlevo u sochy Zvoničky. Místní "průvodce" vám 

na ní bude vyprávět, jak se zde dřív žilo, pracovalo, veselilo, kam chodili muži za prací, jak 

si hrály děti a dozvíte se i to, co je kačení mydlo nebo nohál. Stezka je vyzdobena krásnými 

sochami výtvarníka Rosti Pospíšila a přinese vám určitě krásné zážitky. (Centrum 

Veronica, 2015) Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine 

Přírodní zahrada 

Navštívíte-li nás s dětmi, určitě nevynechejte přírodní zahradu za Centrem Veronica, kde 

mohou děti obdivovat hmyzí domečky, vyzkoušet si, jak se žije krtkovi v díře, jaké jsou 

zvuky dřeva z dřevěného xylofonu. Uvidí, jak bydlí hadi a netopýři, mohou ochutnat ovoce 

ze starých místních odrůd stromů nebo si projít vrbovým bludištěm a pohrát si ve vrbovém 

iglů. Nezapomenutelné chvíle stráví také v našem potůčku při stavění hrází či zkoumání 

života pod kameny. (Centrum Veronica, 2015) Dostupné z: 

http://hostetin.veronica.cz/ukazkova-prirodni-zahrada-sad  

Klíčové kompetence RVP ZV: Občanské Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, 

Člověk a příroda, Člověk a zdraví,  Průřezové téma: Environmentální výchova 

MULTIKULTURNÍ KOMPETENCE 

Pro následující hry s náplní multikulturní tématiky jsou společné tyto výstupy RVP ZV: 

Klíčové kompetence RVP ZV: K učení, Sociální a personální, Komunikativní, Občanské, 

K řešení problémů 

http://hostetin.veronica.cz/node/11
http://hostetin.veronica.cz/naucna-stezka-naokolo-hostetina
http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-
http://hostetin.veronica.cz/ukazkova-prirodni-zahrada-sad


 

 

Vzdělávací oblasti RVP ZV: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, 

Člověk a zdraví, Umění a kultura, Etická výchova  Průřezová témata: Osobnostní a 

sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských 

a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova 

Mediální výchova.    

Hry bez hranic 

Cíl: 

Seznámení, odbourání zábran v osobním kontaktu. 

Charakteristika: 

Seznamovací hra. Netradiční seznamovací pořad, postavený na etnické hudbě v kombinaci 

s neverbální komunikací (smyšlené seznamovací rituály různých kultur). 

Fyzická zátěž: 1 

Psychická zátěž:  3 

Čas na přípravu:  15 minut 

Instr. na přípravu:  1 – 2 

Čas na hru:           2,5 hod. 

Instr. na hru:         1 

Počet hráčů:          15 – 30 

Věková kategorie:  libovolná 

Prostředí:  místnost 

Denní doba: večer 

Roční období: kdykoli 

Materiál: nahrávky s etnickou hudbou, 

popř. diapozitivy 

Libreto: 

Vítejte na cestě kolem světa, na cestě za různými národy. Pojďme je spolu navštívit a 

seznámit se s nimi. Všichni dobře známe evropskou civilizaci, kde se lidé seznamují 



 

 

podáním a stiskem ruky, ale i zde najdeme rozdíly mezi jednotlivými národy. Přidejte se 

tedy k nám a pojďte poznávat a seznamovat se.  

Realizace hry: 

Hráči jsou volně rozptýleni po místnosti. Vysvětlíme jim, že budeme navštěvovat různé 

národy a poznávat a sami zkoušet jejich seznamovací obřady. Poté přistoupíme k uvádění 

jednotlivých pozdravů. Každý pozdrav uvedeme nejprve smyšlenou legendou a poté 

s partnerem názorně předvedeme. Pustíme hudbu, která koresponduje s národem daného 

poznávacího obřadu, a necháme další průběh na hráčích samotných. Při pozdravu by se 

každý hráč měl seznámit s několika partnery. Do hry je vhodné zapojit další organizátory, 

kteří pomáhají svým příkladem překonat prvotní ostych. Režisér hry by měl pečlivě 

sledovat její průběh a vývoj a citlivě regulovat délku trvání jednotlivých částí (cca 10 min). 

Posloupnost jednotlivých pozdravů je třeba ladit od mírnějších doteků (případně je 

doprovodit humornou legendou) až k Dotekům. Každá technika má svoji vůli, tzn. se 

sympatičtějším člověkem si např. mohu proplést nohy. Vše by mělo být podřízeno 

dosažitelné hudbě, je možné měnit legendy i zvyky, hudba by měla odpovídat atmosférou 

dané aktivitě. Nepodceňte závěr a situaci po ukončení hry. Podle nálady dejte prostor např. 

tanci, rozjímání atd. 

Náměty pozdravů: 

Afrika – Jednotlivé kmeny nosí odlišné účesy a také se liší tvary lebek. Když se Afričané 

potkají v noci, nezbývá jim než poznat svou kmenovou příslušnost ohmatáním hlavy toho 

druhého. 

Rusko, Řecko – Mezi stoupenci pravoslavné církve vznikl pozdrav, který vyjadřuje 

srdečné a dobré úmysly. Přiložíme ruku na srdce partnera, vyměníme si pohledy z očí do 

očí a nakonec se vzájemně představíme. 

Tibet – Lidé v Tibetu dokáží naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Při setkání se pokouší 

zaslechnout duši druhého člověka. Pomalu přiložíme ucho na ucho a dlouze nasloucháme. 

Indie – tečka uprostřed čela u Indů symbolizuje třetí oko, kterým se snaží zahlédnout 

podstatu, živoucí bytost, která je skryta v každém z nás. Upřeme pohled z očí do očí, čela 

se přibližují, až se dlouze dotknou. Snažíme se vidět třetím okem. 



 

 

Jižní Amerika – Peruánští indiáni chodí po strmých horských cestách a na zádech vlečou 

těžké nůše, od nichž je bolí záda. Při setkání se snaží si navzájem pomoci od bolesti zad a 

při velkých sympatiích si vyměňují svršky oděvů. Provádíme tření zad o sebe, protahování 

a výměnu svršků. 

Čína – Čína je zemí, kde miliony rolníků pracují denně na rýžových polích. Jejich chodidla 

jsou od chození ve vodě a našlapování na rýžová zrnka velmi citlivá, a proto hojně 

využívaná při seznamování. 

Dotýkáme se navzájem bosými chodidly, sympatii můžeme projevit propletením nohou až 

po stehna. 

Mongolsko – O mongolských pastevcích je známo, že mají velmi vyvinutý čich. Kočovný 

způsob života v rozlehlých stepích, charakteristický nedostatkem vody a hygieny, je naučil 

získávat informace čichem. 

Navzájem se očicháváme vkleče či vsedě, začínáme od dlaní, postupujeme až k nosní 

dírce. 

Eskymáci a Nový Zéland – Pozdrav třením nosů o sebe je velmi známý. Eskymáci tak 

vyjadřují předávání tepla, u původních obyvatel Nového Zélandu, Maorů, se jedná o 

předávání barvy, chránící proti zlým duchům. 

Francie – V dobách, kdy ženy byly pečlivě střeženy svými muži a setkávání mělo svá 

pravidla, vymyslely si ženy tento pozdrav, aby si mohly na rozloučenou ještě sdělit pár 

důvěrností. Jedná se o dvojí políbenína tvář z každé strany, je to spíše přiložení tváře 

k tváři. (Hrkal, Hanuš,  2011, s. 73-74)  

Indiáni - pomalování těla, kresba temperou. S dětmi můžeme v přírodě uskutečnit 

výtvarné odpoledne s indiánskou tématikou. Děti si z různých odstřižků a spínacích 

špendlíků zhotoví indiánské oblečení, potom se temperou ozdobí tak, jako indiáni, po 

celém těle, takto vyzdobení mohou zpívat indiánské písně, závodit na indiánské opičí dráze 

apod. Indiáni také mohou vymyslet vlastní indiánské písmo, které by bylo hezké a přitom 

srozumitelné. Časový plán – 3 – 4 hodiny. (Houška, 1991, s. 137) 

Indiánské tkaní 

Materiál 

1. Větev tvaru V 



 

 

2. Příze nebo provázek 

3. Různé předměty, které najdete v přírodě – peří, lastury, stébla trávy, květiny, kořeny 

atd. 

Zahrajte si na Indiány. Jděte se projít do přírody. Hovořte s dětmi o životě Indiánů a cestou 

sbírejte různé předměty, které v minulosti sbírali oni. Najděte si větev vidlicovitého tvaru. 

Omotejte ji přízí nebo provázkem a udělejte si tkalcovský stav. Na provázek zavěšujte 

předměty, které najdete. Větev lze použít jako dekoraci. (Ellison, Gray, 1995, s. 239) 

Stezka nad propastí 

Motivace: 

Za temné noci musel přejít malý indiánský chlapec nad propastí, aby přivedl svému kmenu, 

obklíčenému bělochy ve skalním masívu, posilu.Nesměl šlápnout vedle, ani způsobit 

šramot. Svůj úkol splnil. Dokážete to také? 

     Na podlaze označíte stezku nějakým silným provazem. Hráči mají za úkol jeden po 

druhém přejít se zavázanýma očima bosí po stezce,aniž šlápnou vedle. Musí jít opatrně, 

pomalu, ale nesmějí zůstat stát na jednom místě. Lze hrát také jako závod družstev. Kdo 

stoupne vedle nebo se zřítí, dostává buď on nebo družstvo trestný bod. (Vališová, 2005, s. 

137) 

Skotský tanec 

Děti se ve dvojicích postaví do kruhu. Dvojice si podají ruce křížem, jdou vedle sebe, 

udělají po špičkách tři kroky vlevo a tři vpravo. To se stále opakuje. 

Obměna: 

Pravý položí levému ruku n pravé rameno, levý položí pravou ruku pravému na levé 

rameno. Chytí se kolem krku, položí ruce až na druhé rameno. Volné paže dají v bok. 

(Vališová, 2005, s. 134) 

KUPÉ 

Zdroj: www.hranostaj.cz 

Cíle: zamyšlení nad stereotypy a předsudky, které máme k některým skupinám lidí  

Čas: méně než 60 minut  Počet hráčů: 5–12  Věková kategorie: starší 

ÚVOD  



 

 

 

dobu cestující musel chtě nechtě strávit se svými spolupasažéry v kupé. Vy máte ale to 

štěstí, že si můžete vybrat, koho do svého kupé chcete, a s kým tedy strávíte tuto dlouhou 

dobu.“ 

PROVEDENÍ  

kteří jsou pro ně nejpřijatelnější jako společníci na dlouhou cestu vlakem. Jde o kolektivní 

diskusi, všichni účastníci hry se tedy musí shodnout na sedmi stejných osobách. Hru vede 

moderátor, který se snaží rozpoutávat co nejhlubší debaty o přednostech či nevýhodách 

možných vybraných osob, popřípadě usměrňovat diskusi, která se zvrhává. Na výkonu a 

schopnostech moderátora (nebo moderátorky) závisí mnoho, proto se této úlohy musí cho-

pit vhodná osoba.  

papír a v průběhu hry opatřovat značkami, otazníčky, škrtat či podobně označovat.  

u-

e-

c

kůže 

DISKUSE  

jedna velká diskuse. (hranostaj.cz In. Čakrtová, 2007, s.  7) 

PŘEDSTAVENÍ LIDSKÉHO DRUHU  

Cíle: Zamyslet se, co mají lidé na celém světě společného, v čem se liší.  

Čas: 60 minut   Počet hráčů: 8–30  Věková kategorie: mladší 

ÚVOD  

Představte si, že na vaši planetu přiletěli mimozemšťané. Chcete jim ve stručnosti před-

stavit člověka jako živočišný druh. Nezapomeňte, že ne všichni lidé vypadají stejně jako vy 

a dělají ty samé věci. V něčem jsou však lidé všude na světě stejní. 



 

 

REALIZACE  

 

druh. U menších dětí to bereme více jako hru, nabídneme jim prostředky jako scénky, pís-

ničky, vytvoření velkého plakátu, koláže… Starší se budeme snažit přimět k tomu, aby se 

hlouběji zamýšlely nad tím, jaké znaky spojují všechny lidi na zeměkouli a naopak, co ze 

znaků, které jsou pro Středoevropany běžné, neplatí jako všeobecný znak lidského druhu 

Zamýšlejte se nad tělesnými znaky, nad potřebami lidí, nad tím, co člověka odlišuje od 

jiných živočišných druhů a jednotlivé lidi od sebe. (Čakrtová, 2007, s. 13) 

VŽIJ SE DO ROLE UPRCHLÍKA 

Zdroj: Kompas — Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům 

Cíle: Představit si, co prožívá člověk, který musí z minuty na minutu opustit svůj domov. 

Čas: 20 minut   Počet hráčů: 5–20  Věková kategorie: starší 

ÚVOD  

z-

balit deset minut před odchodem na další schůzku. V obálce najde informaci o tom, že se 

právě stal ohroženou osobou a musí okamžitě prchnout ze země. S sebou si smí vzít jen 

malý batůžek a na rozhodnutí, co do něho dá, má pouze pět minut. 

DISKUSE  

které jste potřeb s-

š-

lení, něco, vzali byste si něco jiného? 

POZNÁMKY  

 na realizaci nebo vám nevyhovuje, je mož-

né hru obměnit. Zadejte hráčům, že si při útěku mohou vzít pouze pět věcí. Na papír každý 

nakreslí velký kufr a do něj zakreslí, které věci by si s sebou vzal. Původní varianta je 

ovšem realističtější a v hráčích zanechá silnější zážitek. (Čakrtová, 2007, s. 14) 

 



 

 

PROPOJENÍ SVĚTA 

Zdroj: All Different, All Equal — Ireland 

Cíle: Cizinci a lidé jiné rasy nám nejsou tak vzdáleni…  

Čas: 60 minut        Počet hráčů:   15–40  Věková kategorie: starší 

PROVEDENÍ  

echny hráče do trojic a každé trojici dejte černobílou mapu světa.  

— například proto, že 

některou zemi navštívil, nebo zná člověka, který z některé ze zemí pochází.  

ekli nahlas, které země vybarvili, a jak jsou s těmito zeměmi 

propojeny. Napište tyto odpovědi na flip chart. Spočítejte, s kolika zeměmi jste jako 

skupina propojeni. 

DISKUSE  

Jaké národnosti bývají lidé, se kterými se nejčastěji setkáváte v České republice? 

POZNÁMKY  

ě zajímavá bude i 

jako seznamovací aktivita mezi lidmi, kteří se sejdou např. na kurzu. (All Different, All 

Equal — Ireland, In. Čakrtová, 2007, s. 23) 

LIDSKÉ BINGO 

Cíle: Seznámení účastníků  

Čas: 15 minut   Počet hráčů: více než 12  Věková kategorie: jakákoliv 

PROVEDENÍ  

podle vašich potřeb, inspirovat se můžete zde: 

Má rodiče cizince. Umí pískat. Cestoval do zahraničí (mimo Evropu). Je z Brna. Nosí brýle 

nebo kontaktní čočky. Umí cizí jazyk. Má rád kari. Hraje na hudební nástroj. Má více než 

jednoho sourozence. Chodil na gymnázium. Má velikost bot 40. Je levák. 



 

 

každém políčku musí být jiný podpis. Ten, kdo má podepsaná všechna políčka tabulky, 

vyhrává.  

zvednou ruku. Tím zkontrolujeme, jestli mají všichni podpisy správně. (Čakrtová, 2007, s. 

33) 

TEN, KDO JE „NAVÍC“ 

Zdroj: Education Pack 

Cíle: Přemýšlet nad tím, jak těžké je pro příslušníka minority včlenit se mezi majoritu.  

Čas: 20 min Počet hráčů: cca 20 Věková kategorie: starší 

ÚVOD  

vidí, jakou barvu 

má na čele. Příklad rozdělení barev: 4x modrá, 4x červená, 4x černá, 3x zelená, 1x bílá. 

PROVEDENÍ  

. 

DISKUSE  

Do jakých různých skupin vy sami patříte? (sportovní tým, odd

a-

víc“? 

POZNÁMKY  

být od začátku přesvědčeni, že všech barev je stejně. (Education Pack, In. Čakrtová, 2007, 

s. 37) 

 

 



 

 

STÁTY SVĚTA 

Hráči vytvoří skupinky (v oddílech například fungující družiny dětí, na táborech táborové 

skupiny). Na začátku si každá skupina vybere jeden stát, kterému se bude po celou dobu 

věnovat. V pravidelných nebo méně pravidelných intervalech pak dětí dostávají obecné 

zadání úkolů, které pro svoji zemi zpracovávají a následně prezentují ostatním skupinám. 

Úkoly by měly být tvůrčí, rozvíjející jejich schopnost vyhledávat informace, napomáhající 

rozvoji komunikaci a týmové spolupráci ve skupině. 

NÁMĚTY NA AKTIVITY  

ě-

jakého příběhu z historie státu jako fotoseriál (pokud by to např. byly USA, mohou děti 

ztvárnit např. boj o nezávislost, občanskou válku…). Děti nafotí digitálním fotoaparátem 

Dramat o-

bu. 

Lze vymyslet a rozvíjet další aktivity, jak téma pojmout. Hra Státy světa je kromě rozvoje 

týmové spolupráce, také příležitostí, jak děti naučit spoustu zajímavých věcí přirozeným a 

nenucených způsobem. Ještě dlouho poté si budou o „své“ zemi pamatovat daleko víc, než 

co se naučily exaktními postupy ve škole… Je na vedoucím aktivity, jak tuto hru pojme. 

Tím, že například zúží výběr států na státy třetího světa nebo na sousedy České republiky, 

může ovlivnit, jakých témat se bude s dětmi dotýkat. (Čakrtová, 2007, s. 43) 

VĚŘÍM 

Zdroj: All different, all equal — Ireland 

Cíle: Podnítit mladé lidi, aby zhodnotili, v čem se shodují a v čem odlišují nejvýznamnější 

světová náboženství  

Čas: 30 minut   Počet hráčů: 6–25  Věková kategorie: starší 

ÚVOD  

a nalepí na čelo. Na každé ze samolepek je jeden z těchto nápisů: muslim, křesťan, žid, 

buddhista a hinduista. 



 

 

REALIZACE  

mají dojem, že přečtená věta odpovídá „jejich“ náboženství, si stoupnou.  

i správné odpovědi. 

DISKUSE  

(Čakrtová, 2007, s. 15) 

CELOTÁBOROVÉ A CELOROČNÍ HRY 

NOVÁČKEM V CIZÍ ZEMI 

Cílem této dlouhodobé hry by mělo být hluboce se vcítit do možností, které mají lidé pr-

chající ze svého domova. K zpracování tématu je třeba hlubší znalosti o politice České 

republiky vůči uprchlíkům. 

NÁMĚTY NA AKTIVITY  

itu ze str. 14. Vžij se do role uprchlíka (hráči si mají co nejrychleji zabalit 

t například přechod hra-

ochranu (azyl), zorganizujte vyprávění a diskusi o tom, co prožíval doma ve své zemi, jak 

se dostal do naší země a co musel podstoupit. (Čakrtová, 2007, s. 44) 

ODKUD JSME? 

Pátrat po předcích. Objevovat vlastní historii. Najít si své místo. Česká republika je 

relativně homogenním státem, přesto stačí jít malinko pod povrch a začneme objevovat, že 

i přesto, že jsme se narodili v České republice a odmalička mluvíme česky, můžeme 

prapůvodem přicházet z různých oblastí světa. 

NÁMĚTY NA AKTIVITY  

První možností, jak hledat svou minulost, je pátrat po významu svého příjmení. Půjčte si v 

knihovně knihu, věnující se původu slov a příjmení, hledejte na Internetu. Ptejte se 



 

 

prarodičů a hledejte v rodokmenech. Pátrejte i po rodném příjmení své matky. Nejčastěji 

asi narazíte na jména původně německá, polská nebo pocházející z hebrejštiny. 

VARIANTA  

prarodiči…

Ovlivňuje jméno individualitu člověka? (Čakrtová, 2007, s. 45) 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P V: REKREAČNÍ STŘEDISKO KRÁLOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1, 2: Kempy chaty.cz. Rekreační středisko Královec. (Rekreační středisko Královec, 2015) 

Dostupné z: http://www.kempy-chaty.cz/cr/zlinsky-kraj/rekreacni-stredisko-kralovec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3, 4: Kempy chaty.cz. Rekreační středisko Královec. Chata Jiřinka. (Rekreační středisko 

Královec, 2015) Dostupné z: http://www.kempy-chaty.cz/cr/zlinsky-kraj/rekreacni-stredisko-

kralovec 

 



 

 

PŘÍLOHA P VI: HORSKÝ HOTEL JELEŇOVSKÁ 

 

Obr. 5: Hotel Jeleňovská  Valašské Klobouky. (Horský hotel Jeleňovská, 2015) Dostupné z: 

http://www.jelenovska.cz/ 

 

Obr. 6: Čertovy skály, Lidečko. (Přírodní památka Čertovy skály, Lidečko, 2015) Dostupné z: 

http://itras.cz/certovy-skaly-u-lidecka/galerie/14734/ 

http://www.jelenovska.cz/
http://itras.cz/certovy-skaly-u-lidecka/galerie/14737/#foto


 

 

 

Obr. 7: Pulčínské vrchy. (Jeleňovská, 2015) Dostupné z: http://www.jelenovska.cz/ 

 

Obr. 8: Čertovy skály, Lidečko. (Jeleňovská, 2015) Dostupné z: http://www.jelenovska.cz/ 

 

http://www.jelenovska.cz/
http://www.jelenovska.cz/


 

 

PŘÍLOHA VII: EKOLOGICKÁ VESNICE HOSTĚTÍN 

 

Obr. 9: Zelená inspirace Bílých Karpat. Deset důvodů, proč se vydat do Hostětína. Pasívní dům. 

(Ekologická vesnice, 2015) Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice 

 

Obr. 10: Zelená inspirace Bílých Karpat. Deset důvodů, proč se vydat do Hostětína. Sochy 

v krajině. (Ekologická vesnice, 2015)Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/ekologicka-vesnice 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Sochy v krajině. Letecké srdce, Šanov (Ekologická vesnice, 2015) 

Dostupné z: http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Sochy v krajině. Sova 1 (Ekologická vesnice, 2015) Dostupné z: 

http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine 

http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-
http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-


 

 

 

Obr. 13: Sochy v krajině. Strážce (Ekologická vesnice, 2015) Dostupné z: 

http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-krajine 

 

 

 

 

http://hostetin.veronica.cz/sochy-v-


 

 

PŘÍLOHA VIII: ENVICENTRUM PRO KRAJINU VYSOKÉ POLE 

 

Obr. 14: Jezdecký kroužek v Envicentru. (Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole, 2015) Dostupné 

z: http://www.prokrajinu.eu/jezdecky-krouzek-v-envicentru/# 

 

 

Obr. 15: Envicentrum Pro krajinu. Snahou Envicentra Pro krajinu je 

vzbudit zájem o ochranu přírody a krajiny. (Envicentrum Pro krajinu Vysoké Pole, 2015) 

Dostupné z: http://www.prokrajinu.eu/o-nas/envicentrum/# 

http://www.prokrajinu.eu/jezdecky-krouzek-v-envicentru/


 

 

PŘÍLOHA P IX: JOHAN AMOS COMENIUS 

 

Obr. 16: Johan Amos Comenius (1592-1670) Zdroj: Schorn och Herm. Reinecke, Pedagogikens 

historia, srpen, 1895. (Wikipedia, 2015)  

Dostupné: 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Amos_Comenius#/media/File:Johan_amos_comenius_1592-

1671.jpg 



 

 

PŘÍLOHA P X: REMBRANDT – J. A. KOMENSKÝ  

 

Obr. 17: Rembrandt-Komensky1.jpg. (Wikimedia Commons, 2015)  

Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt-Komensky1.jpg 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Rembrandt-Komensky1.jpg


 

 

PŘÍLOHA P XI: V. HOLLAR – J. A. KOMENSKÝ  

 

 

Obr. 18: Život J. A. Komenského, základní životopisná data (Muzeum J. A. Komenského, 2015) 

Dostupné z: http://www.mjakub.cz/?idm=37 

Rytina považována za dílo V. Hollara z roku 1652 

http://www.mjakub.cz/?idm=37


 

 

PŘÍLOHA P XII: JURIAEN OVENS - PORTRÉT KOMENSKÉHO 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Literární dílo J. A. Komenského. Juriaen Ovens - Portrét Komenského, 1656 – 1662  

(Muzeum J. A. Komenského, 2015) Dostupné z: http://www.mjakub.cz/?idm=38 

 

 

 

http://www.mjakub.cz/?idm=38


 

 

PŘÍLOHA P XIII: KOMENSKÝ JAKO BISKUP  

 

 

Obr. 20: ŽVÁČEK, Ondřej, 2011. Komenský jako biskup.jpg. (Žváček, 2011, In. Wikipedia, 2015) 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Komensk%C3%BD_jako_biskup.jpg 

Komenský jako biskup - čtvrtý skleněný panel v mauzoleu muzea Jana Amose Komenského v Naa-

rdenu (Severní Holandsko, Nizozemsko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Komensk%C3%BD_jako_biskup.jpg


 

 

CHARAKTERISTIKA AUTORKY 

 

Mgr. JANA SMÍLKOVÁ 

 

Narozena 15. 8.1962 ve Slavičíně. Vystudovala 

Gymnázium ve Valašských Kloboukách, poté 

zde působila jako pedagog volného času v ZŠ. 

Po absolvování nástavbového studia SEŠ Ces-

tovního ruchu v Karlových Varech pracovala 

v letech 1986 – 2010 jako kulturně programový 

pracovník v Lázních Luhačovice. Ve své čin-

nosti se zabývala organizací kulturně společen-

ských akcí a volnočasových aktivit pro lázeň-

ské hosty. Hlavní náplň představovala příprava a realizace divadelních představení, koncer-

tů, klubových večerů, přednášek, besed, vycházek, zájezdů, rovněž organizace módních 

přehlídek, významných slavností, festivalů, výstav a plesů. Následně působila jako zpraco-

vatel odborných textů, v roce 2015 byla zaměstnána jako pracovník v sociálních službách a 

v současnosti jako PR pracovník na Charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně. K jejím životním 

prioritám patří základní lidské hodnoty jako ochrana důstojnosti lidské osoby, společné 

dobro, pravda, spravedlnost a láska, vycházející z etických principů a směřující veškeré 

jednání k pomoci, vzájemnému porozumění a sounáležitosti.  

     Je absolventkou UTB Zlín Fakulty humanitních studií, kde v roce 2014 úspěšně zakon-

čila studium oboru Andragogika v profilaci na personální řízení v neziskové sféře obha-

jobou bakalářské práce na téma Kulturní a multikulturní andragogika a jejich význam pro 

výchovu a vzdělávání dospělých a tamtéž v roce 2016 absolvovala obor Sociální pedagogi-

ka obhajobou magisterské práce na téma Jan Amos Komenský a jeho význam pro sociální 

pedagogiku a filozofii výchovy. 

 

 

 

 



 

 

SOUHRN 

Cílem monografie bylo seznámit čtenáře s širokým významem hry, která provází člověka 

po celý život a v současné době se stává důležitou součástí moderních pedagogických kon-

cepcí, zejména pedagogiky zážitku. Vznik a rozvoj zážitkové pedagogiky zásadně ovlivnilo 

dílo J. A. Komenského (1592 – 1670). Komenský prosazoval všestranný celostní rozvoj 

osobnosti - při vzdělávání je nutné zapojit ducha, jazyk, srdce a ruku, nejvýznamnější zku-

šenosti člověk získává vlastními smysly, cestování je důležitou oblastí vzdělávání mladých 

lidí. Komenský rovněž doporučoval využití principů hry při výuce, zastával myšlenku: 

vzdělání začíná a končí u opravdové zkušenosti; učení musí být spojeno s pobytem 

v přírodě, musí připravovat na život. Doposud obdivujeme, jak dobře dokázal Komenský 

analyzovat společenské problémy své doby a jak se v celém svém díle snaží najít východis-

ka a poučení k nápravě. Součástí monografie je rozbor pojetí hry ve vybraných dílech 

Komenského, celková koncepce a herní program 10 denního letního tábora pro starší žáky 

na motivy Obecné porady o nápravě věcí lidských. Hlavním posláním práce bylo upozor-

nit na aktuálnost možností využití Komenského vševědné pansofické teorie, jeho pedago-

gických zásad a idejí všenápravy v aplikaci  analogie formy hry do výchovného procesu.  

 

RESUME 

The aim of the monograph was to acquaint the reader with the broad meaning of the game, 

which accompanies man for the whole life and nowadays he becomes an important part of 

modern pedagogical concepts, especially pedagogy of experience. The work of J. A. 

Comenius (1592 - 1670) had a fundamental influence on the origin and development of the 

experiential pedagogy. Comenius promoted the versatile holistic development of 

personality - it is necessary to involve spirit, language, heart and hand in the education, the 

most important experience gained by one's own senses, traveling is an important part of the 

education of young people. Comenius also recommended using the principles of play in 

teaching, he held the idea: education begins and ends with true experience; learning must 

be associated with living in nature, preparing for life. So far we admire how Comenius has 

been able to analyze the social problems of his time, and how he tries to find ways and 

lessons in his entire work. Part of the monograph is an analysis of the concept of play in 

selected works of J. A. Comenius, the overall concept and game program of the 10 day 



 

 

summer camp for older pupils, based on the General Meetings on the Remedy of Human 

Things. The main task of the work was to highlight the up-to-date possibilities of using 

Comenius's omnipotent pansofic theory, his pedagogical principles, and the idea of 

wholecorrection in the application of the analogy of the form of play to the educational 

process. 
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