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Cestovní náhrady
M A R T I N  K A P L Á N

V regionálním školství jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci vysíláni na pracovní 
cesty a v souvislosti s tím jim vzniká nárok na cestovní náhrady. V tomto článku vysvětlím, 
v jakých dalších případech může mít zaměstnanec na cestovní náhrady nárok a jaké druhy 
cestovních náhrad známe.

Cestovní náhrady jsou finančním plněním poskytovaným za-
městnavatelem za cestovní výdaje vynaložené zaměstnan-
cem v souvislosti s pracovní cestou, cestou mimo pravidelné 
pracoviště, přeložením, dočasným přidělením, přijetím do 
zaměstnání v pracovním poměru, výkonem práce v zahrani-
čí, mimořádnou cestou v souvislosti s výkonem práce mimo 
rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pra-
coviště.

Zaměstnavatel má, s  přihlédnutím k  oprávněným zájmům 
zaměstnance, povinnost předem písemně stanovit pod-
mínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních 
náhrad. To v  praxi znamená, že v  rámci cestovního příka-
zu nebo jinou formou stanoví způsob dopravy, ubytování, 
dobu a místo nástupu a ukončení cesty a také místo plnění 
pracovních úkolů.

V  regionálním školství jsou cestovní náhrady poskytovány 
převážně v souvislosti s tuzemskou pracovní cestou a výko-
nem práce mimo pravidelné pracoviště.

Pravidelné pracoviště
(§ 34a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce)

Pravidelné pracoviště se sjednává v pracovní smlouvě a ne-
smí být sjednáno šířeji než jedna obec. Jde zpravidla o místo, 
kde zaměstnanec obvykle koná práci. Není-li pravidelné pra-
coviště sjednáno, je jím místo výkonu práce sjednané v pra-
covní smlouvě. Pokud by místo výkonu práce bylo sjednáno 
šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště 
obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za úče-
lem výkonu práce.

Druhy cestovních náhrad
(§ 156 a násl, § 166 a násl, § 173 a násl. zákoníku práce)

Jsou upraveny zvlášť pro tuzemské a  zahraniční cesty. Ve-
řejné školy jsou navíc zákoníkem práce limitované ve výši 
a druhu poskytovaných cestovních náhrad.

Cestovními náhradami jsou náhrady:
1. jízdních výdajů,
2. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
3. výdajů za ubytování,
4. zvýšených stravovacích výdajů (dále jen „stravné“),
5. nutných vedlejších výdajů.

Při zahraniční pracovní cestě jsou poskytovány obdobné 
druhy cestovních náhrad. Omezení veřejných škol spočívá 
zejména v nemožnosti změnit výši náhrady jízdních výdajů 
a navýšení stravného nad horní limit stanovený zákoníkem 
práce nebo poskytnout cestovní náhrady nad rámec náhrad 
vyjmenovaných v zákoníku práce.

Cestovní náhrady mohou být stanoveny nebo sjednány 
i paušálně. V takovém případě se vychází z průměrných pod-
mínek rozhodných pro poskytování cestovních náhrad, výše 
cestovních náhrad a očekávaných průměrných výdajů sku-
piny zaměstnanců nebo zaměstnance. Tímto způsobem je 
možné postupovat, pokud zaměstnavatel určuje podmínky 
pracovní cesty obdobně všem zaměstnancům a  neexistují 
významné rozdíly zejména v cenách za ubytování s ohledem 
na lokalitu atp. Je-li částka cestovních náhrad určena jed-
nostranně zaměstnavatelem, má ten povinnost na žádost 
zaměstnance předložit podklady, ze kterých při stanovení 
částky vycházel.

Aby zaměstnanec cestovní výdaje nehradil ze svých pro-
středků a  až poté obdržel náhradu, je zaměstnavatel po-
vinen zaměstnanci poskytnout zúčtovatelnou zálohu až 
do předpokládané výše cestovních náhrad. Ta se stanoví 
s  ohledem k  podmínkám pracovní cesty. Záloha nemu-
sí být poskytnuta, dohodnou-li se na tom zaměstnavatel 
a zaměstnanec.

Zpravidla do 10 dnů po ukončení pracovní cesty má zaměst-
nanec povinnost předložit zaměstnavateli písemné doklady 
potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a nevyúčtovanou 
zálohu vrátit. Pokud by se skutečnosti, na základě, kterých 
se cestovní náhrady stanovují, změnily, má zaměstnanec po-
vinnost bezodkladně to oznámit zaměstnavateli. Změnou 
je například nemožnost využít dopravní prostředek určený 
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zaměstnavatelem nebo ubytování v  rámci limitů nastave-
ných zaměstnavatelem.

Z  praktického hlediska zaměstnanec např. vyslaný na pra-
covní cestu musí vědět, jaké jsou podmínky této cesty 
(tj.  dopravní prostředek, ubytování atp.). Ty budou zpra-
vidla určeny v  cestovním příkazu. Od zaměstnavatele také 
obdrží zálohu ve výši předpokládaných cestovních náhrad, 

Mgr. Martin Kaplán, právník ČMOS PŠ

kterou posléze vyúčtuje. Proto je nutné, aby zaměstnanec 
uschoval všechny daňové doklady o platbách vynaložených 
na cestovní výdaje. Pokud by nebylo možné pracovní cestu 
v  souladu s  pokyny zaměstnavatele uskutečnit, oznámí to 
zaměstnanec zaměstnavateli. Ten by zaměstnanci s  ohle-
dem na změnu skutečností měl změnit podmínky pracovní 
cesty.

ZÁKLADY MANAGEMENTU PRO VEDOUCÍ VYCHOVATELE

Cyklus tří on-line seminářů pro vedoucí vychovatele, který vás seznámí s velmi konkrétními 
a praktickými dovednostmi potřebnými při organizaci a řízení školní družiny, a to po stránce 
personální, organizační i osobnostní. Cyklus otevíráme již podeváté a vždy se setkal s velkým 
úspěchem ze strany účastníků.

JAK ZVLÁDAT EMOCE A JEDNAT ASERTIVNĚ 

13. + 14. září nebo 26. + 27. září 2022, lektorka Karla Maříková

ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

12. října 2022, lektorka Irena Trojanová

PERSONÁLNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

9. listopadu 2022, lektorka Irena Trojanová  

Čas: vždy v dopoledních hodinách
Cena: 5 000 Kč vč. DPH za celý cyklus seminářů
Akreditace: Jednotlivé semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP
On-line: Google Meet (intuitivní prostředí v češtině, není třeba nic instalovat) 
Pořadatel: Olchavova.cz 

Více informací a registrační formulář najdete na www.olchavova.cz

POZVÁNK A www.olchavova.cz
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Předškoláci v družině
J A R O S L AVA  PAC H LO VÁ

Do školní družiny mohou docházet i děti předškolního věku. Pojďme se společně zamyslet, 
jaká jsou specifika začlenění dětí z přípravné třídy do činnosti družiny, na co se zaměřit  
a jak propojit různé věkové skupiny dětí. Příspěvek nabízí i několik praktických zkušeností 
s prací s dětmi z přípravné třídy v družině.

Co nám říká o začlenění dětí, které navštěvují přípravnou tří-
du, vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání?
 
§ 8 Činnost družiny: (1) Družina poskytuje zájmové vzdělává-
ní žákům jedné školy nebo několika škol, případně i  dětem 
v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem 
v přípravném stupni jedné nebo více základních škol spe-
ciálních.

§ 9 Účastníci činnosti družiny: (2) K pravidelné denní docház-
ce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo 

přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého 
stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo os-
miletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého 
vzdělávacího programu konzervatoře.

Z tohoto vyplývá, že družinu mohou navštěvovat i děti, které 
navštěvují přípravnou třídu.

Důvodů pro zřízení přípravné třídy může být několik. Jed-
ním z důvodů může být tradice ve škole, kdy je spojena MŠ 
a ZŠ, což je vhodný a ideální stav. Dalším důvodem může být 
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nedostatek míst v  MŠ a  přesun dětí do ZŠ. Přípravné třídy 
jsou zřizovány pro děti v posledním roce před zahájením po-
vinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení 
do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kte-
rým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná 
třída je určena nejen pro děti s odkladem školní docházky, 
ale i pětileté „předškoláky“.

Schůzka s rodiči

Ať už je důvod pro zřízení přípravné třídy jakýkoliv, první, co 
je třeba udělat v oblasti zájmového vzdělávání a docházky 
dětí do družiny, je seznámit rodiče s podmínkami a režimem 
družiny.

První informativní schůzku s rodiči dětí je třeba svolat ještě 
před hlavními prázdninami. Rodiče seznámíme se vším oko-
lo pobytu dětí v družině dle místních podmínek. Přípravná 
třída je pro děti zdarma, ale docházka do družiny je poskyto-
vána za stanovenou úplatu, jako mají další účastníci. Je třeba 
také rodiče upozornit, že v družině je na děti kladena větší 
samostatnost a děti se budou potkávat v družině s dalšími 
staršími žáky až do počtu 30 účastníků. Samozřejmě, že vždy 
vše záleží na místních podmínkách a uspořádání. Rodiče se 
často doptávají na spoustu věcí. Je opravdu důležité jim po-
psat odpolední a ranní režim v družině, podmínky stravová-
ní, domluvit odchody a vyzvedávání dětí z družiny. 

Příklady dotazů: Mohou děti v  družině po obědě spát? Jak je 
zajištěna odpolední svačina? Mohu si přijít pro dítě kdykoliv 
během odpoledne? Musí po přihlášení chodit do družiny každý 
den? Chodíte s dětmi na záchod?

Předběžně od rodičů zjistěte zájem o přihlášení jejich dítěte 
do družiny, je to jakýsi „zápis do družiny“. Protože se přes 
léto může mnohé změnit, dáváme závazné přihlášky během 
přípravného týdne, kdy je čas též na doladění a zodpověze-
ní dalších dotazů. První školní den po slavnostním zahájení 

máme prostor pro odevzdání přihlášek a domluvení, jakým 
způsobem si budeme předávat informace.

V přípravném období ještě před hlavními prázdninami po-
zveme budoucí žáčky přípravné třídy (jako i budoucí prvňá-
ky) do družiny, aby se mohli seznámit s novým prostředím.

Úzká spolupráce vychovatelky/
vychovatele a učitelky/učitele  
z přípravné třídy

Velmi důležitá je součinnost pedagoga z družiny a příprav-
né třídy. Plánování činností tak, aby na sebe navazovaly 
a  případné tvoření se nedublovalo. U  nás se osvědčilo, 
že jsme si informace předávali již ráno při předávání dětí 
z družiny do přípravné třídy a při příchodu ostatních dětí. 
Informace se například týkaly změněného odchodu a  vy-
zvedávání dětí či zdravotního stavu. Sdělovali jsme si i po-
kroky dětí a na co se můžeme v družině případně zaměřit. 
Velkou výhodou bylo, že místnost pro družinu sousedila 
s přípravnou „třídičkou“.

Sžívání předškoláků nejen s družinou 
a počáteční „úskalí“

Do přípravné třídy chodí maximálně 15 dětí a děti mají jasný 
režim. Na všechno je více času, děti mají větší individuální 
přístup a klid ve své homogenní skupině. V družině je to jiné, 
tam je najednou dětí o hodně víc. Příkladně, když do družiny 
dochází deset předškoláků, potká se tam ještě s dvaceti dal-
šími účastníky. To už je změna dost podstatná a je potřeba 
naučit se rozvíjet celou škálu sociálních dovedností. Režim 
je v družině také jiný, je proměnlivý s ohledem na odchody 
dětí, práci kroužků apod. V družině je na děti kladena větší 
míra samostatnosti.

Co všechno je potřeba vědět a uvědomit si, máme-li před-
školáky v družině:
 škola není uzpůsobená na předškoláky,
 vysoké záchodové mísy a pisoáry,
 nevhodný nábytek a zařízení,
 vysoké stoly a židle v jídelně,
 zjištění hygienické úrovně dětí,
 hlučnost,
 přizpůsobení aktivit pro předškolní děti.

V těchto oblastech nechci zevšeobecňovat, vycházím pouze 
z osobní zkušenosti. Jak jsem jednotlivá „úskalí“ řešila? Jaké 
jsem zvolila nástroje a techniky při začleňování předškoláků 
do družiny?

Nejdříve jsem musela zjistit hygienickou úroveň dětí. Na 
začátku září se objevilo „kakání“ vedle záchodové mísy, 
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nespláchnuté záchody. Některé děti nezvládaly základní hy-
gienické úkony, zvláště utírání po velké potřebě a nemluvě 
o umývání rukou po použití toalety. Tady nastala velmi úzká 
spolupráce s paní učitelkou, abychom citlivě a individuálně 
vyřešily hygienické návyky, a to tak, že jsme si byly vědomy, 
že soukromí na WC je jedna z klíčových věcí pro klidné vyko-
nání potřeby, a aby se děti nestyděly.
  
Jedním z řešení bylo, že jsme k záchodovým mísám dodaly 
stoličky pod nohy. Například jsme také zjistily, že v  mateř-
ské škole bylo jednotné splachování záchodků, že děti je 
samostatně nesplachovaly, takže jsme se zaměřily i na toto. 
Mytí rukou a používání papírových ubrousků bylo součástí 
zábavné hry.

Jídelna – to je u nás stálý problém, který se týká i malých ško-
láků z 1. a 2. třídy, a to nejen v jídelně, ale i třeba při návštěvě 
jiné učebny. Problémem jsou vysoké židle, děti mají nohy ve 
vzduchu, nejsou takzvaně ukotvené. Pokud se nohy dítěte 
nedotýkají podlahy nebo podložky, má tendenci se instink-
tivně alespoň jednou podlahy dotknout a kvůli tomu se pak 
různě kroutí, natahuje, nemůže se opřít, dítě pak nohama 
kope, střídá polohy, ošívá se, vzniká větší ruch. Děti jsou pak 
v jídelně více neklidné. Jinde, kde nejsou ukotvené, mají pak 
problém se soustředit. 

Letos jsem se v družině potýkala s velkou hlučností. Skupi-
na třiceti předškoláků a  prvňáků v  jednom oddělení s  pár 
druháky při volné hře dokázala vytvořit hluk na neúnosnou 
míru a  roztočit tak spirálu hlukové zátěže. Dobře víme, že 
nadměrná hluková zátěž se jako první začne projevovat na 
psychice nejen dětí, ale i  nás pedagogů. Neklid, nervozita, 
únava, podrážděnost a jakmile hluk přesáhne hladinu 60 dB 
a  jsme mu vystaveni dlouhodobě, začínají se projevovat 
další biologické reakce organismu jako zvýšení tepové frek-
vence a tlaku, motilita žaludku a střev, zvýšení hladiny adre-
nalinu v krvi. U mě se objevil i tinnitus. V družině jsem hluk 
měřila pomocí aplikace a podle ní dosáhnout 80 dB téměř 
nebyl problém. 

Co tedy s tím? A jak naplnit základní pravidlo: „Neruš ostatní 
svým chováním“? Jaké nástroje jsem používala pro snížení 
hlučnosti v  družině? Nástroje a  řešení jsou různá. Některá 
jsou krátkodobá, některá dlouhodobější, ale důležité je, že 
nakonec jsme společně v  družině docílili příjemného pro-
středí.
 Pravidlo krátkého hlasu: Tzn., že tvůj hlas slyší jen tvůj 

soused, ale nedolehne dále. Pro malé děti příliš velká 
seberegulace. Nelze uplatnit při zaujetí ve hře. Ale neu-
stálým připomínáním se toto pravidlo uplatnilo při sku-
pinové práci nebo při tvoření.
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spontánně říkat Hlasiťáček. Pokud se hladina hluku zvýší 
nad to, co jsme si určili jako přijatelné, zastrčí si Hlasiťá-
ček prsty do uší a změní se grafika na pozadí. Jakmile se 
hladina hluku vrátí na přijatelnou úroveň, smajlík se opět 
začne usmívat. V aplikaci je možnost kalibrace a uprave-
ní citlivosti v závislosti na aktivitě. Existuje aplikace Too 
Noisy Pro, kde naleznete více motivů a  dalších funkcí. 
Při používání této aplikace, kdy jsme měli monitor iPadu 
postavený na skříňce tak, aby byl viditelný z jakéhokoliv 
místa v  družině, se děti samy korigovaly a  byl tam tlak 
od samotných dětí na udržení přijatelné hladiny hluku. 
Monitor lze zrcadlit na projekční plochu.         

 Ovšem úplně nejlepším řešením je jít ven. Pokud to 
jen lze, je nejlepší s dětmi pobývat venku.

  
Samozřejmě existují i  různá sofistikovaná řešení s  odhluč-
něním místností a  „tichého“ nábytku. Dalším řešením pro 
zlepšení kvality práce by byly méně početnější skupiny dětí 
a větší prostory.

KLIMA ŠKOLY

 Vytleskávání rytmu: Když hluk přesáhne únosnou mez, 
začnu vytleskávat rytmus, děti se postupně přidávají, ne-
mluví, jen tleskají. Tato metoda se osvědčila pro krátko-
dobé ztišení.

 Metoda uvolnění – „zadupeme křičení, zadupeme 
zlobení“: Děti co nejrychleji a  nejsilněji zadupou, „vy-
pustí páru“ a  pak nastává zklidnění. Jednorázově a  na 
omezenou dobu zafunguje.

 Aplikace na měření hluku: Pro mobilní zařízení najde-
te spoustu aplikací na měření hluku, různé hlukoměry, 
zvukoměry, měřiče decibelů. Nám se osvědčila pro svoji 
názornost aplikace Too Noisy Starter, která je ke stažení 
zdarma. Too Noisy Starter graficky zobrazuje úroveň hlu-
ku na pozadí v místnosti. Na tuto aplikaci, která je určená 
pro děti od 4 let pro svoji názornost, děti opravdu reago-
valy a ze všech způsobů se mi nejlépe osvědčila k udrže-
ní přijatelné hladiny hluku v družině. Jak to tedy funguje? 
Pokud je hladina hluku přijatelná, zobrazí se šťastný, 
usměvavý a  spokojený smajlík. My mu s  dětmi začali 
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Také jsme sdíleli svou činnost na webu školy, aby rodiče 
a veřejnost věděli, co vše se u nás v družině děje. Viz ukázka 
části jednoho takového příspěvku z letošního ledna:

Čarodějná parta pokračuje v dobrých skutcích, připravuje 
se na karneval a taky se „šklebí“ :-) Chcete vědět a vidět víc? 
Rozklikněte a hned budete v obraze…

Jak jsme si vše nakonec společně užili

Letos jsme měli dlouhodobou hru motivovanou Čarodějem 
Modromírem a jeho čarodějnou partou (více ve Speciálu pro 
školní družiny 3/2022). Děti utvořily čarodějnou partu a přes 
tuto hru jsme si společně vytvořili opravdovou družinovou 
partu. Fungovalo vrstevnické učení, kdy se mladší učili od 
starších.
  

KLIMA ŠKOLY
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Čarodějná parta z  prvního družinového oddělení je tak 
trochu jak z  hadích ocásků, trochu se tam přimíchali 
i  čertíci  a  křiklounci, tak zkoušíme vše, co zavání touhle 
čertovinou, začarovat, aby družina byla místem pohody, 
laskavosti a radosti. Proto „kouzlíme“dobré skutky a učí-
me se být k sobě navzájem laskaví. Pomáhá nám k tomu 
čaroděj Modromír a jeho příběhy.
 
Taky procvičujeme mimické svaly, které jsou důležité pro 
správné mluvení.  Pomáhá nám k  tomu hra  „Šklebíci“  
(autor Alena Gondeková). Užije se s  ní spousta zábavy 
a děti ani netuší, že provádějí orofacionální cvičení. Někte-
rá cvičení můžete s dětmi vyzkoušet i vy.
 
Příklady cvičení zaměřené na rozvoj mimických svalů: mra-
čení, špulení úst, široký úsměv, mrkání, nafukování tváří atd. 
Příklady cvičení zaměřené na lepší orientaci jazyka v  ús-
tech: vypláznutí jazyka, kmitání jazyka, olíznutí rtů, střída-
vě horního a dolního rtu…
 
Tak se všichni ve zdraví držte a  sledujte nás. Doufám, že 
i přes složitost situace a organizaci si s dětmi ještě užijeme 
hodně zábavy, radosti a hravého učení.

O tom, že se děti z přípravky posunuly k samostatnosti, roz-
vinuly své sociální dovednosti a srostly se školou, svědčí to, 
že zvládly na začátku května celoškolní třídenní pobytovou 
akci v přírodě.

KLIMA ŠKOLY
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A co dál?

V  příštím roce se u  nás znovu otevře přípravná třída. Ten-
tokrát budou mít děti z  přípravné třídy odpolední provoz 
ve své třídičce a  budou samostatným oddělením družiny. 
S ostatními dětmi se budou potkávat při společných akcích, 
projektech a při pobytu venku.

KLIMA ŠKOLY

www.zlatakarabina.cz

Zlatá karabina 2022
Nominační brány jsou již otevřeny!

Oceňte svého zástupce a nominujte jej do 9. ročníku soutěže o nejlepšího 
zástupce ředitele školy.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 11. 10. 2022 v rámci konference 
Zástupce v časech dobrých i zlých.

Jaké máte zkušenosti vy s dětmi z přípravné třídy v družině? 
Jiná situace bude například ve městech nebo na venkově, 
orientovat v  této problematice vám může pomoci mapa 
vzdělávání www.mapavzdelavani.cz.

Jaroslava Pachlová, školní družina, ZŠ Stráž u Tachova
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Hra s volnými prvky
C A R O L I N A  S I D O N

Pojem známý spíše pod anglickým názvem „Loose parts play“ představuje formu hry 
s prvky a objekty, které nejsou pevně umístěné a se kterými mohou děti manipulovat podle  
vlastní fantazie.

Termín volné prvky v  článku The theory of Loose Parts: 
How  NOT to Cheat Children1 (volně přeloženo Teorie vol-
ných prvků: Jak být upřímný k dětem) z roku 1971 poprvé 
použil britský malíř a sochař Simon Nicholson. V textu zdů-
razňuje potřebu dětí stavět, hrát si s vodou, s ohněm a s pří-
rodními objekty jako přirozenou dovednost, kterou má 
každý z  nás, nezávisle na tom, s  jakým tvořivým talentem 
jsme se narodili. Vyzdvihuje fakt, že každý může být tvoři-
vý, když má k  dispozici „tvořivé prostředí“. Tím prostředím 
jsou pro Nicholsona právě volné prvky, které popisuje jako 
tzv. proměnné. A hned dodává příklady jako materiály a tva-
ry; fyzikální úkazy, jakými jsou například magnetismus, gravi-
tace, elektřina; tekutiny jako plyny a kapaliny; zvuky, muzika, 
emoce; chemické reakce; vaření a oheň; lidé a zvířata; rostliny; 
slova; koncepty a myšlenky. S tím vším si děti rádi hrají, experi-
mentují, objevují a tvoří.

Nicholsonův článek měl obrovský vliv na pracovníky v před-
školním vzdělávání, lektory a pedagogy volnočasových akti-
vit, zážitkového učení, environmentální výchovy nebo učení 
venku. Myšlenku volných prvků jako určitý princip volné hry 
popsal také krajinářský architekt C. Th. Sørensen, který v roce 
1943 vytvořil první tzv. tvořivé hřiště (v dánštině „skrammel-
legeplad“ nebo „byggelegeplad“, volně přeloženo: nepořád-
né hřiště nebo stavební hřiště). Od poloviny 20. století vzniká 
síť tzv. Adventure Playgrounds, vyznačující se převážně tím, 
že si na nich děti hrají s  všemožnými materiály. S  různými 
prkny, bednami, pneumatikami, trubkami, provazy a  mno-
ha jinými věcmi. Hlavní myšlenkou je právě volný prvek, se 
kterým dítě manipuluje, hraje si s ním, staví a objevuje jeho 
vlastnosti.

První pohled na hru s volnými prvky nebo na tvořivé hřiště 
může někoho odradit. Děti běhají mezi „odpadky“, staví ne-
bezpečné stavby, pracují s nástroji, jsou špinavé, smějí se, 
jsou divoce svobodné a vymýšlejí různé nápady. Jaké jsou 
tedy přínosy hry s  volnými prvky? A  jak můžeme dětem 
tvořivé prostředí připravit, abychom i  my dospělí – s  růz-
nou mírou potřeby bezpečnosti pro dětskou hru – do toho 
šli?

Přínosy hry s volnými prvky:

1) Volným prvkem je myšleno, že věc/objekt/materiál jsou 
stejně jako otevřená otázka „otevřené“ pro různé mož-
nosti a interpretace. Například papírová trubka může být 
nejprve komínem, podruhé tunelem, potřetí dlouhatán-
ským nosem loutky nebo třeba dřevěnou nohou jedno-
okého piráta, kapitána Barbossy, pak zase mostem přes 
divokou řeku, ve které číhají krokodýli, a konečně kusem 
robota s anténou nebo raketovým pohonem.

 
 Proměnlivost a  otevřenost daného předmětu nám 

umožní experimentovat a  vymýšlet mu pokaždé nový 
smysl, využití nebo koncept. Tyto výzvy a podněty, čím 
výše zmiňovaná trubka může být, jsou zápalnou jiskrou 
pro rozvoj tvořivého myšlení. V  obecné rovině je tvoři-
vé myšlení dovednost, kdy umíme inovativně například 
spojit dvě věci jinak, zkombinovat různé možnosti a vy-
myslet vlastní řešení. Při tvořivém myšlení zapojujeme 
svoji zkušenost (trubka je podobná tunelu, dá se jí pro-
jet autíčkem), pojmenováváme své představy o  světě 

1 https://media.kaboom.org/docs/documents/pdf/ip/Imagination-Playground-Theory-of-Loose-Parts-Simon-Nicholson.pdf

Tvořivé hřiště na Říčanské hájovně, které vzniklo během  
letních prázdnin v roce 2020



Speciál pro školní družiny 4/202212

KLIMA ŠKOLY

(robot může letět do vesmíru s  raketovým pohonem), 
jsme pohotoví a iniciativní (co vymyslím, když potřebuji 
přejít přes divokou řeku plnou krokodýlů), můžeme dát 
průchod svým emocím a hrát si na něco (budu hrozivý 
kapitán pirát všech moří s dřevěnou nohou).

 Dovednost experimentovat s volnými prvky a vymýšlet 
nová nebo originální řešení je celoživotní kompetence, 
kterou lidé uplatňují denně. A nejde jenom o volné prvky 
fyzické. Za volné prvky můžeme považovat i  myšlenky, 
slova, čísla nebo rovnice. Jak často musíme spojit slo-
va do nové věty, abychom popsali konkrétní zkušenost 
nebo pocit? Konec konců i ve vědeckých postupech ově-
řujeme, zda nás nová kombinace a cesta dovedou k no-
vému vynálezu.

2) Volné prvky souvisí s  wellbeingem. Metodika pro hru 
s  volnými prvky, vydaná skotskou iniciativou Inspiring 
Scotland2, upozorňuje na přínosy hry spojené s tzv. well-
beingem (pro češtinu neexistuje přesný název, průřezově 
můžeme mluvit o významu „cítit se dobře a dobře fungo-
vat“3). 

Například:
a) Dítě má možnost rozvíjet vlastní bezpečné doved-

nosti a pochopení, realizovat vlastní rozhodnutí, zdo-
lávat výzvy a učit se dovednosti do života.

b) Dítě je podpořeno v prožitku z výzvy a odvážné hry, 
která nabízí získání pocitu úspěchu a radosti. Hra i vý-
zva zahrnuje využití strategického myšlení k  řešení 
problémů, komunikaci, představivosti a  tvořivého 
myšlení.

c) Dítě je v prostoru, který pro něj má smysl, cítí se v něm 
bezpečně a má v něm pocit autonomie.

d) Dítě má svobodu plně se ponořit do hry, být fyzicky 
aktivní, používat své tělo, svaly, energii, obratnost 
a sílu při hře s volnými prvky. 

e) Dítě je respektováno s  právem na hru. Má možnost 
samo vytvářet, rozvíjet a  hodnotit své způsoby hry 
s volnými prvky.

f ) Dítě má příležitost pro zodpovědnost, pro spolupráci 
s jinými dětmi, pro to být zodpovědné za jiné, za pro-
středky a za prostředí.

g) Dítě má inkluzivně umožněno hrát si svým způso-
bem, podle vlastních představ, samo nebo ve skupi-
ně, s dětmi různého věku nebo jako člen komunity. 

3) Hra s volnými prvky podporuje čtenářskou a matematic-
kou pregramotnost. Při hře s volnými prvky si děti ke své 

hře vytváří příběhy, slovně nám popisují své stavby, jak 
fungují a proč je vytvořily. Učí se tak pojmenovávat své 
představy, cvičí názvosloví pro konstrukční prvky, mate-
riály a jejich vlastnosti. Hra s volnými prvky také výrazně 
podporuje počítání a třídění. Děti skládají obrazce, řady, 
posloupnosti a  přitom počítají. Kolik tady mám klacků 
a kamenů? Potřebuji jedno, nebo dvě prkna ke stavbě? 
Můžeme také pozorovat, jak děti hru s volnými prvky rea-
lizují vzhledem ke své výšce, řeší orientaci v prostoru, po-
hyb a vzdálenosti, vyměřují a odhadují. Juliet Robertson 
ve své knize Messy Math4 vyjmenovává mnoho příkladů 
her a popisuje, jak se matematická pregramotnost prolí-
ná s hrou s volnými prvky. Díky hře se tak děti učí, aniž by 
věděly, že se učí.

Tipy a rady z praxe

1) Co můžeme použít jako volné prvky?
 Dřevěné špalíčky různých velikostí, prkna, palety, 

klacky, kmeny, odřezky od truhláře,
 hromádky kamení, oblázky,
 staré hrnce, plecháčky, vařečky, ešusy, talíře, kbelíky, 

sítka,
 šišky, žaludy, ulity, listy, kaštany, ořechy,
 bedny, bedýnky, přepravky, papírové krabice, krabič-

ky, dózy
 trubky, roury, truhlíky, květináče, 
 provázky, lana, látky, staré oblečení, prostěradla, 

knoflíky, špalíčky a kolečka.

2 https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
3 Pracovní skupina SKAVu pro wellbeing nabízí definici, že je to „stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně 

rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a  duchovní potenciál a  žít spolu s  ostatními plnohodnotný a  spokojený život. 
Viz: https://uspechzaka.cz/wp/wp-content/uploads/2021/01/Lenka-Felcmanova-Podpora-wellbeingu-v-ceskych-skolach.pdf

4 ROBERTSON, J. Messy Math. Independent Thinking Press, 2017. ISBN 9781781352663.

Hra s kameny v MŠ U slunečních hodin v Říčanech
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Hra s knoflíky je vhodná pro menší děti

2) Ve třídě i venku na zahradě je vhodné pro hru s volnými 
prvky vyhradit „hrací zónu“, kde mohou prvky ležet volně 
a  nebudit dojem „nepořádku na zahradě“. Bývá častým 
argumentem, že prostředí nevypadá dobře a že zde ne-
lze například sekat trávník. Pokud místu vyhradíte tuto 
funkci, že si tam děti hrají s volnými prvky a jinde ne, tak 
vám toto pravidlo vše velice usnadní. 

3) Pro hrací zónu můžete spolu s dětmi vyrobit cedulku, na 
které místo pojmenujete a dáte mu řád. S dětmi vytvo-
říte pravidla, například zásadu, že volné prvky se nikam 
mimo zónu neodnášejí.  

4) Svůj záměr a smysl hry s volnými prvky si můžete poprvé 
vyzkoušet v malém měřítku. Není třeba začít hned tím, že 
na zahradu umístíte obří klády, dlouhá prkna, navezete 
mnoho palet a budete se bát, že se dětem něco stane.

5) Hra s volnými prvky může být pro někoho novou inspi-
rací, ale i překvapením. Pokud vytváříte zónu na zahradě, 
kde se pohybují děti z jiných tříd a další kolegové a kole-
gyně, je potřeba s nimi o svém záměru komunikovat. Vy-
světlit jim, proč chcete, aby si děti hrály s volnými prvky, 
a že to je více než „nepořádek na zahradě“. Také je dobré 
popsat přínosy hry s volnými prvky rodičům. 

6) Materiály a  předměty pro volnou hru vždy zkontroluj-
te, než je dáte k dispozici dětem. Když začínáte s volný-
mi prvky, je třeba se nad každým předmětem zamyslet, 
jestli je opravdu vhodný a zda se za ním neskrývá nějaké 
zbytečné nebezpečí. Při prvním pohledu nás to nemusí 
napadnout, ale během hry vidíme, že věc není vhodná, 
protože si o její ostrou hranu mohou děti ublížit. Jde na-
příklad o  plastové trubky, jejich ostré hrany je potřeba 
obrousit. Ze starých pneumatik, které jsou velice oblíbe-
ným volným prvkem, mohou někdy trčet drátky, které 
měly původně pneumatiku zpevňovat.  

Dobré tipy a  rady lze nalézt v  již citované metodice Loose 
Parts Play Toolkit, dostupné na internetu. Česká kniha Svo-
bodná hra5 od Justiny a  Petra Danišových poskytuje také 
mnoho inspirací i  teoretických podkladů pro přínosy hry 
s volnými prvky. 

5 DANIŠ P., DANIŠOVÁ J., Svobodná hra: jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti. Praha: Smart Press, 2020, ISBN 978-80-88244-17-2

Herní zóna v MŠ Světice

Carolina Sidon, lektorka a metodička v Muzeu Říčany
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Hravé léto
A L E X A N D R A  H E J LO VÁ

Letošní prázdninové tvoření s dětmi bude hravé, rozmanité. Připravila jsem si pro vás  
hned několik tipů na kreativní tvoření s dětmi v létě. Pojďme hned na to! 

KYTICE VE VÁZE 

Budeme potřebovat:
 tvrdou barevnou čtvrtku, karton (nejlépe barvy zelené, 

žluté, modré)
 bílé papíry
 vatu, výplňový materiál
 malé textilní, umělé kytičky nebo postačí jen kousky lát-

ky, můžou být i zbytky příze
 tekuté lepidlo HERKULES nebo PVA
 štětce
 vodové barvy 
 zelenou, hnědou pastelku nebo fix
 lepenku (na rámeček obrázku)
 balicí papír různých barev (na obalení rámečku)
 tavnou lepicí pistoli pro přilepení obrázku k rámečku
 provázek, stuha (na zavěšení obrázku)

Postup:
1. Jako první si vystřihneme z  bílého papíru tělo vázy, ta-

kovou, jakou si děti budou přát, váza může mít válcovi-
tý tvar nebo také vypouklý tvar a třeba i s uchem, tady 
se opět dětské fantazii meze nekladou. Když máme vy-
střižený tvar vázy, vezmeme si barevnou čtvrtku nebo 
karton a  na něj opatrně přilepíme dno a  boky vázy te-
kutým lepidlem. Musíme myslet na to, že vázu budeme 

T VOŘÍME

vyplňovat vatou, abychom docílili plastičnosti. Po dů-
kladném zaschnutí můžeme do vázy vložit kousek vaty 
nebo výplňový materiál. Nahoře necháme trochu volné-
ho místa, abychom vršek vázy mohli následně také ke 
čtvrtce přilepit.

2. Dalším krokem bude nakreslit pastelkou nebo fixem ze-
lené stonky, také můžeme znázornit hnědé proutky, kte-
ré budou ve váze. Na nakreslené stonky, proutky pomalu 
lepíme bílé látkové kytičky nebo kousíčky vaty či malinké 
kousky látky různých barev. Můžeme lepit jak tekutým 
lepidlem, tak i tavicí pistolí.

3. Jakmile děti budou mít nalepeno, vezmou si vodové bar-
vy, které budou mít v tuto chvíli takovou funkci akvarelu, 
abychom docílili efektu akvarelové techniky. Děti namo-
čí pomocí štětce vázu, na kterou budou lehounce kapat 
vodovými barvami – čím více odstínu, tím lépe! Barvy se 
budou pomalu roztékat a vpíjet se navzájem do sebe. Vy-
tvoří nám tak nádhernou barevnou mozaiku.

4. Když máme vše hotové, tak přejdeme na výrobu rámeč-
ku. Z  lepenky si vystřihneme rámeček podle našeho již 
hotového obrázku. Vystřižený rámeček nalepíme na pře-
dem připravený balicí papír, který na rámeček z  lepen-
ky přilepíme tekutým lepidlem. Takový předpřipravený 
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rámeček pak přilepíme tavnou lepicí pistolí na obrázek 
a ze zadní strany na samý závěr přilepíme provázek, aby-
chom jej mohli zavěsit.

ZMRZLINA

Budeme potřebovat:
 tvrdší bílou nebo barevnou čtvrtku na kornout
 barevné papíry
 tuhé a tekuté lepidlo HERKULES

Postup:
1. Naprosto jednoduché, rychlé a snadné tvoření, které se 

dětem bude líbit! Nejprve si vezmeme bílou nebo barev-
nou čtvrtku, kterou stočíme do kornoutku a kraje přilepí-
me tuhým lepidlem, aby nám kornout pěkně držel.

2. Pak si děti vezmou barevné papíry a  budou do kuličky 
mačkat takové barevné papíry, jakou budou chtít mít 
v kornoutku zmrzlinu. 

MOTÝLCI V DLANÍCH 

Budeme potřebovat:
 bílé čtvrtky A4
 vodou ředitelné barvy, nejlépe akrylové
 alobal 
 barevný papír (tělová, světle béžová barva nebo může 

být také krémová)
 tuhé lepidlo HERKULES 
 nůžky
 tužku na obkreslení rukou
 voskovky, pastelky, fixy, vodové barvy (budeme potřebo-

vat na dotvoření motýlka)
 tavná lepicí pistole

Postup:
1. Nejprve si připravíme bílou čtvrtku a  z  alobalu si vyro-

bíme menší koule. Lehce alobal pomačkáme a budeme 
namáčet do akrylových barev. Děti budou doslova „ťu-
pat“ barvy na čtvrtku, budou míchat různé odstíny barev 
a tím docílíme plastičnosti a krásného reliéfu (např. různé 
odstíny zelené – jako tráva, několik odstínu modré – jako 
nebe). Obrázek necháme pořádně zaschnout.

2. Poté si obkreslíme na barevný/tělový papír obě dvě ruce 
a opatrně je vystřihneme. Ruce si připravíme k nalepení 
tak, aby dlaně byly vzhůru.

3. Pak z  bílého papíru vystřihneme dva, tři motýlky, které 
si můžeme vodovými barvami nebo pastelkami pomalo-
vat, tady se opět fantazii meze nekladou.

T VOŘÍME
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4. Mezi tím nám důkladně zaschnul obrázek, na který nyní 
budeme postupně lepit ruce tuhým lepidlem v  tyčince 
a pak už jen do dlaní přilepíme motýlky tavnou lepicí pis-
tolí, aby dobře drželi. Nejprve tedy doprostřed obrázku 
nalepíme ruce s dlaněmi nahoru. Křídla motýlka opatrně 
přehneme na obou stranách a jen prostřední část motýl-
ka přilepíme ze spodní strany na ruce. Motýlek musí jako-
by mávat křidélky. Do dlaní se vejdou dva až tři motýlci, 
záleží na jejich velikosti.

T VOŘÍME
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2. Proužek, nebo tedy trojúhelník, začneme stáčet od širší-
ho konce a  při stáčení si pomůžeme špejlí, a  to přede-
vším proto, abychom ponechali mezeru na provléknutí. 
Ke konci špičku trojúhelníku potřeme lepidlem v tyčince 
a pořádně přilepíme.

3. Hotové korálky opatrně stáhneme ze špejle a necháme 
ještě pořádně zaschnout lepidlo. Po chvíli již můžeme 
začít navlékat na gumičku (gumičku na výrobu šperků) 
a vyrobit tak originální šperk třeba pro maminku.

T VOŘÍME

PAPÍROVÉ KORÁLKY 

Budeme potřebovat:
 staré noviny, časopisy, katalogy
 špejle
 tuhé lepidlo HERKULES
 gumička na šperky (návlekový materiál)
 nůžky

Postup:
1. Nejdříve si připravíme staré noviny nebo časopisy (čím 

barevnější, tím lepší), které rozstříháme na menší, ale 
dlouhé, vysoké trojúhelníky.
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T VOŘÍME

MEDÚZA

Budeme potřebovat:
 krepové papíry (různé barvy)
 barevné čtvrtky (na hlavu medúzy)
 tuhé lepidlo HERKULES
 nůžky
 bílý papír (na pusu, nos, oči medúzy)
 černý fix
 talířek (poslouží jako šablona na hlavu medúzy)
 tužka
 provázek na zavěšení
 izolepu

Postup:
1. Opět si nejprve vezmeme barevnou čtvrtku (volím barvy 

oranžovou, žlutou…), na kterou si pomocí talířku obkres-
líme hlavu medúzy. Tu poté vystřihneme a úplně stejnou 
hlavu vystřihneme i  z  druhé barevné čtvrtky, aby byly 
zcela totožné (budeme je lepit k sobě).
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T VOŘÍME

2. Pak si nastříháme na tenké proužky různě barevné krepo-
vé papíry, které začneme na jednu část hlavy přilepovat 
jeden po druhém na rovnou, spodní část hlavy. Rovnou 
si také na horní části hlavy pomocí izolepy přilepíme pro-
vázek na zavěšení.

3. Pak už můžeme vzít druhou část hlavy a  přilepit ji k  té 
první. Na jednu stranu pak dolepíme oči, nos a pusu, ty 
si vystřihneme z bílého papíru, oči ještě domalujeme čer-
ným fixem a máme hotovo.

LOĎKA NA MOŘI 

Budeme potřebovat:
 barevné papíry
 bílý papír
 tuhé lepidlo HERKULES
 fixy, vodové barvy na dokreslení
 nůžky

Postup:
1. Na závěr zcela jednoduchý letní obrázek s vůní moře. Jako 

první si vezmeme barevný papír a složíme z něj klasickou 
lodičku. Tu přilepíme na modrý papír, na který domalu-
jeme vlnky na moři. Pak si vystřihneme z bílého papíru 
plachtu na loď a  obláčky. Plachtu přilepíme do lodičky 
a oblaka nahoru, na nebe. Ze žlutého papíru vystřihneme 
slunce, které do obrázku zakomponujeme. A lodička už 
pluje po moři.
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T VOŘÍME

Alexandra Hejlová, výtvarnicePrázdninové kreativní tvoření  
je za námi a já věřím, že se v příštím  

školním roce opět sejdeme!  
Krásné a klidné prázdniny  

vám všem!

Můj výletní deníček
K AT E Ř I N A  KO N VA L I N O VÁ

Složte do tvaru knížky

Zde
rozstřihněte

Přeložte podle přerušovaných čar

https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/mini-knizka-vyletni-denicek/

Mgr. Kateřina Konvalinová,
učitelka, MŠ Škola hrou, 
Milánská, Praha 10

Mini knížečka z jednoho listu papíru
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Hry o přírodě a s přírodou  
aneb když je venku hezky
N A D Ě Ž D A  K A L Á B O VÁ

S dětmi se vydáme do lesa mezi stromy a zahrajeme si na všímavé přírodovědce,  
kteří se často vydávají na cestu za poznáním, aby získali důležité informace o tom,  
co se v přírodě děje. Před samotnou činností si s dětmi povídáme o lese, co tam roste,  
jaká zvířata v něm žijí, povídáme si o životě nejrůznějších živočichů, o tom, jaké  
tam můžeme spatřit rostliny, co do přírody nepatří, jak šumí stromy, jaké brouky  
můžeme vidět na lesní cestičce…

A protože se staneme na okamžik vědeckými pracovníky, je-
jichž úkolem je veškeré poznatky zpracovat, musíme se na 
tuto činnost pečlivě připravit. Dětem navrhneme návštěvu 
knihovny, besedu nad encyklopediemi nebo možnou disku-
zi či besedu o zážitcích a zkušenostech z přírody. 

Záhadné zvuky lesních skřítků 

Úkol: Poznej libovolné tóny a zvuky.
Pomůcky: různé hudební nástroje, předměty, které vydávají 
zvuky

Děti mají zavřené oči, hlavu opřenou o  ruce a  poslouchají 
nejrůznější zvuky, které slyší (drnkání na kytaru, hra tónu na 
flétnu, cinkání klíčů, ťukání propiskou o stůl, zvuk telefonu, 
luskání prstů, tleskání, šoupání nohou o  podlahu, cvakání 
propisky aj.). Úkolem dětí je napsat a správně pojmenovat 
zvuky, který byly slyšet. Je dobré začít třemi zvuky. Po pre-
zentaci zvuků nebo tónu děti na papír zapisují, co si myslí, 
že slyšely. Potom zvuky nebo tóny zvýšíme na pět a opět ne-
cháme zapsat, co si děti myslí, že slyšely. Při hodnocení hry 
dětem prozradíme, jaké tóny a  zvuky slyšely a  porovnáme 
výsledky.

Pravidla si každý vedoucí hry může libovolně upravit (stačí 
pojmenovat a napsat správně pět zvuků nebo zvuky, které 
byly co nejsilněji slyšet, zvuky intenzivně nejslabší aj.). Lze 
také pravidla upravit tak, že ten, kdo hádá, odpovídá pouze 
ano/ne. První zvuk je cinkání klíčů, odpověď ano/ne atd.

INOVACE A  INSPIR ACE

Pohádka o skřítcích Šmudlovi a Neposedovi

Úkol: Přečtěte si text a rozluštěte název lesního zvířátka.

ByLa jednou jedna chaloupka a  nebyla to obyčejná 
chaloupka. V  této chaloupce bydlelI dva skřítkové, 
Šmudla a Neposeda. Skřítkové byli oblíbeni u lesních 
zvířátek, protože byli moc milí, veselí a Šikovní chla-
píKové. ŘíkAlo se o nich, že jsOu pracovití a starají se 
o  celý les. V  lese Byli každý dEn a  kontrolovali, jestli  
se v lese něCo nestalo.

JedNoho dne přišli ke studÁnce a  našli nemocného 
zajíčka. Vzali ho s sebou do chaloupky, obvázali mu 
pacičku a  až se uzdravil, tak ho zase pustili zpátky  
do lesa. 

Zapomětliví výletníci

Výletníci napodobují gesty a  mimikou nástup do vozu 
a  ukládání věcí do zavazadlové sítě. Vtom první shledá, že 
zapomněl doma na stole jídlo a vzal s sebou jen prádlo. Vzá-
pětí na to druhý zjišťuje, že si rozbil láhev s pitím, třetí hlásí 
ostatním, že ztratil peněženku, čtvrtý zjistil, že si vzal batůžek 
bratra a svůj nechal doma, pátý při nakouknutí do zavaza-
dla zjišťuje, že nemá plavky. Děti všechny situace naznačují 
mimicky, bez mluvení, Ostatní děti hádají, co se komu při-
hodilo. 

Řešení: Liška obecná
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INOVACE A  INSPIR ACE

Rozložené slovo

Děti si vyberou jedno, dvě nebo tři slova z nabídky: les, jeze-
vec, liška, kuna, sova.

Na jednotlivá písmenka, která slova tvoří, vymýšlejí přídavná 
jména, která začínají písmenky, jež tvoří slovo.

Příklad:
a) Les: líný, ekologický, slavný
b) Jezevec: jedovatý, energický, zapomnětlivý, ekvivalentní, 

velký, empatický, celkový
c) Liška: lesní, inteligentní, šikovný, krátkozraký, akurátní
d) Kuna: kreativní, učenlivý, nafoukaný, akční
e) Sova: sytý, obecný, velký, aktivní

Piš, co víš

Vedoucí hry zadává úkoly k zamyšlení. Na splnění každého 
úkolu mají děti jednu minutu. Úkoly se vztahují k  pozná-
vání přírody, živočichů a  rostlin vyskytujících se ve volné 
přírodě.

 Napiš názvy ptáků, kteří žijí ve volné přírodě.
 Napiš názvy květin, které kvetou žlutě.
 Napiš názvy jehličnatých stromů.
 Napiš názvy listnatých stromů.
 Napiš, jaké znáš luční květiny.
 Napiš názvy živočichů, kteří mají srst.
 Napiš názvy živočichů, kteří žijí ve vodě.
 Napiš názvy živočichů, které můžeš potkat v lese.

Skládanka

Pomůcky: obrázky starých kalendářů
Úkol: Slož co nejrychleji obrázek zvířátka.

K této hře můžeme využít nepotřebné staré kalendáře s ob-
rázky zvířat. Do obálky připravíme rozstříhané obrázky zví-
řat. Děti rozdělíme do skupin se stejným počtem soutěžících. 
Každá skupinka dostane obálku s  rozstříhaným obrázkem. 
Jakmile zahájíme hru. Úkolem každého družstva je obrázek 
složit co nejrychleji.

Všichni domů

Tuto hru hrajeme v přírodním prostředí nebo na hřišti. Všich-
ni hráči si nakreslí kolem sebe kruh (klackem, křídou). Než 
hru začneme hrát, všichni se postaví do kruhu a  čekají na 
povely vedoucího hry. Jakmile vedoucí hry zvolá: „všich-
ni domů“, děti si musí vyměnit místa, vyběhnout ze svého 
kruhu a  vběhnout do kruhu jiného. Ten, kdo udává povel, 

se snaží vběhnout do nejbližšího kruhu. Dítě, které nenajde 
volný kruh, se stává vedoucím hry a udává povely. 

Stromeček, sova, hříbek

Vedoucí hry vysvětlí dětem pohyby, kterými budou napodo-
bovat různá slova. Na povel „stromeček“ vzpaží ruce, na po-
vel „sova“ budou mávat rukama, na povel „hříbek“ dřepnou. 
Kdo pohyby poplete, počítá si trestné body nebo vypadá ze 
hry. Hru můžeme doplnit o  další slova např. medvěd. Děti 
dají ruce před sebe a kývají se ze strany na stranu.

Na pravdu

Děti sedí v  kruhu na židlích a  poslouchají, co vedoucí hry 
říká. Vedoucí hry říká dětem jednoduché věty, které jsou 
buď pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud si dítě myslí, že je to 
pravda, sedí v klidu na židli. Pokud to pravda není, reaguje 
zvednutím ruky. 

 Ptáci mají peří.
 Orel je savec.
 Jelen je domácí zvíře.

Neuspořádaný text

Cíl: podněcovat k logickému uvažování a řešení problému, 
rozvíjet emocionální vnímání literárního textu
Úkol: Poskládej věty dle vlastního uvážení. 
Pomůcky: nakopírovaný text

Děti si přečtou připravený text a zvažují, jak poskládat věty 
jinak. Uspořádání jednotlivých vět mohou označit čísly nebo 
celý text přepsat na volné řádky dle vlastního uvážení. Hoto-
vé práce si společně přečteme. K textu děti mohou nakreslit 
obrázek.

Veverka obecná

Je známé zvířátko z našich lesů a parků. Zbarvení srsti má 
různé, od rezavé přes šedou až černou. Spodní část těla je 
bílá. Nepřehlédnutelný je její dlouhý chlupatý ocas, který 
používá i jako kormidlo při skákání z větve na větev. Ocas 
bývá stejně dlouhý jako tělo samotné. Na zimu veverkám 
narůstají na ušních boltcích štětičky. Patří mezi mrštné 
a  velmi obratné hlodavce, který tráví většinu života v  ko-
runách stromů. Při skoku ze stromu na strom může pře-
konat vzdálenost až 4 metry. Na zemi pod stromy, ale i na 
stromech sbírá semena a pupeny jehličnatých i listnatých 
stromů. Nepohrdne ani hmyzem, houbami nebo ptačími 
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vejci. Patří mezi hlodavce, kteří si na zimu ukládají potravu. 
Žije většinou v páru.

Veverka obecná patří mezi chráněné a ohrožené živočichy.

 Poskládej věty tak, aby text dával smysl.
 Vyber v  textu nejdůležitější tři věty, podle kterých by 

ostatní poznali, že se jedná o veverku.
 Najdi v odborné literatuře další informace o veverce.
 Najdi doma nebo v  knihovně literaturu, encyklopedie 

s dalšími informacemi a přines ji ukázat ostatním dětem.

Třídění podle materiálu

Pomůcky: obruče, knoflíky a předměty z různých materiálů
Úkol: Který materiál pochází z přírody?

Nejdříve si s dětmi zopakujeme hru „Co se z čeho vyrábí“. 
Za úkol jim dáme najít ve třídě předměty z těchto materi-
álů – dřevo, plast, kov, látka, sklo, korek, guma… Do každé 
z obručí vložíme jeden předmět z daného materiálu. Poté 
do obručí roztřídíme i knoflíky. Některé mohou zůstat ne-
zařazeny (např. nitěné, kostěné), u nich si vysvětlíme, proč 
tomu tak je. 

Rozporcovaná říkanka

Děti se nejprve naučí krátkou básničku o pavoučkovi a mou-
še. Jakmile se ji naučí, vyzkoušejí si jednoduchou hru. Posadí 

se do kruhu a básničku rozporcují na jednotlivá slova. Každý 
řekne po kruhu jedno slovo. Kdo se splete nebo zapomene 
text, počítá si trestný bod.

Leze, leze pavouček, na hlavě má klobouček.
Leze, leze, nitky souká, moucha na něj divně kouká.
Leze, leze pod stromy, nikdo ho nedohoní.

Malování špendlíkem – ptačí pírko

Pomůcky: špendlík, výkres, barvy, štětec, kelímek na vodu

Než začneme s dětmi tvořit, poučíme je o bezpečném pou-
žívání špendlíku. Děti na výkres technikou rytí kreslí jedno-
duchý motiv. Může to být cokoliv. I  jednoduché vlnky, čáry 
nahoru, dolů, doleva, doprava nebo ptačí pírko. Potom si vy-
berou barvičky a štětcem namočeným do barvy vytvořené 
rýhy překryjí. Jakmile nanesou na rytý motiv barvy, obrázek 
malovaný špendlíkem začne být krásně vidět.

Lesní živočichové

Úkol: Přečti si básničku a nakresli k ní obrázek.
Pomůcky: papír, pastelky

Mravenec leze po lesní cestičce,
údivem naslouchá krásné ptačí písničce.
Bojí se, aby ho ptáci do zobáku nevzali,
je velmi ostražitý, i když je tak malý.
Spěchá do mraveniště, tam je v bezpečí,
s ostatními mravenci nosí tam jehličí.

INOVACE A  INSPIR ACE
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Sluníčko

K  výrobě sluníčka použijeme 
nastříhané pšeničné klásky, 
barevný karton, lepidlo, nůž-
ky, špejle, případně další pří-
rodniny na ozdobení.

Příroda a tvary

Pomůcky: keramická hlína, případně tvrdnoucí hmota

Děti modelují z  keramické hlíny různé druhy živočichů, případně přírodnin. Tato 
činnost je pro děti příjemným zpestřením a mají radost z finálního výrobku, který si 
potom odnesou domů. Při této tvořivé činnosti rozvíjíme jemnou motoriku a dět-
skou fantazii.

INOVACE A  INSPIR ACE

Naděžda Kalábová, školní družina, ZŠ Dr. Horáka, Prostějov
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