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1 Vzdělávací program a jeho pojetí
1.1 Základní údaje
Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

Podporujeme rozvoj dětí a žáků
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148

Název programu

S dětmi Českým rájem

Název vzdělávací instituce

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Adresa vzdělávací instituce
a webová stránka

Jana Palacha 804, 511 01 Turnov

Kontaktní osoba

PaedDr. Jaroslava Dudková

Datum vzniku finální verze
programu

25. 2. 2021

Číslo povinně volitelné
aktivity výzvy

4

Forma programu

prezenční

Cílová skupina

žáci 6 – 8 let

Délka programu

16 hodin (45 minut)

Zaměření programu
(tematická oblast, obor
apod.)

Rozvoj talentu dětí a žáků v rámci formálního, zájmového a
neformálního vzdělávání. Využívání kreativního a inovativního
potenciálu dětí a mládeže.

Tvůrci programu

Bc. Barbora Drahoňovská, Mgr. Aneta Svobodová

Odborný garant programu

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

Odborní posuzovatelé
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www.vctu.cz

Specifický program pro žáky
se SVP (ano x ne)

Ne

1.2 Anotace programu
Vzdělávací program „S dětmi Českým rájem“ (Paměť regionu T1) je zaměřený na neformální vzdělávání
žáků 1. a 2. tříd základních škol. Volně navazuje na vzdělávací program „S dětmi za pověstmi“ (Paměť
regionu 1) pro předškolní děti, jehož součástí byla základní diagnostika dětí nadaných nebo mimořádně
nadaných. Vzdělávací program „S dětmi Českým rájem“ cílí na žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Tomu jsou
přizpůsobena témata a úroveň řešených úloh. Program je určen menší skupině žáků (4–10 žáků), může
být realizován jako aktivita ve školní družina, volnočasový kroužek nebo projektový den pro menší
kolektiv.
Program předpokládá nadstandardní zájem o danou problematiku ze stran žáků, doporučujeme ho pro
práci s žáky nadanými a mimořádně nadanými, které v rámci humanitní oblasti prokazují nadstavbový
zájem i znalosti. Zaměřuje se tedy na práci s žáky s SVP. Realizátor vzdělávacího programu by měl být
obeznámen s reáliemi Českého ráje, předpokládá se alespoň středoškolské pedagogické vzdělání
(např. v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání).
Program „S dětmi Českým rájem“ je tematicky tvořen šestnácti lekcemi, které jsou zaměřené na
poznávání chráněné krajinné oblasti Český ráj. Jednotlivé lekce podporují zájem žáků o jejich region
a rozvíjejí jejich vztah ke kultuře, tradicím, přírodnímu bohatství v této oblasti, ale i k vlastní identitě.
Jednotlivé lekce se vždy skládají z úvodu do tématu, následují různé formy vzdělávání, ať již práce celé
skupiny, práce v menších skupinkách či individuální práce. Nakonec dochází k evaluaci dané lekce,
získání zpětné vazby. Využívá se pracovních listů, vypracovávání úkolů na tabletech all in one, aktivního
zapojení žáků do vzdělávání.
Vzdělávací program rozšiřuje povědomí žáků o vlastním regionu, prohlubuje a specializuje znalosti
a dovednosti v jednotlivých oblastech, podporuje digitální vzdělanost žáků a také skupinovou
spolupráci. Program vznikl ve spolupráci s lektory z formálního vzdělávání a místními institucemi,
s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově a Muzeem Českého ráje v Turnově, kde se také
některé lekce realizují.

1.3 Cíl programu
Cílem vzdělávacího programu je rozšiřovat a prohlubovat znalosti žáků o vlastním regionu, motivovat
je k dalšímu vzdělávání v této oblasti, podpořit vztah k vlastnímu bydlišti, ale také k sobě, k vlastní
identitě. Program volně navazuje na vzdělávací program „S dětmi za pověstmi“, který probíhá
v prostředí MŠ.

1.4 Klíčové kompetence a konkrétní způsob jejich rozvoje v programu
Při rozvíjení klíčových dovedností v jednotlivých lekcích vycházíme z RVP ZV a rozvíjíme je následujícím
způsobem:
Kompetence k učení – při individuální práci si žák sám určuje tempo a způsob zpracování úkolu; na
konci každé lekce vyplňuje evaluační dotazník, kdy zhodnotí vlastní aktivitu; posilujeme vztah
k získávání nových informací prohlubováním znalostí v každé lekci; žáci navštíví komentovanou
prohlídku expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově, v následné lekci s nově získanými
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poznatky pracujeme v jednotlivých úkolech; žáci navštíví také Městskou knihovnu Antonína Marka
v Turnově, seznámí se s různými knihami, vyzkouší si tvůrčí proces psaní příběhu.
Kompetence komunikativní – žáci vyjadřují své poznatky a názory na jednotlivá témata, naslouchají
textu a odpovídají na otázky k němu, dále je seznamujeme s odbornými i slangovými výrazy, žáci se
spolu dorozumívají při skupinové práci, učíme je prezentovat vlastní tvůrčí výtvory a nápady před celou
skupinou, dokázat se zdravě prosadit ve skupině.
Kompetence k řešení problémů – některé úkoly řeší samostatně, svým vlastním tempem s využitím
dosavadních zkušeností a poznatků; jiné úkoly se řeší v malých skupinách, kdy se žáci musí dohodnout
a obhájit si své rozhodnutí; snažíme se je motivovat k hledání správného řešení jednotlivých úkolů.
Kompetence sociální a personální – vzdělávací program podporuje práci žáků v malých skupinkách 2–
3; učíme je zdravě prosadit jejich názor a tolerovat názor ostatních; rozvíjíme pozitivní vztah k vlastní
identitě prostřednictvím poznávání emocí vlastních i emocí druhých lidí.
Kompetence občanské – učíme žáky, aby se dokázali vcítit do situací a emocí ostatních i svých; vedeme
je k oceňování tradic, kulturního a historického dědictví v Českém ráji skrze jednotlivá témata; s žáky
navštívíme Muzeum Českého ráje a Městskou knihovnu A. Marka v Turnově, čímž je zapojíme do
místního kulturního dění.
Kompetence pracovní – žáci se učí pracovat s tabletem all in one prostřednictvím úkolů v jednotlivých
lekcích, dodržují vymezená pravidla k používání tabletu; děti jsou podporovány k vlastní iniciativě při
řešení jednotlivých tvůrčích úkolů; oceňujeme a podporujeme vlastní podnikavost dětí, jak
v jednotlivých kreativních úkolech, tak při práci s tablety all in one; učíme je, že je potřeba si práci umět
správně naplánovat, provést a dokončit; v rámci tvůrčích úkolů si děti volí postup práce a možnosti
řešení; na konci lekce vyplňují evaluační dotazník, kde zhodnocují svou snaživost a úspěšnost.

1.5 Forma
Jednotlivé lekce jsou tematicky rozděleny. Každá lekce začíná uvedením do tématu, které provádí
lektor/ka, a následují různé formy vzdělávání dle daného tématu a specifik jednotlivých úkolů.
Využívány jsou formy skupinové i individuální práce, práce s celou skupinou. V jednotlivých lekcích se
využívají pracovní listy, vypracovávání úkolů na tabletech all in one. Nakonec vždy dojde ke zhodnocení
lekce, získání zpětné vazby prostřednictvím evaluačních listů.
Užívané formy práce s žáky jsou zejména skupinová práce (práce celé skupiny, práce v menších
skupinách) a individuální práce při řešení zadaných úkolů.

1.6 Hodinová dotace
Program tvoří dvanáct lekcí po 45 minutách, které jsou realizované ve Vzdělávacím centru Turnov.
Součástí jsou dále dvě dvouhodinové lekce ve spolupráci s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově
a Muzeem Českého ráje v Turnově.

1.7 Předpokládaný počet žáků a upřesnění cílové skupiny
Vzdělávací program je určen žákům z 1. a 2. tříd základních škol, jedná se o neformální vzdělávací
aktivitu. Minimální počet pro realizaci programu jsou čtyři žáci. Maximální počet je stanoven na
dvanáct žáků.
Program se zaměřuje na žáky s SVP - nadaní a mimořádně nadaní, předpokládá nadstandardní zájem
o danou problematiku ze stran žáků. Doporučujeme ho pro práci s žáky nadanými a mimořádně
nadanými, kteří v rámci humanitní oblasti vykazují nadstavbový zájem i znalosti.
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1.8 Metody a způsoby realizace
Během vzdělávacího programu byly použity vyučovací metody, které rozvíjely klíčové kompetence dle
RVP ZV.
Klasické výukové metody:
•

Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, práce s textem, rozhovor) rozvíjí zejména kompetence
komunikativní – žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se
výstižně; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; rozumí různým typům textů
a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních nebo
komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji
a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; využívá informační a komunikační prostředky
a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.

•

Metody názorně demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem) rozvíjí zejména
kompetence k učení a kompetence pracovní - vyhledává a třídí informace a na základě jejich
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech;
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Rozvíjí podnikavost
a incenci v oblasti vlastní tvorby.

•

Metody dovednostně praktické (napodobování, manipulování, laborování a experimentování)
rozvíjí zejména kompetence k učení a kompetence k řešení problémů - samostatně pozoruje
a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití
v budoucnosti; operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy.

Aktivizující výukové metody:
•

Metody diskuzní rozvíjí kompetence komunikativní, ale i sociální a personální - přispívá k diskusi

v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska
a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; naslouchá promluvám druhých lidí,
porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně
argumentuje.
•

Metody heuristické rozvíjí kompetence k řešení problémů - vnímá nejrůznější problémové situace,

rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje
způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; ověřuje prakticky
správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových
problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů; vyhledá informace vhodné
k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti
a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem
a vytrvale hledá konečné řešení problému.
•

Didaktická hra (desková hra, která se zaměřuje na představivost, vysvětlení a pochopení některých
jevů a pojmů) rozvíjí kompetence sociální a personální a kompetence občanské - účinně

spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na
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základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné
práce; chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých
práv a povinností ve škole i mimo ni.
Komplexní výukové metody:
•

Skupinová a kooperativní výuka rozvíjí kompetence komunikativní, kompetence sociální
a personální - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně;

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání
s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne
pomoc nebo o ni požádá.
•

Samostatná práce žáků rozvíjí kompetence k učení a kompetence k řešení problémů - vybírá

a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní
učení; poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení; vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení; samostatně řeší
problémy; volí vhodné způsoby řešení. Podporuje iniciativu ve vlastním uplatnění.
•

Brainstorming rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence k řešení problémů - formuluje

a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle
a kultivovaně v písemném i ústním projevu; kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopno je
obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí.
•

Otevřené vyučování (komunitní kruh, diskuzní kruh) – rozvíjí kompetence komunikativní,
kompetence personální a sociální, kompetence k učení - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní

vztah k učení; naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; podílí se na utváření příjemné
atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování
dobrých mezilidských vztahů.
Metody užívané při práci s žáky (shrnutí): metody slovní (vyprávění, rozhovor, práce s textem),
metody názorně demonstrační, metody dovednostně praktické, metody diskuzní, metody heuristické,
řešení problémů, didaktické hry, skupinová výuka, samostatná práce žáků, brainstorming, otevřené
vyučování (komunitní kruh, diskuzní kruh).

8

1.9 Obsah – přehled tematických bloků a podrobný přehled témat programu a jejich
anotace včetně dílčí hodinové dotace
Tematický blok „Městská knihovna A. Marka v Turnově“, č. 1 – 2 × 45 minut
Tato lekce, která je dvouhodinová, probíhá v Městské knihovně A. Marka v Turnově. Jedná se
o jednu z nejvýznamnějších institucí kulturního dění v Turnově. Cílem lekce je především žáky seznámit
s touto budovou a podpořit jejich vztah ke knihám a četbě jako takové.
První hodina je zaměřena na seznámení s prostředím knihovny, osvojení si pravidel chování
a způsobů, jak se mezi knihami zorientovat. Rozvíjeny jsou zejména komunikativní kompetence
a kompetence k řešení problémů.
Druhá hodina je zaměřena tvůrčím způsobem, kdy si žáci společně hrají na spisovatele
a ilustrátora. Tato hodina rozvíjí zejména fantazii, tvořivost, kompetence k řešení problémů, sociální
a personální kompetence.
Téma č. 1 „Literatura Českého ráje“ – 45 minut
V první lekci, která je umístěna do prostředí knihovny, se žáci seznámí s prostředím knihovny,
jejími pravidly, piktogramy k označení knih. Žákům budou představeny knihy týkající se oblasti Českého
ráje – autor či ilustrátor pochází z oblasti Českého ráje či je děj knihy situován do oblasti Českého ráje.
Pro upevnění a zopakování získaných znalostí je pro žáky připraven pracovní list.
Téma č. 2 „Příběh z Českého ráje“ – 45 minut
V druhé lekci v prostředí knihovny si žáci vytvoří svůj vlastní příběh z Českého ráje, namalují si
své ilustrace k příběhu. Ve volném čase si mohou půjčit knihy dle vlastního výběru, číst si nebo prohlížet
ilustrace, vést rozhovory s kamarády. V závěru této lekce proběhne evaluace obou lekcí, které se
uskutečnily v prostředí knihovny.
Tematický blok „Muzeum Českého ráje“, č. 2 – 2 × 45 minut
Tato lekce, která je dvouhodinová, probíhá v prostředí Muzea Českého ráje v Turnově,
konkrétně v expozici horolezectví a její blízkosti. Cílem lekce je seznámení s horolezectvím
a prohloubení znalostí v této oblasti, motivace k zájmu o tento sport, neboť horolezectví má v Českém
ráji svou tradici a historii. Tematický blok je vhodné zařadit po lekci, která nese název „Skalní města
v Českém ráji“ a kde je zjednodušenou formou žákům vysvětlena geologie této oblasti.
V první hodině žáci nejprve navštíví komentovanou prohlídku stálé expozice horolezectví. Prohlídka je
přizpůsobena věku žáků a aktivně je zapojuje do jejího průběhu. Program rozvíjí zejména soustředění,
jemnou motoriku, schopnost naslouchat a všímat si souvislostí.
Druhá hodina pracuje tvůrčí formou s poznatky získanými během komentované prohlídky
a seznamuje žáky se slangovými výrazy, které jsou v horolezectví využívány. Na konci hodiny žáci
vyplňují evaluační dotazník, v kterém zhodnotí lekci a svou aktivitu. Hodina je zaměřena zejména na
soustředění, skupinovou spolupráci a hledání kreativních řešení.
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Téma č. 1 „Expozice horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa“ – 45 minut
V první hodině žáci absolvují komentovanou prohlídku stálé expozice horolezectví, do které
budou aktivně zapojeny. Seznámí se se základním horolezeckým vybavením, naučí se vázat smyčky,
uzly, navléct si sedák.
Téma č. 2 „Horolezectví v Českém ráji“ – 45 minut
Druhá hodina navazuje na komentovanou prohlídku stálé expozice horolezectví. Žáci si prověří
osvojené znalosti horolezeckého vybavení tvůrčí formou a seznámí se se slangovými výrazy
používanými v horolezectví. Ve zbylém čase navštíví malou horolezeckou stěnu nebo „lanoviště“
v nedalekém parku.
Tematický blok „Putování Českým rájem“, č. 3 – 12 × 45 minut
Tematický blok „Putování Českým rájem“ je tvořen 12 lekcemi a volně navazuje na tematický
blok „Pohádkové putování Českým rájem“, který vychází z prostředí MŠ.
Cílem tematického bloku je podpořit vztah k Českému ráji, prohloubit a rozšířit znalosti skrze jednotlivá
témata, posílit vnitřní identitu spjatou s touto oblastí.
Jednotlivá témata jsou vybrána tak, aby co nejširším způsobem postihla život v tomto regionu,
a motivovala tak žáky k větší specializaci v jednotlivých oblastech a zároveň rozšířila jejich povědomí,
které by se v budoucnu mohlo stát zdrojem jejich většího zájmu.
Obecně lze lekce strukturovat takto: uvedení tématu, jednotlivé úkoly, závěrečná evaluace. Jednotlivé
úkoly probíhají individuální nebo skupinovou formou. Využívány jsou pracovní listy a tablet all in one.
V závěrečné evaluaci žáci zhodnotí lekci, ale také svou aktivitu a snaživost skrze evaluační dotazník.
Kromě toho, že se žáci seznamují s novými poznatky a načerpají nové dovednosti, snažíme se během
této aktivity posilovat jejich schopnost pracovat ve skupině, dokázat vyjádřit vlastní názor, prezentovat
vlastní výtvor, ale také brát ohled na ostatní, respektovat jejich názor a práci, rozvíjet způsoby řešení
jednotlivých úkolů, podpořit tvořivost a fantazii.
Téma č. 1 „Město Turnov“ – 45 minut
První lekce tématu „Putování Českým rájem“, bude zaměřena na „srdce Českého ráje“, město
Turnov. Žáci si připomenou zajímavá místa města a seznámí se s významnými místy, která neznají.
Téma č. 2 „Památky Českého ráje“ – 45 minut
Druhá hodina tématu „Putování Českým rájem“ se bude zabývat významnými památkami ve
zmíněné chráněné krajinné oblasti. Cílem je ukázat žákům bohatost kulturního dědictví a význam této
oblasti, vymezit pojem chráněné krajinné oblasti. Dále hravou, ale také kreativní formou poznají
některé z památek.
Téma č. 3 „Emoce vlastní i cizí“ – 45 minut
Třetí hodina s názvem „Emoce vlastní i cizí“ bude věnována citovému prožívání. Žáci se budou
učit orientovat ve vlastním prožívání, ale také v emocích jiných osob, v různých situacích.
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Téma č. 4 „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“ – 45 minut
Čtvrtá lekce nese název „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“ a je zaměřena na
seznámení žáků s jednotlivými národnostmi, které jsou nejvíce zastoupeny v Libereckém kraji. Tyto
menšiny budou žákům přiblíženy prostřednictvím jejich společenských zvyků a tradic, ale také
z pohledu geografického, kde se žáci dozví základní údaje o zemích, odkud tito lidé pocházejí.
Téma č. 5 „Koloběh vody v Českém ráji“ – 45 minut
V lekci s názvem „Koloběh vody v Českém ráji“ se žáci seznámí s druhy skupenství, v jakých
můžeme vodu v přírodě najít. Vysvětlíme si koloběh vody a zkusíme si z PET lahve vytvořit vlastní
experimentální koloběh vody.
Téma č. 6 „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“ – 45 minut
V lekci s názvem „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“ se žáci pomocí deskové hry zábavnou
a hravou formou seznámí s životem v tomto prostředí. Dozví se základní údaje, ale i zajímavosti o řece,
která protéká naším městem, ale také o rybnících a významu rybářství.
Téma č. 7 „Skalní města v Českém ráji“ – 45 minut
Lekce se zabývá geologií v Českém ráji takovým způsobem, aby to bylo pro žáky pochopitelné
a představitelné. Cílem je dát žákům povědomí o tom, že skály dostávají názvy podle svého vzhledu
nebo jiných vlastností a že jsou domovem celé řady živočichů.
Téma č. 8 „Trosky, symbol Českého ráje“ – 45 minut
Cílem lekce je seznámit žáky se symbolem Českého ráje, s hradem Trosky, pochopit, jak Trosky
vznikly a dozvědět se, jaká pověst se k nim váže.
Téma č. 9 „Regionální výroba“ – 45 minut
Lekcí s názvem „Regionální výroba“ budou žáci provázet skřítci „Titík“ a „Jaspísek“, kteří naučili
Turnováky brousit drahé kameny. Žáci objeví vše, co se v Turnově a jeho okolí tvoří a pěstuje.
Téma č. 10 „Vrchy a rozhledny Českého ráje“ – 45 minut
V lekci s názvem „Vrchy a rozhledny Českého ráje“ se žáci seznámí s nejvyšší horou Českého
ráje a se třemi významnými rozhlednami. V druhé polovině lekce si žáci zkusí zkonstruovat každý svou
rozhlednu.
Téma č. 11 „Mapa Českého ráje“ – 45 minut
V lekci s názvem „Mapa Českého ráje“ se žáci seznámí s mapou, symboly v mapě a jejich
významem. Lekce je zaměřena zejména na praktické užití mapy a hledání konkrétních bodů v mapě,
zejména významných míst Českého ráje, o kterých se dozvěděli blíže v jednotlivých lekcích
vzdělávacího programu.
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Téma č. 12 „Pohádková místa Českého ráje“ – 45 minut
V poslední lekci vzdělávacího programu s názvem „S dětmi Českým rájem“ shlédnou žáci část
dokumentu s názvem „Národní klenoty 2 – Český ráj“, ve kterém jsou představeny památky z blízkého
okolí, zapsané na seznamu památek UNESCO. V pracovním listě se zaměříme na místa v našem okolí
významná pro filmaře a zjistíme, které pohádky a filmy pro děti byly natočené právě v Českém ráji.

1.10 Materiální a technické zabezpečení
Pro realizaci programu je třeba nejméně jedné místnosti velikostí odpovídající velikosti skupiny žáků,
předpokládá se vybavení stoly a židlemi. Důležitá je magnetická tabule nebo tabule, na kterou lze
kreslit a umisťovat obrázky, magnety, fixy na psaní na tabuli nebo tabule a křídy. Dále je vhodné zajistit
dětem pro některé činnosti hernu s kobercem nebo jiným vhodným povrchem, kde mohou pracovat
na zemi, opět velikostí i vybavením odpovídající skupině žáků.
Je třeba mít k dispozici barevnou tiskárnu k vytištění pracovních listů, včetně příloh, pro učitele
s řešením a pro každé žák, které se programu účastní. Vhodné je mít k dispozici i laminovací přístroj
k zalaminování potřebných obrázků a dokumentů.
Je třeba zásoba bílých papírů, barevných papírů, psacích potřeb, především sady pastelek. Po většinu
doby práce na programu budou žáci potřebovat pastelky nebo tužky, lepidla, barevné papíry, barevné
čtvrtky, vodové nebo temperové barvy, tvrdé kartony papíru, větší archy papíru, například balicí papír.
V některých hodinách jsou dále použity špejle, modelína a průhledné plastové lahve.
Zásoba knih dle seznamu literatury. Výběr knih, které jsou užívány v rámci návštěvy knihovny dle
seznamu pomůcek k jednotlivým lekcím. V rámci aktivit v muzeu je užito horolezecké lano a úvazek.
Program částečně probíhá v muzeu a v knihovně. V knihovně se program odehrává v dětském
oddělení, které je vybaveno pracovními místy u stolků a také kobercem, kde mohou žáci pracovat ve
skupinkách. V muzeu jde o konkrétní expozice dle popisu jednotlivých lekcí.

1.11 Plánované místo konání
Program se převážně odehrává ve studijních prostorách instituce volnočasového vzdělávání, část lekcí
je situována do knihovny, část do muzea.
V každé lekci lze přemístit mnoho aktivit ven, do přírody. Rozšiřující aktivity u některých lekcí přímo
vybízejí k výletu na dané místo či památku v okolí. V případě, že autoři realizaci venku přímo
doporučují, je uvedeno v metodickém popisu.

1.12 Způsob realizace programu v období po ukončení projektu
Vzdělávací program „S dětmi Českým rájem“ je vhodný do prostředí běžné základní školy, kde může
sloužit jako volnočasová odpolední aktivita, která proběhne v rámci školní družiny. Velmi dobře může
fungovat jako zájmový kroužek pro žáky 1. a 2 ročníku ZŠ. Pro práci jednoho pedagoga je lepší menší
skupina, 4 až 12 žáků. Program je vhodný také pro volnočasové instituce typu domů dětí a mládeže,
středisek volného času, možnost využití se nabízí v rámci aktivit spolků typu Skaut apod. Aktivity je
možné zařadit také do výuky v menším kolektivu žáků formou projektových dnů.
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1.13 Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci programu po ukončení projektu
Počet realizátorů/lektorů: 3 (lektor, pracovník muzea, pracovník knihovny)
Předpokládané
náklady

Položka
Celkové náklady na realizátory/lektory

z toho

18000,-

Hodinová odměna pro 1 realizátora/ lektora
včetně přípravy (DPP)

500,-

Ubytování realizátorů/lektorů

0,-

Stravování a doprava realizátorů/lektorů

8000,-

Náklady na zajištění prostor

2400,-

Ubytování, stravování a doprava žáků

2000,-

Doprava žáků

2000,-

Stravování a ubytování žáků

0,-

z toho
Náklady na učební texty

2500,Příprava, překlad, autorská práva apod.

1500,-

Rozmnožení textů – počet stran:

1000,-

z toho
Režijní náklady

z toho

33000,Stravné a doprava organizátorů

1500,-

Ubytování organizátorů

0,-

Poštovné, telefony

2000,-

Doprava a pronájem techniky

9600,-

Propagace

5000,-

Ostatní náklady (včetně SMART software
licence)

8500,-

Odměna organizátorům

6400,-

Náklady celkem
Poplatek za 1 žáka
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57900,při předpokládaném počtu 10 žáků

5790,-

1.14 Odkazy, na kterých je program zveřejněn k volnému využití
www.rvp.cz, www.vctu.cz/?q=bk2-s_detmi_ceskym_rajem
Vzdělávací program je zveřejněn pod licencí Creative Commons ve variantě BY-SA (uveďte původ –
zachovejte licenci).
Pokud není uvedeno jinak, všechny obrázky, fotografie, schémata atd. jsou autorským dílem tvůrců
programu nebo pochází z volně dostupných databází bez povinnosti citace.
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2 Podrobně rozpracovaný obsah programu
Soubor materiálů pro realizaci programu

Přílohy ke stažení
Přílohy v alternativních formátech

2.1 Tematický blok č. 1 „Knihovna A. Marka“ – 2 × 45 minut
2.1.1 Téma č. 1 „Literatura Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V první lekci, která je umístěna do prostředí knihovny, se žáci seznámí s knihovnou, jejími pravidly,
piktogramy k označení knih. Budou představeny knihy týkající se oblasti Českého ráje – autor či
ilustrátor pochází z oblasti Českého ráje či je děj knihy situován do tohoto regionu. Pro upevnění
a zopakování získaných znalostí je pro žáky připraven pracovní list.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – návštěva knihovny, seznámení se s tímto prostředím, seznámení
se s knihami z oblasti Českého ráje (spisovatelé, ilustrátoři, děj knih v prostředí kolem nás). Žák
soustředěně pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si souvislostí. Užívá jednoduchých znaků
a symbolů.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – rozvíjíme skupinovým rozhovorem o pravidlech
chování v knihovně, o knihách, spoluprací mezi dětmi při didaktické hře „Najdi knihu“. Žák komunikuje
v běžných situacích bez zábran a ostychu s ostatními dětmi i dospělými. Průběžně rozšiřuje svou slovní
zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – uplatňujeme zejména při individuálním zpracování
pracovního listu k procvičení a upevnění znalostí získaných v knihovně.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – rozvíjí spolupráce při hře „Najdi knihu“, při
skupinových rozhovorech.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – soustředění se na zadané úkoly (hledání knihy dle
indicií, řešení úkolů v pracovním listě), žák řeší problémy, na které stačí. Opakující se situace se snaží
řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého.
Souhrn vyučovacích metod – didaktická hra, metody slovní a diskuzní (rozhovor), otevřené vyučování
(diskuzní kruh), metody názorně demonstrační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Kartičky ke hře „Najdi knihu“ (příloha 4.4), přehled piktogramů používaných v knihovně (příloha 4.3),
knihy k regionální literatuře, pracovní list „Literatura z Českého ráje“ (příloha 4.1, 4.2), tužka, nůžky,
lepidlo.
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Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinový rozhovor, seznámení s prostředím knihovny
Přivítání se s paní knihovnicí: „Dobrý den děti, vítám vás v Městské knihovně Antonína Marka
v Turnově, v nové pobočce na vlakovém nádraží. Byl zde již někdo s rodiči či babičkou nebo kamarády?“
Paní knihovnice vás stručně seznámí se svou prací: „Já zde pracuji jako knihovnice. Víte, co to
znamená?“
Knihovník, knihovnice = osoba, která v knihovně půjčuje knihy; stará se o ně; kontroluje, zda nejsou
poničené; pořádá různé aktivity v knihovně pro děti i dospělé.
Vysvětlení pojmů knihovna a knihkupectví: „Víte děti, jaký je rozdíl mezi knihovnou
a knihkupectvím? Jsou to velmi podobná slova, ale v jejich významu je velký rozdíl.“
Knihovna = místo, kde si lidé knihy půjčují a po přečtení je opět vrátí.
Knihkupectví = místo, kde si lidé knihy kupují. Koupené knihy zůstávají lidem, již je nevrací.
Pravidla chování v knihovně: „Jak se chováme v knihovně? Jak zacházíme s knihou?“
Příklady vhodného chování:
●
●
●

chodíme pomalu,
mluvíme tiše,
půjčené knihy vracíme zpět na místo.

Příklady nevhodného chování:
●
●
●
●
●

v knihovně běháme,
křičíme,
házíme knihami,
půjčenou knihu položím, kam chci,
vezmu si knihu, která se mi líbí, a odnesu si ji domů.

Příklady zacházení s knihou:
●
●
●
●

Stránky v knize otáčíme opatrně, aby se neroztrhly.
Do knihy nepíšeme ani nekreslíme.
V knize nestříháme obrázky.
S knihou neházíme ani na ni nestoupáme.
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Seznámení s piktogramy pro značení knih v pracovním listě (příloha 4.3).

Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 1 Seznam piktogramů, použito se svolením Knihovny
Antonína Marka v Turnově

Druhá část – didaktická hra „Najdi knihu“
Každý si vylosuje nebo vybere jednu kartičku, která
obsahuje barvu, piktogram a první písmena jména
autora knihy. Máte za úkol najít knihu s daným
označením a přinést ji na domluvené místo.
Vybrané knihy pro tuto hru se týkají Českého ráje
(např. děj knihy se odehrává v Českém ráji nebo
autor knihy pochází z Českého ráje).

Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 2 Barevné
rozlišení dle věku, použito se svolením Knihovny
Antonína Marka v Turnově

Popište knihy, které jste našli. Pomohou vám
návodné otázky: „Znáš tuto knihu? Kdo ji napsal?
Kdo ji ilustroval? Kde se děj knihy odehrává? Kdo je
hlavní postava knihy? O čem si myslíš, že by kniha
mohla být?“
Třetí část – individuální práce v pracovních listech

V poslední části této lekce si ověříte, kolik informací jste si zapamatovali. Pracovní list (příloha 4.1, 4.2)
tvoří tři krátké úkoly.
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První úkol – zakroužkuj všechny piktogramy označující knížky, které jsou vhodné pro děti.
Druhý úkol – vyber knihy, ve kterých nakreslila ilustrace paní Eva Mastníková.
„Víš, kdo je to ilustrátor? Co dělá?“
Ilustrátor = osoba, která k textu knihy kreslí obrázky (ilustrace).
Ilustrace = výtvarný doprovod příběhu, obrázek, který dokresluje děj knihy.
Třetí úkol – doplň k ilustracím název knihy a jméno autora.

2.1.2 Téma č. 2 „Příběh z Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V druhé lekci v prostředí knihovny si žáci vytvoří svůj vlastní příběh z Českého ráje, nakreslí si své
ilustrace k příběhu. Ve volném čase si mohou půjčit knihy dle vlastního výběru, číst si nebo prohlížet
ilustrace, vést rozhovory s kamarády. V závěru této lekce proběhne evaluace obou lekcí, které proběhly
v prostředí knihovny.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – při vlastní tvorbě příběhu využívají žáci elementární poznatky
o světě lidí, kultuře, přírodě i technice, které je obklopují. Kladou si otázky, na které hledají odpovědi.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – vymýšlení děje, jeho vyústění a rozuzlení vede žáky
k rozlišování řešení, která jsou či nejsou v dané situaci účinná a vhodná.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – v případě, že žáci tvoří příběh ve dvojicích či malé
skupině, rozvíjí se komunikativní dovednosti – např. vzít si slovo, až když druhý domluví; naslouchat
druhému a nechat ho dokončit myšlenku; tvořit vhodně formulované věty; rozvoj aktivní i pasivní
slovní zásoby.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci si samostatně rozhodují o svých činnostech,
dokáží vyjádřit svůj názor, své přání. Žáci v knihovně dodržují dohodnutá a stanovená pravidla.
Spolupodílí se na společných rozhodnutích.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žáci mají smysl pro povinnost ve hře, při práci.
Uvědomují si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat. Dokáží rozpoznat své silné stránky
a učí se poznávat své slabé stránky.
Souhrn vyučovacích metod – metody diskuzní, metody heuristické, řešení problémů, skupinová
a kooperativní výuka.
Pomůcky
Pracovní list „Příběh z Českého ráje“ (příloha 4.5), pero, tužka, pastelky, hodnotící pracovní list pro
každé žák (příloha 4.6).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinová nebo individuální práce, hra „Na spisovatele“
Vytvořte svůj vlastní příběh. Můžete tvořit každý sám, ve dvojici s kamarádem či v malé skupině. Příběh
se bude odehrávat v prostředí Českého ráje. Na nějakém konkrétním místě, hradu, zámku, ve skalách…
Děj příběhu, pohádky či pověsti a jeho postavy jsou na vás.
Druhá část – individuální práce, hra „Na ilustrátora“
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Nakresli si k vytvořenému příběhu svou vlastní ilustraci. Můžeš se rozhodnout, jestli bude ilustrace
vytvořena pouze obyčejnou tužkou nebo pastelkami.
Třetí část – práce v malých skupinách, volný prostor pro prohlížení knih
Rozdělíme se do malých skupin (např. dvojice, trojice) nebo každý sám. Vyberte si knihy, které vás
zajímají, a diskutujte o obsahu knih a ilustracích.
Evaluace (zhodnocení) obou lekcí z knihovny a závěrečné shrnutí nových informací:
„Co jsme se dnes naučili?“
„Jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím?“
„Jak se v knihovně označují knihy?“
„Co je ilustrace a kdo je ilustrátor?“
Shrnutí: Seznámili jsme se s prací paní knihovnice, poznali jsme prostředí knihovny, poznali jsme knihy,
jejichž příběh je z Českého ráje. Seznámili jsme se s ilustrátorkou Evou Mastníkovou z Turnova
a vytvořili jsme vlastní příběh a ilustraci.
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2.2 Tematický blok č. 2 „Muzeum Českého ráje“ – 2 × 45 minut
2.2.1 Téma č. 1 „Expozice horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
První lekce v Muzeu Českého ráje v Turnově bude probíhat ve stálé expozici horolezectví, která nese
název „Z Českého ráje na vrcholy světa“. Celou expozicí žáky provede průvodce nebo průvodkyně.
V první části lekce se žáci seznámí se základním horolezeckým vybavením, vyzkouší si navléct sedák,
přivázat se společně na jedno lano. Následně se v druhé části lekce společně vydají prohlédnout si
expozici, kde se dozví všechny zajímavé informace o horolezectví nejen v Českém ráji, ale obecně ve
světě. Třetí část je zaměřena na společné zodpovídání otázek průvodce nebo průvodkyně a individuální
zručnost každého žákte, kdy se učí vázat uzly, smyčky. Lekci v muzeu je vhodné realizovat po lekci 2.3.7
„Skalní města Českého ráje“.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – vázání uzlů, navléknutí sedáku, naslouchání komentované prohlídce.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci reagují na otázky průvodkyně, učí se respektovat
názor ostatních, dát ostatním prostor k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před
ostatními dětmi celou větou.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci odpovídají na kladené otázky, sledují expozici a výklad.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci se společně vydávají prohlédnout si expozici
horolezectví, každý se svým sedákem, provázáni lanem, musí společně komunikovat a brát ohledy na
ostatní, pomoct si navzájem.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci individuálně a svým vlastním tempem řeší
zadané úkoly – vázání uzlů, smyček, navlékání sedáků, doplňující otázky.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, rozhovor), projektová
výuka, metody dovednostně praktické, metody názorně demostrační.
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Pomůcky
Horolezecké lano s oky, dále lanka, sedací úvazy a karabiny dle počtu žáků.
Obr. č. 1: Sedací úvaz

Obr. č. 2: Karabina

Obr. č. 3: Lanka

Zdroj obrázků: Foto autorka
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení lekce
Uvedení do tématu: „Dobrý den, děti, vítám vás v Muzeu Českého ráje v Turnově. Právě se nacházíme
v expozici horolezectví, kde bude probíhat vaše dnešní lekce. Jak už víte, lezení po pískovcích
k Českému ráji neodmyslitelně patří a má zde tradici. Už jste někdo z vás byl ve zdejším muzeu, nebo
dokonce navštívil expozici horolezectví?“
První část lekce – skupinová a individuální činnost, příprava na komentovanou prohlídku
Uvedení 3. lekce: „My si o horolezectví nebudeme pouze vyprávět. Stanou se z nás horolezci. Každému
z vás půjčím horolezecký sedací úvaz, karabinu a lanko. Postupně Vám budu vysvětlovat, jak vybavení
použijeme, abychom se nakonec mohli vydat na prohlídku jako vysokohorská expedice na jednom laně.
Ukážu Vám, jakým způsobem se navléknout do sedáku. Následně si z lanka umotáte jednoduchou
smyčku s vůdcovským uzlem. Nakonec se pomocí smyčky a karabiny přicvaknete ke společnému lanu
s oky. Společně to zvládneme, nemáte se čeho bát!“
Postup vázání vůdcovského uzlu:
Obr. č. 4: Vůdcovský uzel

Zdroj obrázků: Foto autorka

Druhá část lekce – společná činnost, komentovaná prohlídka
Obsah: „Výborně, dokázali jsme se všichni navléci do sedáku a připojit na společné lano. Pojďme na
společnou cestu horolezeckou historií.
Jak to bylo s historií lezení třeba v Českém ráji? První horolezci se zde objevili před více než 120 lety,
v roce 1893 a navštívili Suché skály. O několik let později byl založen první ryze český horolezecký
spolek – Lezecký kroužek Prachov, který funguje dodnes. Dále lezci objevovali skály v Příhrazích,
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v Drábských světničkách. V Turnově byla dokonce založena první sportovní škola horolezeckého
dorostu v Československu. Známým horolezcem, který žije v Turnově je Josef Rakoncaj. Jeho výstupy
na vrcholy osmitisícovek jsou o to hodnotnější, že je absolvoval zásadně bez kyslíkového přístroje.
V rámci historie lezení ve světě je důležitý rok 1991, kdy na Mount Everest vystoupil první český
horolezec Leopold Sulovský.”
“Horolezectví má vlastní disciplíny, jako třeba atletika. Rozlišujeme skalní a pískovcové lezení.
U skalního lezení se jedná o pevné a tvrdé typy hornin, mohou se využívat kovové jistící předměty,
které se následně musí šetrně odstranit. Lze lézt i na vlhké skále. Naopak je tomu pískovcového lezení.
Pískovec je měkký typ horniny, proto se musí dodržovat pravidla určená pro lezení v pískovcových
oblastech. Nesmí se lézt za deště, nebo když je skála mokrá a vlhká. Nesmí se poškozovat povrch skály,
lézt v obutí s tvrdými podrážkami. K dojišťování lze využít jen stávající pevně ukotvené jistící kruhy
a dále měkké jistící lanové smyčky, které má každý lezec na cestě s sebou. Není povoleno používat jiné
kovové jistící prostředky.“
Třetí část lekce – společná i individuální činnost, zodpovídání otázek a vázání uzlů
Reflexe k prohlídce: „Máme za sebou prohlídku expozice. Jak se vám líbila? Co jste se dozvěděli
nového?“
Uvedení činnosti: „Na základě toho, co jste se dozvěděli při prohlídce, zkuste vymyslet, jaký je rozdíl
v pískovcovém a skalním lezení.“
Skalní lezení = Jedná se o pevné a tvrdé typy hornin, mohou se využívat kovové jistící předměty, které
se následně musí šetrně odstranit. Lze lézt i na vlhké skále.
Pískovcové lezení = Pískovec je měkký typ horniny, proto se musí dodržovat pravidla určená pro lezení
v pískovcových oblastech. Nesmí se lézt za deště, nebo když je skála mokrá a vlhká. Nesmí se
poškozovat povrch skály, lézt v obutí s tvrdými podrážkami. K dojišťování lze využít jen stávající pevně
ukotvené jistící kruhy a dále měkké jistící lanové smyčky, které má každý lezec na cestě s sebou. Není
povoleno používat jiné kovové jistící prostředky.
Návrh další činnosti: „Dnes už jste si vyzkoušeli jednoduchou smyčku s vůdcovským uzlem, ale uzlů
a smyček používaných v horolezectví je mnohem více. Pojďme si to společně vyzkoušet, prověříme vaši
zručnost.“
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Zdroj: NEMETH, Tereza a kol. Hrací průvodce z Českého ráje na vrcholy světa. Muzeum Českého ráje
v Turnově, 2020.

2.2.2 Téma č. 2 „Horolezectví v Českém ráji“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Čtvrtá lekce navazuje na komentovanou prohlídku expozice horolezectví v Muzeu Českého ráje
v Turnově. Lekce bude rozdělena do tří částí. V první části budou žáci pracovat ve dvojicích na zadaném
úkolu, v druhé části budeme pracovat společně a seznámíme se se slangovými výrazy, které jsou
v horolezectví používané. V třetí části děti individuálně zhodnotí do pracovního listu 3. a 4. lekci.
V případě pěkného počasí lze ve zbylém čase využít malou horolezeckou stěnu v areálu muzea nebo
„lanoviště“ v nedalekém parku.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – společný výkres, vlastnosti horolezce, významy slangových výrazů.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žák reaguje na otázky lektora, formuluje vlastní nápady
ke slangovým výrazům.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žák samostatně přemýšlí nad možným významem slangových
výrazů, samostatně hodnotí jednotlivé lekce do pracovního listu.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žák se učí spolupracovat s ostatními na společném
úkolu, brát v potaz názor ostatních a také dokázat prosadit vlastní názor.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žák individuálně a svým vlastním tempem řeší zadané
úkoly – odkrytí významu slangových výrazů, vypracování hodnotícího pracovního listu.
Souhrn vyučovacích metod – skupinová a kooperativní výuka, metody slovní a diskuzní, metody řešení
problémů.
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Pomůcky
K 4. lekci jsou třeba čtvrtky formátu A3 dle počtu dětí (1 čtvrtka do dvojice), pastelky, tužky, kartičky
formátu A5 s napsanými slangovými výrazy (příloha 4.7), hodnotící pracovní list pro každého žáka
(příloha 4.8).
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení do tématu (diskuze): „Jak se vám líbila expozice horolezectví? Co vám přišlo nejzajímavější,
co vás nejvíce bavilo? Jak na vás expozice zapůsobila, co jste si zapamatovali?“
První část lekce – práce ve dvojicích, kresba postavy horolezce, osobnost horolezce
Uvedení 4. lekce: „Nyní budete pracovat ve dvojicích. Každá dvojice si vezme čtvrtku, pastelky
a tužku.“
„Vaším úkolem bude nakreslit postavu horolezce s veškerým vybavením, které potřebuje, když chce
lézt na pískovcovou skálu v Českém ráji. Nakonec zapřemýšlejte, jaké vlastnosti by takovému horolezci
/ takové horolezkyni neměly chybět.“
Vybavení a vlastnosti horolezce
Vybavení: sedák, lano, přilba, karabina, lezečky, mačky, cepín, čelovka – některé věci z tohoto vybavení
by se měly objevit na výkresu.
Z vlastností horolezce můžete uvádět například cílevědomost, odvahu, fyzickou zdatnost, hbitost,
rozvážnost, absenci strachu z výšek – jakékoliv vlastnosti, které dokážete zdůvodnit.
„Až budete všichni mít hotové výkresy, vzájemně si je ukážeme a uvedeme vlastnosti, které by podle
vás měl mít horolezec / měla mít horolezkyně.“
Druhá část lekce – společná práce, slangové výrazy a pravidla chování ve skalách
Uvedení činnosti: „Povíme si něco o slangových výrazech v horolezectví. Slang znamená, že horolezci
mají své vlastní výrazy, názvy, například pro nějakou konkrétní činnost. Je to stejné, jako když ve škole
řeknete, že jdete „po o“. Všichni spolužáci vědí, že jdete domů po obědě.“
Ukažme si kartičky formátu A5 (příloha 4.7), na kterých jsou napsané následující výrazy: „NO HEND“,
„NEMÍT MORÁL“, „ZAPYTLIT CESTU“, „LÉZT KOMÍNEM“, „JEDNOPRSTOVKA, DVOUPRSTOVKA“.
Význam slangových výrazů:
„NO HEND“ – Jakákoliv pozice bez použití rukou, pro odpočinek, pro vyklepání rukou.
„NEMÍT MORÁL“ – Dojde ti odvaha a mysl ti nedovolí lézt dál.
„ZAPYTLIT CESTU“ – Zapytlit cestu znamená, že ji nedolezeš až na vrchol.
„LÉZT KOMÍNEM“ – Polezeš úzkou skulinou mezi skalami.
„JEDNOPRSTOVKA, DVOUPRSTOVKA“ – Skulinka, chyt, kam se ti vejde jeden nebo dva prsty.
Třetí část lekce – zhodnocení 3. a 4. lekce
Uvedení činnosti: „Každému rozdám pracovní list (příloha 4.8), do kterého zhodnotíte dnešní lekce.
Budete potřebovat pero nebo tužku. Odpovězte na otázky: Jak vám to šlo? Jak jste se snažili? Jak se
vám program líbil?“
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2.3 Tematický blok č. 3 „Putování Českým rájem“ – 12 × 45 minut
2.3.1 Téma č. 1 „Město Turnov“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
První hodina tématu „Putování Českým rájem“ bude zaměřena na „srdce Českého ráje“, město Turnov.
Hodina bude rozdělena do tří částí. V první části budeme pracovat skupinově společně s lektorem,
v druhé části lekce pak budou jednotliví žáci pracovat individuálně, každý ve svém pracovním listě.
V třetí části lekce buď vytvoří menší skupinky při plnění interaktivních úkolů s tabletem all in one, podle
počtu přístrojů lze pracovat i individuálně.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – naslouchá textu a následně zodpovídá na otázky.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – skupinová práce. Žáci vyjadřují své názory na otázku,
jaký je rozdíl mezi vesnicí a městem. Učí se respektovat názor ostatních, dát ostatním prostor
k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před ostatními celou větou.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci zodpovídají otázky typu „Co víte o Turnově?“, „Jaké
památky ve městě najdeme?“. Dále samostatně přemýšlejí v úkolu zaměřeném na rozdíly mezi vesnicí
a městem.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – skupinová práce o 2–3 žácích. Žáci se učí
spolupracovat s ostatními na jednotlivých úkolech, např. u skládání puzzle (znak Turnova) se střídají
v doplňování jednotlivých částí. Učíme ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se žáky učit, aby se uměli
prosadit, ale také dát prostor ostatním.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v případě individuální práce s tabletem all in one si
žáci sami určují tempo a postup v řešení jednotlivých úkolů – skládání znaku Turnova, orientace na
mapě, zodpovídání otázek o Turnovu na základě textu. Na základě zadání sami vypracovávají jednotlivé
úkoly. Stejné je to i při práci s pracovním listem.
Souhrn vyučovacích metod – didaktická hra, metody slovní a diskuzní (rozhovor, vyprávění, práce
s textem), brainstorming, samostatná práce žáků, skupinová a kooperativní výuka.
Pomůcky
V rámci první lekce budou použity tyto pomůcky: text „Město Turnov“ (příloha 4.9), pracovní list „Co
vím o městě Turnově“ (příloha 4.9), obrázek znaku Turnova (příloha 4.10), mapa Turnova a fotografie
jednotlivých míst v Turnově (příloha 4.11), fixy na tabuli, tabule.
Použit bude tablet all in one a software SMART Notebook pro jednotlivé úkoly v malých skupinkách či
při individuální práci, SMART Notebook prezentace 4.3.1 Město Turnov.
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinová práce celé třídy, charakteristiky města, známá místa v Turnově
Uvedení 1. lekce: „V první lekci se dozvíte zajímavosti o městě Turnově. Jak dobře Turnov znáte? Je to
město nebo vesnice? Dokážete mi říct, jaké jsou rozdíly mezi městem a vesnicí?“
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Příklady rozdílů mezi městem a vesnicí:
Město = větší počet obyvatel, větší a rozmanitější občanská vybavenost (nemocnice, banky, kulturní
centra, restaurace, výběr škol atd.), více možností zaměstnání.
Vesnice = méně obyvatel, čistší vzduch, více přírody, tišší prostředí, menší provoz.
Informace o Turnově: „Turnov je tedy město. Zkuste se nyní zamyslet, jaká známá místa znáte
v Turnově a řekněte je.“
Můžete uvést jakékoliv pro vás známé místo v Turnově. Zapisujeme na tabuli, např. divadlo, muzeum,
nemocnice, náměstí, autobusové nádraží, vlakové nádraží aj.
Druhá část lekce – individuální práce v pracovním listu na základě čteného textu
Uvedení činnosti: „Nyní vám budu číst text, který nese název „Město Turnov“. Každému z vás rozdám
pracovní list „Co vím o městě Turnově“. Budete poslouchat text, který vám budu číst, a zároveň se
pokusíte vyplnit pracovní list, na základě informací z čteného textu.“
„Na základě přečteného textu se pokusíte škrtnout chybné údaje o městě Turnově. Nakonec společně
zkontrolujeme správnost vyplnění.“
Třetí část lekce – práce na tabletu all in one
První úkol: „Nyní budeme pracovat na přístrojích all in one. V prvním úkolu můžete vidět znak města
Turnova. Pokuste se znak správně složit podle vzoru.“
V případě většího počtu přístrojů all in one můžete pracovat individuálně, pokud jich je u jednoho
přístroje více, vystřídejte se.
Druhý úkol: „V druhém úkolu budete pracovat s mapou centra města. Víte, jak se v mapě značí řeka?
A jak silnice? Koleje? Budovy?“ Společně v mapě najdeme řeku, silnici, kolej, budovu.
Popis úkolu: „V mapě máte znázorněné číslice od 1 do 9. Pod mapou můžete vidět devět fotografií
známých míst v Turnově. Vaším úkolem bude spojit čarou fotografii se správnou číslicí na mapě.
Pokusíte se tedy nalézt místo, které znázorňuje fotografie a spojit ho s místem v mapě, které je
znázorněno číslicí. Dejte se do práce!“

2.3.2 Téma č. 2 „Památky Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Druhá hodina tématu „Putování Českým rájem“ se bude zabývat významnými památkami ve
zmíněné chráněné krajinné oblasti. V první části hodiny budou žáci pracovat skupinově společně
s lektorem. V druhé části lekce budou žáci nejprve pracovat individuálně a nakonec se opět spojí do
skupinové práce. Třetí část lekce bude probíhat buď ve dvojicích, nebo bude individuální. V této části
lekce budou žáci pracovat s pomocí tabletu all in one.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – žák naslouchá textu a následně zodpovídá na otázky.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – skupinová práce. Žáci vyjadřují své názory na otázku,
co je to chráněná krajinná oblast, jaká v ní platí pravidla chování. Žáci se učí respektovat názor
ostatních, dát ostatním prostor k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před ostatními
celou větou.
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Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci určují, který z obrázků významných památek CHKO Český
ráj do řady nepatří. Snaží se vysvětlit, co znamená chráněná krajinná oblast.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – skupinová práce ve skupince o 2–3 žácích. Žáci se
učí spolupracovat s ostatními na jednotlivých úkolech, např. společná tvorba koláže. Učíme je
ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se je učit, aby se uměly prosadit, ale také dát prostor ostatním.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v případě individuální práce s tabletem all in one si
žáci sami určují tempo a postup v řešení jednotlivých úkolů – poznávání jednotlivých památek,
vyřazování obrázku z řady jiných. Na základě zadání sami vypracovávají jednotlivé úkoly.
Metody k rozvoji iniciativy a podnikavosti, rozvoj kreativity – každý žák volí svou cestu, jakým způsobem
vybarví obrázek, vystřihne a nalepí na společnou čtvrtku. Následně dle své fantazie dokreslí vhodné
prvky. Vytvoří společnou koláž, v které každý může zapojit vlastní iniciativu k dosažení cíle, vlastní
představy. Podporujeme vlastní nápady žáků tak, aby neměli obavy zapojit se a být proaktivní.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační,
metody heuristické, řešení problémů, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
V této lekci budou použity tyto pomůcky: tabule, fixy na tabuli, obrázky zámků a hradů (Trosky, Hrubý
Rohozec, Hrubá Skála, Frýdštejn, Humprecht, Vranov, Valdštejn, příloha 4.12), čtvrtka velikosti A3 (A2),
omalovánky hradů a zámků (příloha 4.12), pastelky, nůžky, lepidlo, hodnotící pracovní list pro každé
žák (příloha 4.15).
Použit bude také tablet all in one a software SMART Notebook pro práci ve dvojicích nebo pro
individuální práci, SMART Notebook prezentace 4.3.2 (lze použít i v tištěné formě, příloha 4.13, 4.14).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinová práce celé třídy, vymezení pojmu chráněné krajinné oblasti, významné
památky
Uvedení 2. lekce: „V druhé lekci se budeme zabývat památkami Českého ráje. Český ráj patří do
chráněné krajinné oblasti. Asi víte, co znamená někoho „chránit“. Co se skrývá za slovy „chránit
krajinu“? A jestlipak víte, co je to ta chráněná krajinná oblast?“
Chráněná krajinná oblast = území, které spadá do systému ochrany přírody České republiky. To
znamená, že náš stát rozhodl, že je třeba tuto oblast zachovat pro naše děti v co nejlepším stavu.
Seznámení s památkami: „Právě v CHKO Český ráj naleznete velké množství hradů, zámků, ale také
krásnou přírodu. Znáte některý hrad nebo zámek ve vašem okolí?“
Žáci mohou uvést např. zámek Hrubá Skála, Valdštejn, Trosky, Hrubý Rohozec, Sychrov, Frýdštejn,
Pantheon, Humprecht, aj.
Druhá část lekce – individuální a skupinová práce s obrázky památek Českého ráje
Uvedení činnosti: „Nyní vám ukážu sedm různých obrázků, na kterých jsou znázorněny hrady a zámky
(příloha 4.12), každý si jeden vyberte a vybarvěte. Společně si památky pojmenujeme.“
Následná činnost: „Máte každý vybarvený svůj hrad nebo zámek? Pokud ano, vrhneme se na
společnou práci, vytvoříme koláž! Vystřihněte svoji památku a nalepte na společnou čtvrtku, poté
společně dokreslete stezky mezi jednotlivými památkami, okolní přírodu.“

27

Můžeme doplnit otázkami: „Dokážete si představit, kde se nachází tyto hrady a zámky vzhledem
k Turnovu nebo k vašemu bydlišti? Jak asi vypadá krajina v okolí?“
Společné kresby uschováme pro další práci v rámci 3. lekce.
Třetí část lekce – práce na tabletu all in one
První úkol: „Nyní se přesuneme k all in one. Těšíte se? Čekají na vás další úkoly. V prvním úkolu si
procvičíte poznávání hradů a zámků Českého ráje na sedmi různých fotografiích.“
Jedná se o tyto zámky a hrady v tomto pořadí: hrad Trosky, zámek Hrubý Rohozec, hrad Frýdštejn,
Dlaskův statek, zámek Sychrov a skalní hrad Vranov-Pantheon.
Bonusová otázka: „Která památka na uvedených fotografiích nepatří mezi hrady a zámky?“
Odpověď: „Jedná se o Dlaskův statek. Dlaskův statek je historický statek v Dolánkách a je součástí
Muzea Českého ráje v Turnově. Jedná se o typickou ukázku tradiční lidové architektury.“
Druhý úkol: „V dalších úkolech na tabletu all in one, budete hádat, která památka nepatří mezi
památky CHKO Český ráj.“
Třetí úkol: „V posledním úkolu na tabletu all in one budete kreslit dle vlastního výběru zámek nebo
hrad na volný list. Zde máte vynechané místo pro vaši tvorbu.“
Zakončení lekce: „Doufám, že se vám dnešní druhá lekce líbila. Příště nás čeká třetí lekce, která bude
zaměřená na emoce neboli city. Dokážete pojmenovat nějakou emoci? Vše si povíme příště!“

2.3.3 Téma č. 3 „Emoce vlastní i cizí“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Třetí hodina s názvem „Emoce vlastní i cizí“ bude věnována citovému prožívání. Žáci se budou učit
orientovat ve vlastním prožívání, ale také v emocích jiných osob, v různých situacích. V první části
hodiny se zaměříme na jednotlivé emoce, a to na jejich rozpoznávání. Druhou část lekce propojíme
s předchozím tématem, kdy jsme hovořili o památkách Českého ráje, žáci budou pracovat ve skupině.
V třetí části si vyslechnou pověst z Českého ráje a budou odpovídat na otázky. Ve čtvrté části budou
pracovat individuálně se zařízením all in one na úkolech, které budou zaměřené na správnou
identifikaci jednotlivých emocí.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – naslouchá textu a následně zodpovídá otázky k pověsti „O Hrubé Skále a černém rytíři“.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – skupinová práce. Žáci se učí respektovat názor
ostatních, dát ostatním prostor k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před ostatními
celou větou.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci zodpovídají otázky typu „Objevil se v pověsti strach?“,
„Která postava ho projevila a jakým způsobem?“ atd.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – skupinová práce ve skupince o 2–3 žácích. Žáci se
učí spolupracovat s ostatními na jednotlivých úkolech, např. předvádění a hádání emocí ve dvojici.
Učíme ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se je učit, aby se uměli prosadit, ale také dát prostor
ostatním.
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Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v případě individuální práce se zařízením all in one si
žáci sami určují tempo a postup v řešení jednotlivých úkolů – identifikace jednotlivých emocí.
Metody k rozvoji iniciativy a podnikavosti – žáci v malých skupinkách dokreslují postavy na společné
výkresy, postavám přiřazují pocity, myšlenky, zapojují vlastní kreativitu a fantazii. Jsou aktivní, nebojí
se být iniciativní, vyvolávat diskuzi, přicházet s nápady.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně –
demonstrační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
V třetí lekci budou použity tyto pomůcky: pověst o „Hrubé Skále a Černém rytíři“ (příloha 4.16),
společné výkresy památek Českého ráje z druhé lekce, fixy, pastelky, přístroje all in one a software
SMART Notebook, SMART Notebook prezentace 4.3.3 Emoce vlastní i cizí, fotografie vyjadřující
jednotlivé emoce (příloha 4.17).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – individuální a skupinová práce, základní emoce
Uvedení 3. lekce: „Jak se dnes cítíte? Vyjádřete výrazem obličeje, jak vám dnes je. Podívejte se na své
kamarády. Jak se asi dnes cítí?“
„V třetí lekci si budeme povídat o emocích neboli o pocitech. Víte, co jsou to emoce? Znáte některé
emoce?“
Emoce = cit, prožitek nějaké situace, mezi základní emoce řadíme smutek, radost, hněv, strach,
překvapení a odpor.
Uvedení činnosti: „Nyní se pokuste ve dvojicích znázornit pantomimou jednotlivé emoce, které jsme
jmenovali, kdy jeden z dvojice předvádí a druhý hádá. Potom se vyměňte.“
Uvedení činnosti II: „Zamyslete se, v jaké životní situaci jste prožili nějakou ze zmiňovaných emocí
a sdělte nám svůj zážitek.“
Druhá část lekce – skupinová práce, kresba
Uvedení činnosti: „Pamatujete si, jak jsme v minulé lekci kreslili památky Českého ráje na společné
čtvrtky? Dnes se k vašim výtvorům vrátíme a něco na ně dokreslíme. Vaším úkolem bude k hradům
a zámkům domalovat postavy a nakreslit k nim do bubliny, na co ty postavy myslí, jak se cítí. Co by to
bylo za památky, kdyby je nenavštěvovali žádní lidé.“
Třetí část lekce – skupinová práce celé třídy, poslech pověsti
Uvedení činnosti: „Nyní vám přečtu pověst „O Hrubé Skále a Černém rytíři“, pozorně poslouchejte
a snažte se zapamatovat co nejvíce o této pověsti.“
Pověst je uvedena v Příloze č. 1: Pověst „O Hrubé Skále a Černém rytíři“
Doplňující otázky:
„Objevila se v pověsti emoce strachu?“, „Kdo pociťoval strach a proč?“
„Objevila se v pověsti emoce radosti?“, „Kdo pociťoval radost a proč?“
„Objevila se v pověsti emoce smutku?“, „Kdo pociťoval smutek a proč?“
„Objevila se v pověsti emoce překvapení?“, „Kdo byl překvapený a proč?“
„Objevila se v pověsti emoce hněvu?“, „Kdo pociťoval hněv a proč?“
„Objevila se v pověsti emoce odporu?“, „Kdo pociťoval odpor a proč?“

29

Příklady řešení:
Strach: Svatava se obávala útoku Sasů. Sasové pocítili strach z Černého rytíře.
Radost: Beneš měl radost, že přišel jeho zachránce. Svatava měla radost, že se objevil pravý Černý rytíř.
Smutek: Svatava byla smutná, že nepřišel pravý Černý rytíř.
Překvapení: Král Beneš byl překvapený, když spatřil ozbrojená vojska Sasů. Sas zkoprněl překvapením,
když se objevil Černý rytíř.
Hněv: Rozzlobený Sas chtěl zabít krále Beneše.
Odpor: Král Beneš nechtěl dát Svatavu Vojmilovi, protože měl málo peněz.
Čtvrtá část lekce – pracujte sami nebo ve dvojicích
Uvedení činnosti: „Přesuneme se k přístrojům all in one. Čekají vás dva úkoly. V prvním úkolu budete
určovat, která fotografie správně vyjadřuje hledanou emoci. V druhém úkolu se pokuste sami na
prázdný list nakreslit různé obličeje znázorňující různé druhy citů.“
“Víme, že emoce znamená nějaký cit nebo pocit. Existuje široká škála citů a povídali jsme si pouze
o základních z nich. Někdy můžeme mít také pocity smíšené, kdy sami zcela přesně nevíte, jak se v dané
situaci skutečně cítíme. Navíc každý projevuje emoce trochu jinak, ale je důležité o pocitech mluvit.
Doma se můžete zeptat rodičů nebo sourozenců, jak se dnes cítí a chvíli si o tom povídat.“

2.3.4 Téma č. 4 „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Čtvrtá hodina nese název „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“ a je zaměřena na seznámení žáků
s jednotlivými národnostmi, které jsou nejvíce zastoupené v Libereckém kraji. Tyto menšiny budou
přiblíženy prostřednictvím jejich společenských zvyků a tradic, ale také z pohledu geografického, kde
se žáci dozví základní údaje o zemích, odkud tito lidé pocházejí.
První část hodiny budou pracovat skupinově společně s lektorkou, dojde k vymezení základních pojmů.
Následně v druhé části hodiny budou pracovat s mapou světa, nejprve skupinově a poté individuálně
nebo ve dvojici. V třetí části zpracují úkoly na přístrojích all in one a v poslední čtvrté části vyplní krátký
dotazník na zhodnocení 3 a 4. lekce.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – samostatná práce s přístrojem all in one, tipovací hra.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žák se na počátku lekce snaží vymezit pojem
národnostní menšina a následně uvést své tipy či znalosti. Také během tipovací hry na konci lekce žáci
diskutují ve skupině o jednotlivých nabízených odpovědích.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci se snaží určit název země, státní vlajku. Dále se seznamují
se státními jazyky a hymnami, učí se sluchově rozlišovat jednotlivé zvuky.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – skupinová práce ve skupince o 2–3 žácích. Žáci se
učí spolupracovat s ostatními na jednotlivých úkolech, např. společná tipovací hra. Učíme
ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se je učit, aby se uměly prosadit, ale také dát prostor ostatním.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v případě individuální práce s all in one si žáci sami
určují tempo a postup v řešení jednotlivých úkolů – přiřazují názvy zemí, státní vlajky.
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Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně –
demonstrační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Ve čtvrté lekci bude použit atlas světa (globus), kopie mapy světa pro každého žáka (příloha 4.18),
pastelky, fixy, přístroje all in one a software SMART Notebook (v tištěné podobě příloha 4.19), SMART
Notebook prezentace 4.3.4 Národnostní menšiny, dotazník na zhodnocení 3. a 4. lekce pro každého
žáka (příloha 4.20).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinová práce, vymezení pojmu národ, národnostní menšina
Uvedení: Kdo jsi? Najděte co nejvíc různých odpovědí na tuto otázku.
„Budeme si povídat o malé skupině obyvatel, které se říká menšina. Dokážete vlastními slovy vysvětlit,
co je to menšina? Dnes se dozvíte, co je to národnostní menšina. Slovo „národ“ asi znáte. Na otázku
„Kdo jsi?“ můžeme odpovědět různě – například také „Jsem Čech.“ – co to znamená?“
Národ = společenství lidí, které spojuje stejný jazyk, historie a kultura.
Národnostní menšina = společenství lidí, kteří žijí na území státu a odlišují se svým etnickým původem,
jazykem, kulturou a tradicemi. Tvoří početní menšinu a hlásí se k ní.
Pokračování:
„Vymezili jsme si pojem národ a pojem národnostní menšina. Znáte nějakou národnostní menšinu,
která žije tady u nás, na Turnovsku nebo v Libereckém kraji?“
Národnostní menšiny v Libereckém kraji:
„Český statistický úřad (s. 8, 2014) uvádí, že v Libereckém kraji se lidé nejvíce hlásí k těmto
národnostním menšinám: německá, romská, ukrajinská, slovenská, vietnamská, polská, ruská.“1
Druhá část lekce – skupinová a individuální práce s mapou
Uvedení činnosti I: „Podíváme se společně do zeměpisného atlasu, kde si v mapě ukážeme státy, ze
kterých pocházejí národnostní menšiny.“
Ukážeme si mapu světa, kde společně najdeme Českou republiku, následně Slovensko, Polsko,
Německo, Ukrajinu, Rusko a Vietnam.
Návrhy pro činnost: Je možné také pracovat s globusem či jinou pomůckou znázorňující mapu světa.
Uvedení činnosti II: „Každému rozdám mapu světa, do které si sami vyznačíte zmiňované státy, které
jsme si teď ukazovali. Pomocí pastelek si nejprve obtáhněte hranice jednotlivých států a následně
vybarvěte.“
Třetí část lekce – práce ve dvojicích na zařízení all in one
Uvedení činnosti: „Přesuneme se k přístrojům all in one, kde se dozvíme něco víc o některých ze
zmíněných národností. Přiřadíme státní vlajky, porovnáme počty obyvatel a zkusíme si tipnout, čím se
daná národnost nejvíce vyznačuje, co je pro ni typické.“
Tvrzení a správné odpovědi:
Patří mezi nejpracovitější a nejhouževnatější národy na světě.

1

V

Národnostní struktura obyvatel: Analýza ČSÚ. ČSÚ [online]. 30. 6. 2014, 1-37 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf
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Patří mezi velmi tvrdé jednatele, kompromis považují za známku slabosti a je pro ně morálně těžko
přijatelný. R
Dárky na Štědrý den dětem nosí svatý Mikuláš. U
Rodinu stavějí na první místo, většina z nich sdílí rodný dům hned s několika generacemi. Ve většině
příbytků také najdete rodinný oltář, kam nosí dary již zemřelým členům rodiny. V
Hlavním městem je Moskva. R
Mají rádi zábavu, restaurace, sladkosti, vyžadují určitý komfort a servis. R
Tradiční pozdrav vypadá tak, že vás vezmou za ruce a mírně se předkloní. Vy byste měli udělat to samé.
V žádném případě se však nesmíte dotknout hlavy druhé osoby. V
Štědrý den nastává 6. ledna. U, R
Typické jsou pro ně matrjošky (dřevěné panenky). R
Hlavním městem je Ha Noi. V
Polévku boršč považují za národní jídlo. U
Hlavní město je Kyjev. U
V – vietnamská národnost
U – ukrajinská národnost
R – ruská národnost
Čtvrtá část lekce
„Znáte někoho, kdo patří k národnostní menšině? Víte, v čem se jeho běžný život liší od našeho? Láká
vás některá ze zmíněných zemí k návštěvě?“
Vyplňte krátký dotazník. V dotazníku popíšete, jak se vám 3. a 4. lekce líbila a také zhodnotíte, jak jste
sami pracovali. “Jak se vám dařilo? Co nového jste se dozvěděli?“

2.3.5 Téma č. 5 „Koloběh vody v Českém ráji“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V lekci s názvem „Koloběh vody v Českém ráji“ se žáci seznámí s druhy skupenství, v jakých můžeme
vodu v přírodě najít. Vysvětlíme si koloběh vody a zkusíme si z PET lahve vytvořit vlastní experimentální
koloběh vody.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – při tvorbě experimentu z PET lahve užívá žák získaných poznatků
z předchozích aktivit v lekci. Při zadané práci postupuje dle instrukcí a pokynů, je schopné dokončit, co
započalo.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – při skupinovém rozhovoru využije lektor zkušenosti
žáků z pozorování změn v přírodě. Žáci odpovídají na otázky týkající se vlastností vody. Odpovědi
nachází z vlastních zkušeností s vodou ve svém běžném životě.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci dokáží vyjadřovat své prožitky různými prostředky
(v této lekci zejména dramatizací). Žáci komunikují s ostatními dětmi i lektorem bez ostychu a bez
zábran. Chápou, že být komunikativní, vstřícní, iniciativní a aktivní je výhodou.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žák samostatně rozhoduje o svých činnostech,
umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej. Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese si
důsledky. Spolupodílí se na společných rozhodnutích. Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla.
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Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žák má smysl pro povinnost ve hře i učení. Zajímá
se o druhé i o to, co se kolem něj děje.
Metody pracovní – rozvoj iniciativy a podnikavosti při vlastní činnosti. Žák přichází s vlastními nápady,
jak PET lahev dekorovat a jak realizovat pokus. Podporujeme další využití vytvořeného „koloběhu
vody“ v domácím prostředí.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně –
demonstrační, metody dovednostně praktické, metody inscenační, skupinová a kooperativní výuka,
samostatná práce žáků.
Pomůcky
Pracovní list (příloha 4.21), pastelky, PET lahve čiré, lihové fixy (modrý, zelený, červený), voda.
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinový rozhovor, dramatizace koloběhu vody
„Na začátku lekce se zamyslete, jaká je voda. Jak vypadá? Jakou má chuť? A odpovězte na tyto otázky:
Jaká je voda podle chuti? Jaká je voda podle teploty? Jaká je voda podle skupenství? Voda nemusí být
vždy jen tekutá? Kde v přírodě najdeme vodu?“
Na vodu si můžeme sáhnout, můžeme ji vzít do ruky, přelévat mezi prsty.
Přečtěme si text v pracovním listě (příloha 4.21) s názvem „Co prožila kapka vody?“
Pojďme si změnit v kapku vody. Nejprve je kapka někde v potůčku a běhá si s ostatními kapkami (běh
po místnosti). Poté vysvitne sluníčko a kapku ohřeje (zastavit se). Kapka se začne vypařovat a dostává
se na oblohu (poskoky snožmo, co nejvýš). Kapky se setkávají a vytvoří mrak (chytneme se s ostatními
za ruce a vytvoříme kruh). Mrak se plní a zvětšuje se (kruh se natahuje). Začne foukat vítr a mraky se
po obloze pohybují (kruh se pohybuje, točí). Nakonec začne pršet (mrak praskne, pustíme se a běháme
opět po místnosti). Kapka dopadne na zem (lehneme si).
Druhá část – pracovní listy, individuální práce.
V druhé části si vezmeme pracovní list (příloha 4.21) a zpracujeme jednotlivé úkoly.
Úkol č. 1 – Jaká je voda? (vlastnosti vody) – doplnit písmena do slov.
Úkol č. 2 – Přečti si text a nakresli, o čem je básnička.
Úkol č. 3 – Dokresli do obrázku šipky koloběhu vody.
Třetí část – práce v malých skupinách (nebo individuálně), tvorba pokusu z PET lahve
Použijme plastovou lahev a vyrobíme si vlastní koloběh vody. Pomalujeme plastovou láhev
nesmazatelnou (nejlépe lihovou) fixou – namalujeme slunce, mraky do horní části láhve, dolů
namalujeme vodu, stromy, skály, domy apod. Vodu můžeme obarvit modrým barvivem nebo necháme
čirou. Poté lahev uzavřeme a pozorujeme jak, se voda odpařuje a stéká zpět po stěnách dolů. Na pokus
je třeba nechat čas.
„Proč je důležité, že voda koluje? Co by se stalo, kdyby se tento koloběh zastavil?“
Zhodnotíme dnešní činnosti. „Co jste se dozvěděli o vodě? Proč jsme si o ní povídali? Dnes si domů
odnesete malý „koloběh vody“? Příště si řekneme, jak se voda v lahvi měnila.“
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2.3.6 Téma č. 6 „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V lekci s názvem „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“ se žáci pomocí deskové hry zábavnou a hravou
formou seznámí s životem v tomto prostředí. Dozví se základní údaje, ale i zajímavosti o řece, která
protéká naším městem, o rybnících a významu rybářství.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – při deskové hře žáci uplatňují získané zkušenosti a vědomosti
získané z předchozích aktivit. Žáci získávají nové elementární poznatky o prostředí přírody a významu
životního prostředí pro člověka.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – k rozvoji dochází zejména při pantomimickém
ztvárnění živočichů a některých aktivit vhodných do vodního prostředí. Žáci řeší problém (úkol) na
základě bezprostřední zkušenosti, ale i vymýšlí nová originální vlastní řešení a ztvárnění.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci komunikují v běžných situacích bez zábran
s lektorem a ostatními ve skupině. Průběžně rozšiřují svou aktivní a pasivní slovní zásobu
a používají ji k dokonalejší komunikaci s ostatními.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci samostatně rozhodují o svých činnostech.
Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit ho. Přijímají vyjasněné a odůvodněné povinnosti, dodržují
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobují se jim.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žáci odhadují rizika svých nápadů, jdou za svým
záměrem, ale dokáží měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. Žáci mají smysl pro povinnost
ve hře. Zajímají se o druhé i o to, co se kolem děje (sledují dění hry).
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), didaktická hra,
metody inscenační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Karty ke hře (příloha 4.23), hrací kostka, figurky různých barev, obrázky vodních rostlin a živočichů
(příloha 4.24), text pověsti „O vodníkovi“ (příloha 4.22), hodnotící pracovní list pro každého žáka
(příloha 4.25).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinový rozhovor, pověst o vodníkovi
Na úvod této lekce si přečtěte pověst „O vodníkovi“ (příloha 4.22). Po přečtení pověsti následují
odpovědi na otázky o rybnících v Českém ráji: „Znáte nějaký název rybníku, který je v Českém ráji?
Který rybník je největší? Jak se jmenuje řeka, která protéká Turnovem? Víte něco zajímavého o této
řece? Jaká zvířata žila s vodníkem v rybníce nebo u rybníka? Jaké další živočichy z prostředí rybníka
nebo řeky znáte? Co roste u rybníka nebo v rybníku?“
„Pokud neznáte odpovědi, přečtěte si následující text:“
Mezi nejvýznamnější rybníky v Českém ráji patří Žabakor, Věžák, Nebák, Vidlák, Podtrosecký rybník.
Největší rybník je Žabakor a je využíván zejména pro chov ryb. Každoročně zde probíhá na podzim výlov
rybníka a před Vánocemi prodej kaprů. Nejkrásnější rybník je rybník Věžák, na jehož břehu je velká
skála, a rybník je známý z některých pohádek a filmů. Řeka Jizera protéká Turnovem. Pramení
v Jizerských horách na hoře Smrk. Řeka Jizera protéká městy Železný Brod, Turnov, Bakov nad Jizerou,

34

Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou. Protéká také vesnicí Malá Skála, která je hojně navštěvována.
Právě z Malé Skály vyjíždí lidé na raftech po řece Jizeře. Ve vsi Svijany je na břehu řeky Jizery mlýn
Perner, o kterém se budeme zmiňovat v lekci „Regionální výroba“.
Druhá část – desková hra
„Vodníkova desková hra“
Pravidla hry: Všichni hráči umístí své figurky na pole s nápisem START (příloha 4.23). Hráč, který je na
řadě, hodí kostkou. Postoupí figurkou na své hrací desce o tolik políček, kolik padlo na kostce. Pokud
padne 6, znovu se nehází. Dle symbolu, na kterém se nachází hráčova figurka, plní hráč úkol (příloha
4.24). Leknínový list = odpovědět na otázku, leknínový květ = předvést pantomimicky zvíře nebo
činnost, žába = poznat, co je na obrázku (vodní rostliny, živočichové, místo v Českém ráji). Pokud hráč
splní úkol, zůstává na políčku. Pokud úkol nesplní nebo neodpoví správně, vrací se o 3 pole zpět.
Vyhrává hráč, který se dostane s figurkou na pole CÍL. Otázky a zadání se mohou opakovat, proto je
vhodné, aby hráči dávali dobrý pozor, protože jejich úspěch na správné splnění úkolu se zvyšuje.
Na závěr této lekce proběhne hodnocení lekcí 6. a 7. „Co nového jste se dnes dozvěděli o svém
regionu?“ Vyplňte také hodnotící list (příloha 4.25).

2.3.7 Téma č. 7 „Skalní města Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Lekce se zabývá geologií Českého ráje takovým způsobem, aby to bylo pochopitelné
a představitelné pro žáky 1. stupně ZŠ. Lekci lze rozdělit na tři části. V první části využijeme přístroje all
in one a ukážeme si obrázek znázorňující vznik skalních měst v Českém ráji, který lektor okomentuje.
Zároveň budeme pracovat všichni společně na správném pochopení potřebných dějů pro vytvoření
skalních měst, zapojíme pantomimu. V druhé části budou žáci pracovat po dvojicích opět na přístrojích
all in one a budou se seznamovat s různými skalami a jejich jmény. V poslední části budou žáci pracovat
individuálně v pracovním listu.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se učí soustředit na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá
si souvislostí – naslouchá komentování obrázku znázorňující vznik skalních měst, snaží se vymyslet
názvy skal.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci se učí respektovat názor ostatních, dát ostatním
prostor k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před ostatními celou větou – zkouší
vymyslet názvy skal a prezentovat svoji myšlenku ostatním.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žáci samostatně přemýšlejí nad názvy skal; snaží se vymyslet,
jak ztvárnit pantomimou vznik skalních měst.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci se učí spolupracovat s ostatními na
jednotlivých úkolech, učíme ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se je učit, aby se uměli prosadit, ale
také dát prostor ostatním – práce ve dvojicích na zadaných úkolech s pomocí tabletu all in one.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci sami určují tempo a postup řešení na úkolu –
pracovní list.
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Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační,
skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
V rámci lekce budou použity přístroje all in one, do dvojice jeden přístroj. Obrázek „Vznik skalního
města“ (příloha 4.26), fotografie „Vyhlídka na Kapelu“ (příloha 4.27), čtyři fotografie skal (příloha 4.28),
pracovní list „Obyvatelé skalního města“ (příloha 4.29) – pro každého žáka jeden.
Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení do tématu: „Dnes si budeme povídat o skalách v Českém ráji, o tom, jak vznikly. Byli jste už
ve skalách, ve skalním městě? Líbilo se vám tam a proč? Jak skály nebo skalní město vypadají?“
První část lekce – skupinová práce celé třídy s pomocí přístroje all in one
Uvedení činnosti: „Hned na začátku použijeme přístroje all in one, kde uvidíte obrázek, který
znázorňuje, jak skály a skalní města vznikaly.“ (v tištěné podobě příloha 4.27).
Vznik skalních měst:
„Před 90 miliony let zde bylo všude moře a na dně se vytvořila mohutná vrstva. Když moře ustoupilo,
zbyla právě ta mohutná vrstva, která byla tvořena z pískovce. Postupně se pomocí puklin začala
rozdělovat na menší části. Vznik skalních měst pak obstaral hlavně vítr, změny teplot, déšť, voda,
chemické sloučeniny. Skalní města se neustále mění. Vlastně chodíme po dně moře, které zde kdysi
dávno bylo.“
Postavte se a společně se pokuste znázornit tento proces pomocí pantomimy.
Příklady znázornění pomocí pantomimy:
Moře – znázorníme, že plaveme.
Mohutná vrstva – rukama znázorníme veliký obdélník.
Pukliny – dřepy a rozpažujeme, jako když pukne skála.
Vítr – foukáme pusou, máváme rukama, tělem.
Déšť – ťukáme prsty o stůl, chodíme po špičkách.
Změny teplot – znázorníme, že je nám zima, choulíme se a klepeme, následně horko, otíráme si čelo,
máváme rukama před obličejem.
Skála – narovnáme se, stoupneme na špičky, zvedneme ruce do výšky a spojíme je.
Druhá část lekce – práce ve dvojicích s použitím přístroje all in one
První úkol: „Ve skalních městech se můžete setkat s tím, že skála nese nějaký název. Na přístroji all in
one se podíváme na fotografii, která znázorňuje vyhlídku na Kapelu v Českém ráji. Nejedná se
o kapelu muzikantů, ale Kapelu, kterou tvoří štíhlé skalní věže. Téměř každá z věží má své jméno.
Společně si je pojmenujeme.“
Projdeme jednotlivé názvy a zkusíme odvodit, z jakého důvodu dostaly skály daná jména.
Druhý úkol: „Nyní se můžete podívat na další stránky v tabletu all in one, kde jsou nafocené různé skály
Hruboskalska. Zkuste se ve dvojicích dohodnout a vymyslet skalám jména. Kdo to zvládne, může
k fotografiím jméno napsat (v tištěné formě příloha 4.28).
Třetí část lekce – individuální práce v pracovním listě
Uvedení činnosti: „Každému z vás rozdám pracovní list (příloha 4.29), který se jmenuje „Obyvatelé
skalního města“. Vaším úkolem bude zjistit, které slabiky k sobě patří a dohromady tvoří název
nějakého zvířete, které žije ve skalním městě Hruboskalska. Například najdete slabiky JE-ZE-VEC.
Slabiky spojte čarou. Dejte se do práce!“
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Nalezená slova jsou: JEŠ-TĚR-KA, POŠ-TOL-KA, KR-KA-VEC, NE-TO-PÝR, KU-NA
Pokračování činnosti: „Znáte ještě nějaká jiná zvířata, která jsou obyvateli skalních měst?“
Návrh pro další činnost: Pokud zbyde čas, v encyklopedii zvířat můžeme uvedená zvířata vyhledat.
„Vzpomínáte si na to, když jsme si vyprávěli o chráněné krajinné oblasti? Proč je důležité chránit také
skály? Jak mohou skály vypadat za další tisíce let?“

2.3.8 Téma č. 8 „Trosky, symbol Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Osmá hodina tématu „Putování Českým rájem“ bude zaměřena na symbol Českého ráje, a to hrad
Trosky. Hodina bude rozdělena do čtyř částí. V úvodu lektorka nejprve objasní téma hodiny
prostřednictvím slovní hry. Následně v první části budou žáci pracovat společně s lektorkou, použijí
zařízení all in one, kde shlédnou fotografii Trosek a krátké video o tom, jak Trosky vznikly. V druhé části
si poslechnou pověst o Troskách a následně zodpoví otázky. V třetí části žáci pracují samostatně na
obrázku Trosek a postav z pověsti. V poslední čtvrté části vyplní pracovní list, v kterém zhodnotí 7. a 8.
hodinu.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žák se soustředí na zadaný úkol, naslouchá, pozoruje, všímá si
souvislostí – hádají téma hodiny, zhlédnou video o Troskách, naslouchají pověsti, zodpovídají otázky
k textu, vyplní hodnotící pracovní list.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci se učí respektovat názor ostatních, dát ostatním
prostor k vyjádření vlastní myšlenky, prezentovat svůj názor před ostatními celou větou – hádání
tématu hodiny, zodpovídání otázek k pověsti o Troskách.
Metody k rozvoji samostatného myšlení – žák se snaží položit správnou otázku a zjistit téma hodiny,
zodpovídání otázek k pověsti, kresba postav z pověsti, vyplnění hodnotícího listu.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáky učíme ohleduplnosti, spolupráci, snažíme se
je učit, aby se uměli prosadit, ale také dát prostor ostatním – společně se snaží zjistit téma hodiny, ve
dvojicích využívají přístroje all in one; domlouvají se a střídají.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – v případě individuální práce si žáci určují tempo
a postup v řešení jednotlivých úkolů – snaží se správně pokládat otázky a zjistit téma hodiny, kresba
postav z pověsti, vyplnění hodnotícího listu. Na základě zadání sami vypracovávají jednotlivé úkoly.
Stejně tak při práci s pracovním listem.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně –
demonstrační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
V rámci osmé lekce budou použity tyto pomůcky: fotografie „Hrad Trosky“ (příloha 4.30), text „Pověst
o Troskách a doplňující otázky“ (příloha 4.31), pracovní list „Zhodnocení 7. a 8. lekce“ (příloha 4.32),
papíry formátu A4 – pro každého jeden, tužky, pastelky.
Použity budou přístroje all in one – jeden přístroj do dvojice, software SMART Notebook, SMART
Notebook prezentace 4.3.8 Trosky, symbol Českého ráje.
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Podrobně rozpracovaný obsah
Uvedení do tématu: „Čeká nás 8. lekce a prvním vaším úkolem bude uhádnout, o čem si budeme
povídat. Ptejte se mě na otázky a já vám budu odpovídat ano/ne. Takže se mě např. zeptáte: Budeme
si povídat o nějakém městě? Já odpovím „ne“. Budete se ptát tak dlouho, až se dopátráte k tématu
dnešní lekce.“
První část lekce – skupinová práce celé třídy s využitím přístroje all in one
Uvedení činnosti: „Nyní si vytvořte dvojice a přesuňte se k přístrojům all in one, kde zhlédneme
obrázek Trosek (v tištěné formě příloha 4.30). Kdo z vás už byl na Troskách? Víte o nich něco
zajímavého?“
Zhlédnutí videa: „Podíváme se na krátké, ale zajímavé video o tom, jak Trosky vznikly, odkaz na video
najdete na další stránce v přístroji all in one.“
Video České geologické služby pojednává o geologickém vývoji Trosek. Délka videa je 2:37 minut.
Odkaz na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=jvWAw_riOe4.
Druhá část lekce – společná práce celé třídy
Uvedení činnosti: „K hradu Trosky se váže pověst, kterou si nyní přečteme. Poslouchejte pozorně
a zapamatujte si co nejvíc. Až pověst dočtu, zodpovíme si pár otázek.“ (příloha 4.31)
Otázky k pověsti: „Jak se vám pověst líbila? Už jste ji někdy slyšeli? Doufám, že jste se snažili
zapamatovat co nejvíce. Budu vám pokládat otázky k pověsti; kdo bude vědět odpověď, přihlásí se.“
Třetí část lekce – individuální práce
Uvedení činnosti: „Nyní budete pracovat každý sám. Vaším úkolem bude vrátit se v čase až do doby,
kdy na hradě Trosky žily Marie s Karolínou, a nakreslit hrad i obě vladařky. To, jak budou vypadat, jak
se budou tvářit, kde na hradě budou, nechám na vás. Pusťte se do práce.“
Až budou obrázky hotové, navzájem si je ukážeme a okomentujeme.
Čtvrtá část lekce
Uvedení činnosti: „Co vás z vyprávění o skalách a o hradu Trosky zaujalo nejvíce? Půjdete se s rodiči
do skal podívat? Kam byste se vypravili nejraději?“ (příloha 4.32)

2.3.9 Téma č. 9 „Regionální výroba“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
Lekcí s názvem „Regionální výroba“ budou žáky provázet skřítci Titík a Jaspísek, kteří naučili Turnováky
brousit drahé kameny. Děti objeví vše, co se v Turnově a jeho okolí tvoří a pěstuje.
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Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žáci soustředěně poslouchají audionahrávku pověsti, získané
informace uplatňují v následujícím úkolu v pracovním listě. Získávají elementární poznatky
o světě lidí, přírody i techniky, které žák obklopuje. Orientují se v dění v prostředí, které je obklopuje.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci řeší úkoly, na které stačí samostatně, náročnější
s pomocí dospělého (lektora). Nebojí se chybovat. Nachází pozitivní ocenění i za snahu úkol splnit.
V interaktivních úkolech lze chybu jednoduše opravit. Žáci si vyzkouší roli lektora a zkontrolují
navzájem své kamarády a jejich splnění úkolů.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – k rozvoji těchto kompetencí dochází zejména v druhé
části lekce při skupinovém rozhovoru, kde žáci mají slovně charakterizovat méně známá povolání.
Komunikativní kompetence využijeme i při zkušenosti v roli lektora, kdy žáci zkontrolují a ohodnotí
práci svých kamarádů.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – zaměřujeme se zejména na chování ve skupině.
Žáci se umí ve skupině prosadit, ale i podřídit. Při společných aktivitách preferujeme domluvu mezi
dětmi a navázání spolupráce. Při plnění úkolů děti dodržují dohodnutá a pochopená pravidla.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – Vedeme žáky k zájmu o své okolí, o aktuální dění
v jeho prostředí. Posilujeme smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. K úkolům by měli přistupovat
zodpovědně. Cílem této lekce je, aby si žáci vážili práce ostatních lidí.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně –
demonstrační, výukový kruh, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Text pověsti „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“ (příloha 4.33, 4.34), audiozáznam pověsti,
nůžky, lepidlo, kartičky s názvy povolání (příloha 4.35), pracovní list (příloha 4.36) tablet all-in-one
a výukový software SMART Notebook, SMART Notebook prezentace 4.3.9 Regionální produkty.
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – práce s pověstí
„Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny?“
„Podívejte se na obrázek před sebou (prezentace 4.3.9). Koho vidíte? Dokážete odpovědět na otázku
výše? V první části lekce si nejprve poslechněte zvukovou nahrávku pověsti „Kdo naučil Turnováky
brousit drahé kameny“ o dvou skřítcích z Kozákova. Poslouchejte velmi pozorně. Na závěr vás čeká
úkol.“
Na poslech navazuje pracovní list (příloha 4.33, 4.34), ve kterém doplníte chybějící slova v první části
textu pověsti.
Druhá část – skupinový rozhovor
Netradiční povolání
„Po splnění předchozího úkolu si zopakujeme méně známá, netradiční povolání. Uhodneš všechny? Co
dělá třeba takový švec? Zkus uhodnout i další.“
Co dělá švec? = Opravuje boty, šije boty.
Co dělá hajný? = Ochraňuje vše živé v lese a dohlíží na lesní práce (př. kácení stromů).
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Co dělá hodinář? = Vyrábí či opravuje hodiny, hodinky, budíky.
Kdo je kantor? = učitel
Co dělá klenotník? = Nejčastěji zlatník, který vyrábí šperky ze zlata s drahými kameny.
Co dělá mlynář? = Pracuje ve mlýně, kde z obilí vyrábí mouku.
Co dělá kominík? = Čistí a opravuje komíny.
Co dělá švadlena? = Šije oblečení.
Co dělá řezník? = Pracuje s masem. Vyrábí z něho salám, klobásy.
Co dělá zahradník? = Pracuje na zahradě nebo v zahradnictví. Pěstuje květiny, keře, stromy.
Co dělá perníkář? = Peče a zdobí perníky.
Třetí část – práce v malých skupinách při plnění interaktivních úkolů
Regionální výroba a výrobky
„V poslední části lekce se zaměříme na regionální výrobu. Co je to region? V jakém regionu se
nacházíme? Dozvíte se, co vše se vyrábí v Českém ráji. Tušíš? Znáš nějaký regionální výrobek?“
Regionální výroba = výrobky, které vznikají v určité oblasti (regionu), většinou je dáno krajem, např.
Liberecký kraj nebo krajinnou oblastí např. Český ráj.
„Odhalíš všechny regionální produkty v interaktivních úkolech ve výukovém prostředí SMART pro tuto
lekci (v tištěné podobě příloha 4.36)?“
1. úkol – Třídění obrázků – Co k sobě patří? Utvoř dvojice nebo trojice.
2. úkol – Tvorba návrhu na granátový šperk.
„Po splnění všech úkolů se u tabletů all-in-one vyměňte a zkontrolujte splnění úkolů kamarády. Jak se
jim dařilo?“

2.3.10 Téma č. 10 „Vrchy a rozhledny Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V lekci s názvem „Vrchy a rozhledny Českého ráje“ se žáci seznámí s nejvyšší horou Českého ráje a se
třemi významnými rozhlednami. V druhé polovině lekce si zkusí zkonstruovat každý svou rozhlednu.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žáci kladou otázky a hledají na ně odpovědi. Poznávají, že se
mohou mnohému naučit. Radují se z toho, co sami dokázali a zvládli. Učí se spontánně, ale
i vědomě, vyvinou úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatují nové názvy, slovní spojení,
poznatky.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci řeší problémy na základě experimentu, zkouší,
postupují cestou pokusu a omylu zejména při konstruování modelu rozhledny. Rozlišují řešení, která
jsou funkční a vedou k cíli, a řešení, která nejsou funkční, dokáží mezi nimi volit. Nebojí se chybovat,
pokud se jim dostává pozitivního ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu.
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Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci dokáží vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity
a nálady různými prostředky (řečovými, písemnými) při evaluaci lekce.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci si uvědomují, že za své jednání odpovídají
a nesou důsledky. Každý se snaží ve skupině prosadit, ale učí se i podřídit. Projevují dětským způsobem
citlivost a ohleduplnost, slabším se snaží pomoci.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žáci se zaměřují na odhadování rizik svých nápadů
(model rozhledny spadne, nebo bude držet). Jdou za svým záměrem, ale dokáží dle okolností své cesty
k dosažení cíle měnit a přizpůsobovat. Rozvíjíme iniciativu a podnikavost při hledání vlastního řešení
stavby.
Vyučovací metody – metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, metody
dovednostně praktické, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Obrázky ke skládání (příloha 4.38), pracovní list (příloha 4.37), špejle, párátka, modelína, hodnotící
pracovní list pro každého (příloha 4.39).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinová práce, pracovní listy
Skládání obrázků
„Víte, o čem bude tato lekce? Nejprve poskládejte obrázky z přílohy 4.38 a zkuste pojmenovat
jednotlivá místa.“
„Víte, co je to rozhledna? Navštívili jste nějakou?“
Rozhledna = stavba vyvýšená nad terénem s prostorem pro lidi, z kterého mohou vyhlížet do kraje.
Pracovní list
V pracovním listě (příloha 4.37) na vás čekají tři jednoduché úkoly.
1. úkol: Dokresli obrázek – na horu Kozákov umísti chatu s rozhlednou. Z Kozákova až dolů vede klikatá
silnice, les, domy apod.
2. úkol: Významná místa na Kozákově – podtrhni místa, která jsi někdy na Kozákově navštívil a které
aktivity jsi vyzkoušel.
3. úkol: Přiřaď správné názvy – tři významné rozhledny Českého ráje.
Druhá část – stavba rozhledny
Stavba rozhledny
„V druhé části lekce zkuste vytvořit svůj model rozhledny ze špejlí a modelíny. Kdo dokáže vytvořit
nejvyšší model rozhledny, který bude správně postavený (nebude křivý, nebude padat, bude vysoký)
získá titul „Stavitel rozhledny“!“
Jak postavit rozhlednu: Z modelíny vytvoříme kuličku, do které zasuneme konec špejle. Na druhý konec
opět umístíme kuličku z modelíny. Špejle lámeme na potřebně dlouhé kousky. Pro stavbu modelu se
nesmí použít celé špejle.
Na závěr této lekce proběhne zhodnocení lekcí 9. a 10.
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„Jak se vám líbilo, stát se stavitelem rozhledny? Co pro vás bylo nejobtížnější/nejlehčí? Jaké rozhledny
jsme dnes viděli? Znáte jinou rozhlednu ve vašem okolí?“
Vyplňte hodnotící list (příloha 4.39).

2.3.11 Téma č. 11 „Práce s mapou“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V lekci s názvem „Práce s mapou“ se žáci seznámí s mapou, symboly v mapě a jejich významem. Lekce
je zaměřena zejména na praktické užití mapy a hledání konkrétních bodů v mapě, zejména
významných míst Českého ráje, o kterých se děti dozvěděly blíže v jednotlivých lekcích vzdělávacího
programu.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – žáci uplatňují získané zkušenosti a vědomosti z předchozích lekcí
vzdělávacího programu. Samostatně si kladou otázky a hledají na ně odpovědi. Soustředí se na činnost
a záměrně si zapamatují. Dokáží postupovat dle instrukcí a pokynů. Ocení úspěch svůj, ale
i ostatních ve skupině.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci řeší problémy a úkoly, na které stačí. Dokáží
odhadnout své síly, případně požádat o pomoc kamaráda či lektora. Spontánně vymýšlí nová řešení
úkolů, hledají různé varianty plnění. Využívají přitom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci si zdokonalují a obohacují slovní zásobu a aktivně
ji používají k dokonalejší komunikaci. Dokáží vést smysluplný dialog a reagovat slovně. Samostatně
vyjadřují své myšlenky a pocity.
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – žáci samostatně rozhodují o svých činnostech,
o postupu při plnění úkolů. Pokud pracují ve dvojici či ve skupině, jsou schopni spolupráce
a vzájemného pochopení.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žáci mají vytvořený smysl pro povinnost ve hře
i učení. K úkolům přistupují zodpovědně. Zajímají se o druhé a o dění ve svém blízkém okolí.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační,
skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Kartičky pro hru pexeso (příloha 4.40), kopie mapy Českého ráje (příloha 4.42), pracovní list (příloha
4.41).
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – skupinový rozhovor, didaktická pohybová hra
Seznámení se symboly v mapě – děti nejprve odpoví na tyto otázky:
●
●
●
●

Hledal jsi někdy nějaký název místa nebo trasu výletu s maminkou či tatínkem?
Prohlížel sis někdy mapu?
Co v mapě můžeme najít?
Co znamenají tyto speciální symboly, které se v mapě objevují?
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Obrázek SEQ Obrázek \* ARABIC 3 Vzory piktogramů,
obrázek autorky

Jednotlivé symboly a jejich význam: významné místo, silnice, železnice, řeka nebo potok, hrad, zámek,
zřícenina, rybník nebo jezero, rozhledna, kostel, lidová architektura, hotel, kemp nebo tábořiště, místo
s rozhledem, nemocnice, muzeum.
Pro upevnění významu symbolů si s kartičkami zahrajeme hru pexeso. Při otočení kartičky je nutné říci,
co symbol znamená. Pro těžší variantu můžeme říkat i názvy míst, která k danému symbolu známe
z předchozích lekcí.
Druhá část – pracovní listy, individuální práce
Práce s mapou – „Prohlédněte si zvětšené kopie mapy Českého ráje s vyznačenými a očíslovanými
body, jejichž názvy, pokud je správně doplníte do připravené křížovky, vám dají řešení tajenky.
Společně zkusíme najít bod číslo 1.“
„Co se skrývá pod symbolem s číslem 1? Je to vyvýšené místo s rozhledem, tedy nejpravděpodobněji
nějaký kopec. Jeho název má celkem šest písmen, jedno je písmeno Ž. Název je?“
Zbylé body křížovky vyřeší děti samostatně či ve dvojicích. „Co nám vyšlo v tajence naší křížovky?“
“Pracovali jsme se symboly, které označují různá místa v krajině. Z map můžete vyčíst mnohem víc.
Například to, jak krajina vypadá, jestli je hornatá nebo jde o nížinu. Díky vrstevnicím dokonce zjistíte,
jak jsou hory nebo nějaký kopec vysoké či prudké. Existují mapy turistické pro ty, kteří se vydají na pěší
výlet nebo mapy cyklistické, když vyrazíte na kole a mnoho dalších.”
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2.3.12 Téma č. 12 „Pohádková místa Českého ráje“ – 45 minut
1. hodina
Forma a bližší popis realizace
V poslední lekci vzdělávacího programu s názvem „S dětmi Českým rájem“ zhlédnou žáci část
dokumentu s názvem „Národní klenoty 2 – Český ráj“, ve kterém jsou představeny památky z blízkého
okolí, zapsané na seznamu památek UNESCO. V pracovním listě se zaměříme na místa v našem okolí
významná pro filmaře a zjistíme, které pohádky a filmy pro děti byly natočené právě v Českém ráji.
Metody
Metody k rozvoji kompetencí k učení – během sledování videodokumentu musí být žáci soustředění,
mají za úkol postřehnout památky, které znají ze svého okolí. Uplatňují získané zkušenosti
a vědomosti z předchozích lekcí vzdělávacího programu. Žáci se učí s chutí, pokud se jim dostává
pozitivního ocenění.
Metody k rozvoji kompetencí k řešení problémů – žáci řeší úkoly v pracovních listech na základě
zkušeností z předchozích lekcí vzdělávacího programu. Řeší úkoly, na které stačí. Složitější s oporou
ostatních ve skupině či lektora.
Metody k rozvoji komunikativních kompetencí – žáci samostatně vyjadřují své myšlenky a nápady ve
vhodně formulovaných větách. Jsou schopné vést dialog (počkat, až druhý domluví, vzít si slovo,
vyslechnout sdělení druhého).
Metody k rozvoji sociální a personální kompetence – vedeme žáky k vytvoření si vlastního názoru
a jeho vyjádření. Žáci se při plnění úkolů v pracovním listě spolupodílí na společných rozhodnutích,
přijímají vyjasněné a zdůvodněné povinnosti.
Metody k rozvoji činnostní a občanské kompetence – žáci dokáží rozpoznat a vhodně využít své silné
stránky. Odhadují rizika svých nápadů (možná ztráta bodu v soutěži). U žáků budujeme povinnost ve
hře, odpovědný přístup k úkolům. Žáci by se měli zajímat o druhé a být otevřené aktuálnímu dění ve
skupině.
Souhrn vyučovacích metod – metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační,
skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky
Pracovní list k videodokumentu a pohádkám (příloha 4.43), software SMART Notebook, SMART
Notebook prezentace 4.3.12 Pohádková místa Českého ráje, tužka.
Podrobně rozpracovaný obsah
První část lekce – zhlédnutí dokumentu
„Národní klenoty 2 – Český ráj“
Nejprve shlédněte dokument „Národní klenoty 2 – Český ráj“, volně dostupný na internetovém
odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=eiZvvEFnLRs. Při sledování buďte pozorní
a zaznamenávejte do pracovního listu úkol č. 1 (příloha 4.43), o kterých památkách se v dokumentu
hovoří. Dokument je vhodné sledovat do času 14:41 a následně sledování ukončit nebo čas přesunout
na 22:50 a pokračovat ve sledování (vynechaná část dokumentu se podrobně věnuje oblasti města
Jičína a Valtic, které v našem vzdělávacím programu nejsou zařazeny).
Po skončení dokumentu a vyplnění pracovního listu odpovězte ještě na tyto doplňující otázky:
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●
●
●
●

O kterých dalších památkách se v dokumentu mluvilo, a nebyly zobrazeny v pracovním listě?
Která místa jsou v pracovním listě zobrazena a v dokumentu nejsou uvedena?
Pokud jste dobře poslouchali, určitě víte, které hrady a zámky jsou postaveny na skalách.
Který hrad je jediný postavený v údolí a obklopen rybníky?

Druhá část – pracovní listy a závěrečná evaluace
Pohádky v Českém ráji
V druhé části lekce se seznámíme s pohádkovými místy v Českém ráji. Jsou to taková místa, kde byly
natočeny pohádky či film pro děti, který jste mohli vidět v televizi. V pracovním listě (příloha 4.43), úkol
č. 2, zkuste dle obrázku nejprve uhodnout, o kterou se jedná pohádku a poté na jakém místě v Českém
ráji byla natočena. U některých pohádek je možno více správných odpovědí týkajících se místa
natáčení.
“V dokumentu jste viděli řadu zajímavých míst nedaleko vašich domovů. Kde už jste byli? Kde se vám
líbilo? Které místo byste doporučili kamarádům? Kam byste se chtěli podívat? Znáte jiná pohádková
místa v Českém ráji?“
Na závěr této lekce proběhne zhodnocení lekcí 11. a 12. Vyplňte hodnotící list (příloha 4.44).
“V dokumentu jste viděli řadu zajímavých míst nedaleko vašich domovů. Kde už jste byli? Kde se vám
líbilo? Které místo byste doporučili kamarádům? Kam byste se chtěli podívat? Znáte jiná pohádková
místa v Českém ráji?“
Český ráj je plný poutavých míst, která stojí za to vidět. Pokud vás tento program zlákal k dalším
návštěvám některých z nich nebo k tomu, abyste se více rozhlíželi kolem sebe, splnil svůj záměr. Místa
kolem nás neexistují jen tak, je důležité je chránit, aby zde zůstala zachována pro ostatní lidi a pro naše
potomky. Stejně podstatné je, všímat si lidí kolem nás a jejich osudů. Víc se můžete dozvědět také
v dalších vzdělávacích programech z našeho regionu.
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3 Metodická část
Soubor metodických materiálů
Cílem programu je postupné vytváření kulturního povědomí žáků a jejich vztahu k jejich bydlišti
a regionu. Do tvorby programu byli zapojeni nejen lektoři neformálního vzdělávání, ale i místní
instituce – muzeum a knihovna. Program rozvíjí všechny klíčové kompetence zábavnou formou
s využitím moderní techniky.
Vzdělávací program volně navazuje na vzdělávací program „S dětmi za pověstmi“ pro předškolní děti,
jehož součástí byla základní diagnostika dětí nadaných nebo mimořádně nadaných. Vzdělávací
program „S dětmi Českým rájem“ cílí na žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Tomu jsou přizpůsobena témata
a úroveň řešených úloh. Program je určen menší skupině žáků (4–10 žáků), může být realizován jako
aktivita ve školní družina, volnočasový kroužek nebo projektový den pro menší kolektiv.
Program předpokládá nadstandardní zájem o danou problematiku ze stran žáků, doporučujeme ho pro
práci s žáky nadanými a mimořádně nadanými, které v rámci humanitní oblasti prokazují nadstavbový
zájem i znalosti. Realizátor vzdělávacího programu by měl být obeznámen s reáliemi Českého ráje,
předpokládá se alespoň středoškolské pedagogické vzdělání (např. v oblasti mimoškolní výchovy
a vzdělávání).
Materiál použitý v aktivitách programu je dostupný v běžné obchodní síti. V programu se pracuje
s počítačovým vybavením, nejlépe zařízením all in one, které umožňuje spolupráci více žáků v jednom
okamžiku. Možné je vyžitých i notebooků nebo pevných počítačů. Předpokládá se využití SMART
Notebook softwaru, který je spojený především s interaktivními tabulemi ve školách.
Ve spolupráci s regionálními kulturními institucemi vznikly lekce realizované v prostředí knihovny
a muzea. Pro žáky se jedná o vítanou změnu, kdy mají možnost poznat jedinečné prostředí a jsou
vedeni někým jiným než učitelem nebo lektorem dalšího vzdělávání. Informace, které jim sdělují přímo
lidé pracující v daných institucích, jsou pro žáky zajímavější, opravdovější.
Za velký přínos považujeme možnost prohlížení knih v prostorách knihovny, seznámení se s jejich
značením a v neposlední řadě s pravidly chování zde.
Prostředí muzea na žáků působí tajuplně, v muzeu mohou pracovat s vybavením, se kterým by se
možná v běžném režimu nesetkali. Objevují nové informace prostřednictvím vlastní činnosti. Činnostní
učení tak získává další rozměr umístěním do reálného prostředí. Některé z lekcí se nabízí pro pobyt
venku, v reálném prostředí (např. 3.3.7 Skalní města Českého ráje). Jiné lze využít jako aktivitu
motivační nebo návaznou k vlastivědné procházce nebo výletu (např. 3.3.1 Město Turnov, 3.3.6 Řeka
Jizera a rybníky Českého ráje, 3.3.8 Trosky, symbol Českého ráje, 3.3.10 Vrchy a rozhledny Českého
ráje, 3.3.12 Pohádková místa v Českém ráji).
V tomto neformálním vzdělávání dochází např. k rozvíjení komunikativních, činnostních a občanských
kompetencí lépe než jen v prostředí školy nebo jiné vzdělávací instituce.

3.1 Metodický blok č. 1 „Městská knihovna A. Marka Turnov“
Metodický blok „Městská knihovna A. Marka Turnov“ je dvouhodinový, probíhá v Městské
knihovně A. Marka v Turnově. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších institucí kulturního dění v Turnově.
Cílem lekce je především žáky seznámit s touto budovou a podpořit jejich vztah ke knihám a četbě jako
takové.
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3.1.1 Téma č. 1 „Literatura Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Žáci se seznámí s prostředím knihovny, s prací paní knihovnice, kterou si vyzkouší při didaktické hře
„Najdi knihu“. Lektor představí knihy, které patří dějem do Českého ráje, či sám autor knihy pochází
z Českého ráje. Seznámí se s ilustracemi paní Evy Mastníkové, která pochází právě z naší oblasti.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména komunikativní kompetence a kompetence k řešení problémů.
1. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s knihami, listovat, používat
nůžky a lepidlo, správný úchop tužky).
2. Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.
3. Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla chování v knihovně.
4. Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, s knížkami.
5. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou žáku blízké, pro ně smysluplné
a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.
Vyučovací metody:
Didaktická hra, metody slovní a diskuzní (rozhovor), otevřené vyučování (diskuzní kruh), metody
názorně demonstrační, skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Kartičky ke hře „Najdi knihu“ (příloha 4.4), přehled piktogramů používaných v knihovně (příloha 4.3),
knihy k regionální literatuře, pracovní list „Literatura z Českého ráje“ (příloha 5.1), tužka, nůžky, lepidlo.
Knihy týkající se oblasti Český ráj:
BŘEZINOVÁ, Ivona. Lentilka pro dědu Edu. Albatros. Praha, 2006, 1. vydání, stran 81. ISBN 80-0001583-8.
ČTVRTEK, Václav. Rumcajs. Albatros. Praha, 1989, 7. vydání, 137 s. ISBN cnb000042656.
HLUBUČKOVÁ, Talli, Hana. Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského. Vega. Nymburk, 2012,
2. vydání, stran 110. ISBN 978-80-88072-13-3.
KROUPOVÁ, Jana. Pohádkové prázdniny v Českém ráji. Agrofin. Praha, 2017, 1. vydání, počet stran 119.
ISBN 978-80-904262-7-6.
PETIŠKA, Eduard. Pohádkový dědeček. Čs. spisovatel. Praha, 1984, 7. vydání, stran 131.
PEROUTKOVÁ, Ivana. Anička a Velikonoce. Albatros. Praha, 2013, 1. vydání, stran 125. ISBN 978-80-0003101-9.
VYDROVÁ Lenka. Příběhy víly Březinky. Kazda. Ráječko, 2016, 1. vydání, stran 167. ISBN 978-80905788-4-5.
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Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Seznámení s prostředím knihovny (časový rozsah 10 minut)
Při příchodu do knihovny se žáci seznámí s paní knihovnicí, stručně si představí její práci v knihovně.
Seznámí se systémem piktogramů, které se v Městské knihovně A. Marka v Turnově používají
a systémem řazení a rozdělení knih dle věku.
Druhá část lekce:
Didaktická hra „Najdi knihu“ (časový rozsah 20 minut)
Každý žák obdrží kartičku s indiciemi, podle kterých má najít konkrétní knihu (použity knihy ze seznamu
pomůcek). Pokud si někdo z nich neví rady, lektor či paní knihovnice mu poradí
a nasměrují ho, aby mu ulehčili hledání. Předem je určeno, na které místo v knihovně mají s nalezenou
knihou jít. Při čekání na ostatní si mohou knihu libovolně prohlížet.
Následuje seznámení s knihami, konkrétními spisovateli a ilustrátory formou skupinového rozhovoru.
Třetí část lekce:
Pracovní list „Literatura z Českého ráje“ (časový rozsah 15 minut)
Pracovní list (příloha 5.1) zpracovávají žáci individuálně, svým pracovním tempem, dle svých
schopností a možností.
V pracovním listě jsou připraveny tři úkoly shrnující podstatné vědomosti, které by si žáci měli z lekce
v knihovně odnést.
Úkol č. 1 – Zakroužkuj všechny piktogramy označující knížky v knihovně, které jsou vhodné pro děti.
Úkol č. 2 – Označ knihy, ve kterých nakreslila ilustrace paní Eva Mastníková (ilustrátorka z Českého
ráje).
Úkol č. 3 – Doplň k ilustracím název knihy a jméno autora. K tomuto úkolu patří příloha 4.2, kde si žák
rozstříhá tabulku na jednotlivé dílky a dolepuje k obrázku název knihy a jméno autora.

3.1.2 Téma č. 2 „Příběh z Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Po seznámení s literaturou z Českého ráje si žáci sami vytvoří vlastní příběh, pověst či pohádku
z Českého ráje. Nakreslí si svou ilustraci k psanému textu.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména fantazii, tvořivost, kompetence k řešení problémů, sociální, personální a
pracovní kompetence.
1. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby (pero, tužky, pastelky, knihy apod.).
2. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění, úsudky ve vhodně
zformulovaných větách.
3. Spolupracovat s ostatními.
4. Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.
5. Mít povědomí o širším společenském, přírodním, kulturním i technickém prostředí.
6. Být iniciativní, dokázat si naplánovat postup činnosti, respektovat názor ostatních.
Vyučovací metody:
Metody diskuzní, metody heuristické, řešení problémů, skupinová a kooperativní výuka.
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Pomůcky:
Pracovní list „Příběh z Českého ráje“ (příloha 5.2), pero, tužka, pastelky, hodnotící pracovní list pro
každého žáka (příloha 4.6).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Hra „Na spisovatele“ (časový rozsah 20 minut)
Varianta 1 – Žáci společně tvoří jeden krátký příběh, pověst či pohádku dějově zasazenou do prostředí
Českého ráje. Vedou diskuzi, kterou řídí lektor. Společně tvoří jeden příběh, který lektor zapisuje.
Vhodné pro žáky první či druhé třídy, které ještě nejsou zdatné ve psaní.
Varianta 2 – Každý žák si sám vymyslí a napíše krátký příběh, pověst či pohádku zasazenou dějově do
prostředí Českého ráje. Vhodné pro žáky třetí až páté třídy.
Druhá část lekce:
Hra „Na ilustrátora“ (časový rozsah 10 minut)
Varianta 1 – K vytvořenému příběhu si každý žák nakreslí jednu ilustraci (jeden obrázek). Lektor
následně digitálně zpracuje k textu ilustrace a každému „malému spisovateli“ v úvodu další lekce
daruje vytvořený příběh s ilustracemi.
Varianta 2 – Každý žák si ke svému příběhu nakreslí jednu výstižnou ilustraci.
Třetí část lekce:
Volný prostor pro prohlížení knih (časový rozsah 10 minut)
Ve zbylém čase je vhodné ponechat volný prostor pro pohyb po knihovně a umožnit vypůjčení
a prohlížení ilustrací v knihách dle individuálních zájmů žáků.
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Evaluace proběhne slovně. Ptáme se otázkami, které vedou ke shrnutí tématu. Upevnění získaných
znalostí. „Co jsme se dnes naučili?“ „Jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím?“ „Jak se
v knihovně označují knihy?“ „Co je ilustrace a kdo je ilustrátor?“
Variantně se můžeme ptát: “Představte si, že jste knihovník nebo knihovnice. Co všechno byste řekli
novým čtenářům knihovny, kteří přichází poprvé?”
Účastníci dostanou prostor vyjádřit se také k zážitkům a úkolům uskutečněných v prostorách knihovny.
Pokud mají problém s vyjádřením, může lektor pomoci následujícími otázkami: „Co jsi dnes zažil? Co
tě bavilo? Co tě naopak vůbec nebavilo? Co by sis chtěl vyzkoušet znovu?“
Následně žáci vyplní krátký evaluační dotazník (příloha 4.6).

3.2 Metodický blok č. 2 „Muzeum Českého ráje v Turnově“
Metodický blok „Muzeum Českého ráje v Turnově“ je dvouhodinový, probíhá v prostředí
Muzea Českého ráje v Turnově, konkrétně v expozici horolezectví a její blízkosti. Cílem je seznámit žáky
s horolezectvím a prohloubit jejich znalosti v této oblasti, motivovat je k zájmu o tento sport, neboť
horolezectví má v Českém ráji svou tradici a historii. Tento blok doporučujeme časově zařadit za lekci,
která nese název „Skalní města v Českém ráji“ (3.3.7) a kde je zjednodušenou formou vysvětlena
geologie této oblasti.
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3.2.1 Téma č. 1 „Expozice horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa“
1. hodina
Cíl:
Cílem je seznámit žáky s budovou Muzea Českého ráje v Turnově a přiblížit jim jednu ze stálých expozic,
kterou je expozice horolezectví. Účastníci poznají horolezectví jako sport a historii lezení v Českém ráji.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména schopnost naslouchat a všímat si souvislostí, soustředění a jemnou motoriku,
kompetence k řešení problémů, sociální a personální kompetence.
.
1. Naslouchat výkladu, všímat si souvislostí, využít poznatky v praxi.
2. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
3. Procvičit si pozornost, soustředění, logické myšlení.
4. Procvičit si jemnou motoriku a zručnost.
5. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí žáků.
Vyučovací metody:
Metody slovní (vyprávění, vysvětlování, přednáška, rozhovor), projektová výuka, metody dovednostně
praktické, metody názorně demonstrační.
Pomůcky:
V rámci lekce bude průvodce potřebovat jedno horolezecké lano, dále pak karabinu, lanka a sedací
úvaz pro každého žáka.
Popis jednotlivých činností:
Uvedení lekce:
Přivítání (časový rozsah 5 minut)
Lektor žáky přivítá v muzeu, v krátkosti nastíní, co je čeká, a zeptá se jich, zda již někdo v muzeu byl.
Expozici představuje průvodkyně, využít může text v kapitole 2.2.1.
První část lekce:
Příprava na prohlídku (časový rozsah 10 minut)
Lektor rozdá každému žákovi horolezecký sedací úvaz, karabinu a lanko. Následně ukazuje, jakým
způsobem se musí navléknout žáci do sedáku. Lektor názorně předvádí, že si žáci nejprve musí sedací
úvaz rozložit, následně do něho vlézt jako do nohavic od kalhot a natáhnout až do pasu a nakonec
utáhnout pomocí přezky na břiše. Dále lektor dětem ukazuje, jak udělat jednoduchou smyčku
s vůdcovským uzlem. Jednoduchá smyčka se udělá pomocí lanka, kdy přehnutím zdvojíme lanko, které
přehneme a vzniklou zdvojenou smyčkou protáhneme. Uzel dotáhneme tahem za smyčku. Nakonec se
pomocí karabiny přicvakneme ke společnému lanu s oky. Žákům dopomáhá průvodkyně i lektor.
Postup vázání vůdcovského uzlu:
Zdroj: Foto autora
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Druhá část lekce:
Komentovaná prohlídka (časový rozsah 20 minut)
V rámci druhé části se žáci vydají společně s průvodcem na komentovanou prohlídku stálé expozice
Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa.
Žáci se seznámí s historií lezení, základním rozdělením a tradicí lezení v Českém ráji. Text kapitola 2.2.1.
Třetí část lekce:
Zodpovídání otázek (časový rozsah 10 minut)
Lektor se nejprve zeptá, jak se žákům líbila prohlídka, zda se dozvěděli něco nového, co se jim líbilo.
Společně proberou a porovnají jednotlivé odpovědi žáků. Následně se s žáky lektor pobaví o rozdílech
ve skalním a pískovcovém lezení. Nejprve žáky vyzve, zda si pamatují rozdíl mezi skalním a pískovcovým
lezením. Poslouchá odpovědi. Nakonec shrne, v čem jsou zásadní rozdíly.
Skalního lezení - jedná se o pevné a tvrdé typy hornin, mohou se využívat kovové jistící předměty, které
se následně musí šetrně odstranit. Lze lézt i na vlhké skále.
Pískovcové lezení - pískovec je měkký typ horniny, proto se musí dodržovat pravidla určená pro lezení
v pískovcových oblastech. Nesmí se lézt za deště, nebo když je skála mokrá a vlhká. Nesmí se
poškozovat povrch skály, lézt v obutí s tvrdými podrážkami. K dojišťování lze využít jen stávající pevně
ukotvené jistící kruhy a dále měkké jistící lanové smyčky, které má každý lezec na cestě s sebou. Není
povoleno používat jiné kovové jistící prostředky.
Další činnosti:
Vázání uzlů
Ve zbylém čase průvodce vyzkouší zručnost žáků a ukáže jim, jak se váží různé uzle a smyčky používané
v horolezectví. K tomu lze využít videomapping v expozici, který obsahuje návody na vázání základních
horolezeckých uzlů, případně postup znázorněný na obrázcích č. 4 a č. 5.
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Zdroj: NEMETH, Tereza a kol. Hrací průvodce z Českého ráje na vrcholy světa. Muzeum Českého ráje
v Turnově, 2020.

3.2.2 Téma č. 2 „Horolezectví v Českém ráji“
1. hodina
Cíl:
Cílem lekce je ověřit si zapamatované poznatky z expozice horolezectví a zároveň se ještě více
o tomto sportu dozvědět, neboť je nedílnou součástí Českého ráje. Účastníci namalují horolezce
s potřebným vybavením a zamyslí se nad tím, jaké vlastnosti by horolezci neměly chybět. Seznámí se
s pojmem slang a některými slangovými výrazy, které jsou v horolezectví používané.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména soustředění, kompetence k řešení problémů, sociální, personální a pracovní
kompetence.
1.
2.
3.
4.

Použít získané poznatky v praxi.
Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
Procvičit si pozornost, soustředění, logické myšlení.
Schopnost myslet kreativně, snažit se najít více způsobů řešení, podporovat podnikavost
a iniciativu žáků.
5. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí žáků.
Vyučovací metody:
Skupinová a kooperativní výuka, metody slovní a diskuzní, metody řešení problémů.
Pomůcky:
Čtvrtky formátu A3 dle počtu žáků (1 čtvrtka do dvojice), pastelky, tužky, kartičky formátu A5
s napsanými slangovými výrazy (příloha 5.3), hodnotící pracovní list pro každé žák (příloha 4.8).
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Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Osobnost horolezce (časový rozsah 20 minut)
Lektor žáky požádá, aby vytvořili dvojice, do každé dvojice dá čtvrtku formátu A3, tužku, pastelky.
Úkolem je nakreslit postavu horolezce s potřebným vybavením. Dalším úkolem je vymyslet, jaké
vlastnosti by neměly horolezci chybět. Poté lektor žáky vyzve, aby si vzájemně ukázali své výkresy
a uvedli vlastnosti, na které přišli.
Lektor kontroluje, zda se na výkresech žáků objevuje některé z následujících horolezeckých vybavení:
sedák, lano, přilba, karabina, lezečky, mačky, cepín, čelovka.
Z vlastností horolezce lektor uvádí cílevědomost, odvahu, fyzickou zdatnost, hbitost, rozvážnost,
absenci strachu z výšek.
Druhá část lekce:
Slangové výrazy (časový rozsah 15 minut)
Lektor pracuje s celou skupinou. Nejprve žáky seznámí s pojmem slang. Následně ukazuje kartičky
formátu A5, na kterých má napsány jednotlivé slangové výrazy používané v horolezectví. Žáci sdělují
své návrhy, nakonec lektor odhalí správný význam.
Zřejmě bude třeba vysvětlit význam slova slang – mluva zájmové skupiny, kdy se používají vlastní
výrazy, názvy, například pro nějakou konkrétní činnost. Uveďte příklady blízké cílové věkové kategorii,
např. “poo”, “ka-neka”, “cool”, “koule z matiky”.
Význam slangových výrazů:
„NO HEND“ – Jakákoliv pozice bez použití rukou, pro odpočinek, pro vyklepání rukou.
„NEMÍT MORÁL“ – Dojde ti odvaha a mysl ti nedovolí lézt dál.
„ZAPYTLIT CESTU“ – Zapytlit cestu znamená, že ji nedolezeš až na vrchol.
„LÉZT KOMÍNEM“ – Polezeš úzkou skulinou mezi skalami.
„JEDNOPRSTOVKA, DVOUPRSTOVKA“ – Skulinka, chyt, kam se ti vejde jeden nebo dva prsty.
Třetí část lekce:
Zhodnocení lekcí (časový rozsah 10 minut)
Lektor rozdá žákům pracovní listy, do kterých žáci zhodnotí 3. a 4. lekci. Žáci vyjadřují své pocity – jak
jim to šlo, jak se snažili a jak se jim líbil program. Lektor vyvozuje zájem o problematiku, doptá se na
vlastní zkušenosti žáků s tímto sportem.
Další činnosti:
„Lanoviště“
Ve zbylém čase může lektor vzít žáky na malou horolezeckou stěnu v areálu muzea nebo „lanoviště“
v nedalekém parku. Je vhodné žáky upozornit na bezpečnost při používání vybavení a ohleduplnost při
aktivitě.
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3.3 Metodický blok č. 3 „Putování Českým rájem“
Metodický blok „Putování Českým rájem“ je tvořen 12 lekcemi a volně navazuje na tematický
blok „Pohádkové putování Českým rájem“, který vychází z prostředí MŠ.
Cílem tohoto bloku je podpořit vztah k Českému ráji, prohloubit a rozšířit znalosti skrze jednotlivá
témata, posílit vnitřní identitu spjatou s touto oblastí.
Jednotlivá témata jsou vybrána tak, aby co nejširším způsobem postihla život v tomto regionu,
a motivovala tak žáky k větší specializaci v jednotlivých oblastech a zároveň rozšířila jejich povědomí,
které by se v budoucnu mohlo stát zdrojem jejich většího zájmu.
Obecně lze lekce strukturovat takto: uvedení tématu, jednotlivé úkoly, závěrečná evaluace. Jednotlivé
úkoly probíhají individuální nebo skupinovou formou. Využívány jsou pracovní listy a tablet all in one.
V závěrečné evaluaci žáci zhodnotí lekci, ale také svou aktivitu a snaživost skrze evaluační dotazník.
Kromě toho, že se žáci seznamují s novými poznatky, načerpají nové dovednosti. Během této aktivity
se snažíme také posilovat jejich schopnost pracovat ve skupině, dokázat vyjádřit vlastní názor,
prezentovat vlastní výtvor, ale také brát ohled na ostatní, respektovat jejich názor a práci, rozvíjet
způsoby řešení jednotlivých úkolů, podpořit tvořivost a fantazii.

3.3.1 Téma č. 1 „Město Turnov“
1. hodina
Cíl:
V první lekci se žáci seznámí se „srdcem“ Českého ráje, městem Turnovem. Dalším cílem je pochopit
rozdíl mezi městem a vesnicí, zorientovat se ve významných památkách města, dokázat se orientovat
v mapě. Dále si hravou formou osvojit některá fakta, zapamatovat si, jak vypadá znak města, kolik má
Turnov obyvatel, která řeka jím protéká.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména soustředění, kompetence k řešení problémů, skupinovou spolupráci.
1. Pochopit rozdíly mezi vesnicí a městem, osvojit si některá fakta.
2. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
3. Dokázat zachytit hledané informace v slyšeném textu. Porozumět otázce a najít správnou
odpověď.
4. Procvičit si pozornost, soustředění, logické i prostorové vnímání.
5. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí žáka.
Vyučovací metody:
Didaktická hra, metody slovní a diskuzní (rozhovor, vyprávění, práce s textem), brainstorming,
samostatná práce žáků, skupinová a kooperativní výuka.
Pomůcky:
V rámci první lekce budou použity tyto pomůcky: text „Město Turnov“ (příloha 5.4), pracovní list „Co
vím o městě Turnově“ (příloha 5.4), obrázek znaku Turnova (příloha 4.10), mapa Turnova a fotografie
jednotlivých míst v Turnově (příloha 5.5), fixy na tabuli, tabule.
Použit bude přístroj all-in-one a software SMART pro jednotlivé úkoly v malých skupinkách či při
individuální práci, SMART Notebook prezentace (příloha 4.3.1).

54

Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Rozdíl mezi vesnicí a městem, známé památky Turnova (časový rozsah 10 minut)
Lektor uvede téma 1. lekce. Můžeme zahájit otázkou „Co pro vás znamená Turnov?“, pokud pracujeme
se skupinou místních. Vybídneme žáky, aby řekli, jaké jsou rozdíly mezi vesnicí a městem. Následně se
zeptá, jaká známá místa, známé památky, znají ve městě Turnově.
Druhá část lekce:
Text „Město Turnov“, pracovní list „Co vím o městě Turnově“ (časový rozsah 15 minut)
Lektor žákům rozdá pracovní list „Co vím o městě Turnově“ a vysvětlí, co znamenají jednotlivé obrázky
v pracovním listu. Následně přečte text „Město Turnov“. Úkolem bude vyplnit pracovní list na základě
přečteného textu. Nakonec si společně zkontrolují správnost odpovědí.
Třetí část lekce:
Práce na all in one (časový rozsah 20 minut)
Žáci budou pracovat na all in one podle počtu přístrojů buď individuálně, nebo v malých skupinkách.
Na začátku aktivit doporučujeme nechat žáky počítač all in one prohlédnout, vyzkoušet dotykové
ovládání a způsob práce s obrazovkou (např. přesunování objektů, kreslení apod.).
V prvním úkolu se seznámí se znakem Turnova a pokusí se ho správně složit z rozházených dílků.
V druhém úkolu budou pracovat s mapou centra města Turnova, kde bude vyznačeno devět různých
míst, označených číslicemi 1–9. Pod mapou najdou devět fotografií, na kterých jsou vyobrazena známá
místa v Turnově. Úkolem bude spojit čárou fotografii s číslicí, která správně znázorňuje umístění
v mapě.

3.3.2 Téma č. 2 „Památky Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Ve druhé lekci se žáci seznámí s chráněnou krajinnou oblastí Český ráj skrze známé památky, objeví
bohatost kulturního dědictví a význam této oblasti, vymezí pojem chráněné krajinné oblasti, dále
hravou, ale také kreativní formou poznají některé z památek.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména kreativitu, fantazii, jemnou motoriku, kompetence k řešení problémů, sociální,
personální a pracovní kompetence.
1. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby (pastelky, nůžky, lepidlo apod.).
2. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
3. Procvičit si jemnou motoriku, kreativitu, pozornost, soustředění, logické myšlení.
4. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí žáka.
5. Dokázat pracovat samostatně, ale i ve skupině.
6. Podpora iniciativy a podnikavosti v rámci tvůrčí práce ve skupině.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, metody heuristické, řešení
problémů, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků.
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Pomůcky:
V druhé lekci budou použity tyto pomůcky: tabule, fixy na tabuli, obrázky zámků a hradů (Trosky, Hrubý
Rohozec, Hrubá Skála, Frýdštejn, Humprecht, Vranov, Valdštejn, příloha 4.12), čtvrtka velikosti A3 (A2),
omalovánky hradů a zámků (příloha 5.6), pastelky, nůžky, lepidlo, hodnotící pracovní list pro každého
žáka (příloha 4.15).
Použit bude také tablet all in one a SMART Notebook software pro práci ve dvojicích nebo pro
individuální práci (lze použít i v tištěné formě příloha 4.13, 5.7), SMART Notebook prezentace (příloha
4.3.2).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Uvedení do tématu, vymezení pojmu chráněné krajinné oblasti (časový rozsah 5 minut)
S ohledem na věk žáků je dobré problematiku uvést pojmem „chránit“. „ Co vyjadřuje slovo chránit?
Co znamená chránit krajinu?“ Lektor vybídne žáky, aby se pokusili svými slovy charakterizovat také
chráněnou krajinnou oblast, následně ji sám vymezí. Poté se zeptá, zda znají nějaké hrady nebo zámky
ve svém okolí. „Proč je důležité chránit také podobné památky?“
Druhá část lekce:
Individuální i skupinová tvořivá činnost (časový rozsah 25 minut)
Každý žák si vybere a vybarví jeden z obrázků, který znázorňuje hrad nebo zámek Českého ráje.
Společně si jednotlivé památky pojmenují. Následně lektor vybídne žáky, aby památky vystřihli
a vytvořili společnou koláž na čtvrtku A3, případně A2, dle počtu žáků. Žáky lze také rozdělit na menší
skupinky po třech a dát jim čtvrtku A3. Nakonec mohou k zámkům a hradům domalovat okolní přírodu,
stezky. Klademe důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci při plánování vzhledu krajiny.
Třetí část lekce:
Práce na tabletu all-in-one (časový rozsah 10 minut)
Žáci budou pracovat na tabletu all in one buď individuálně, nebo skupinově, záleží na počtu přístrojů.
V prvním úkolu poznávají jednotlivé památky znázorněné na fotografiích. V druhém úkolu musí
správně určit, která památka nespadá do CHKO Český ráj. Třetí úkol je zaměřen na kreativní činnost
dětí, kdy mají za úkol na prázdný list nakreslit zámek nebo hrad dle vlastního výběru.
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Evaluace se zaměřuje na škálové zhodnocení vlastní aktivity, tedy zhodnocení, jak se žákům dařilo a jak
je téma oslovilo. Vycházíme z toho, že si žáci kromě poznatků získávají tak vztah k okolí a vlastní práci.
Za 1. a 2. lekci hodnotíme současně v pracovním listu „Zhodnocení 1. a 2. lekce“ (příloha 4.15). Při
vyplnění listu si s žáky povídá, položíme otázky z pracovního listu, povídáme si o tom, co je zaujalo, co
již dříve věděli a co je nové. Lektor se zeptá, co vše se v rámci lekcí naučili.
„Co víš o městě Turnově?“
„Jaká známá místa znáš ve městě Turnově?“
„Co je to chráněná krajinná oblast?“
„Jaké hrady a zámky Českého ráje znáš?“
Výstupem jsou základní znalosti o městě Turnově a zajímavých místech v okolí. Podněcujeme k jejich
návštěvě nebo sdílení zážitků z návštěv, které už proběhly. Nedílným výstupem je také porozumění
pojmu „ochrana krajiny“, základní pochopení významu ochrany přírody na příkladu vztahu
k nejbližšímu okolí.
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3.3.3 Téma č. 3 „Emoce vlastní i cizí“
1. hodina
Cíl:
Cílem třetí lekce je orientovat se v základních vlastních emocích, ale také v projevech emocí jiných
osob, dokázat emoci odlišit, správně pojmenovat, ale také schopnost emoci dobře identifikovat
v každodenních situacích nebo v čteném textu.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména sebereflexi žáka, schopnost empatie a kompetence k řešení problémů.
1. Seznámit se se základními lidskými emocemi.
2. Dokázat jednotlivé emoce předvést, pojmenovat a odlišit.
3. Dokázat naslouchat čtenému textu a následně odpovědět na otázky o něm.
4. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
5. Procvičit si jemnou motoriku, kreativitu, pozornost, soustředění, logické myšlení.
6. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí žáka.
7. Dokázat pracovat samostatně, ale i ve skupině.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně – demonstrační, skupinová
výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
V třetí lekci budou použity tyto pomůcky: pověst o „Hrubé Skále a Černém rytíři“ (příloha 5.8),
společné výkresy památek Českého ráje z druhé lekce, fixy, pastelky, přístroje all in one a SMART
Notebook software, SMART Notebook prezentace 4.3.3 Emoce vlastní i cizí, fotografie vyjadřující
jednotlivé emoce (příloha 5.9).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Základní emoce, identifikace emocí vlastních i cizích (časový rozsah 10 minut)
Lektor se nejdříve zeptá na pocity žáků. „Jak se dnes cítíte?“ Vyzve je k tomu, aby výrazem ve tváři
vyjádřili, jak jim dnes je a rozhlédli se, jak se tváří ostatní. „Jak se dnes asi cítí ostatní?“
Lektor uvede třetí lekci, s pomocí žáků definuje pojem „emoce“, je vhodné do vysvětlení zapojit žáky,
kteří pojem už znají. Mohou se pokusit pojem vysvětlit sami. Pracujeme také s pojmem „cit“. Vybízíme
k vyjmenování různých citů, které žáci znají. Lektor seznámí žáky se základními emocemi. Následně
žáky vybídne, aby ve dvojicích prostřednictvím mimiky a pantomimy předvedli základní emoce.
V dalším úkolu žáci uvádějí, v jakých situacích prožili jednotlivé emoce.
Druhá část lekce:
Kresba postav včetně jejich pocitů, myšlenek (časový rozsah 15 minut)
Lektor přinese společné výkresy, které žáci vytvořili v lekci 3.3.2. Úkolem žáků bude dokreslit do
výkresů postavy včetně jejich myšlenek, pocitů, které mohou vyjádřit formou komiksového záznamu
(bubliny s přímou řečí).
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Třetí část lekce:
Pověst „O Hrubé Skále a Černém rytíři“, zodpovídání otázek k textu (časový rozsah 15 minut)
Lektor žákům přečte pověst „O Hrubé Skále a Černém rytíři“. Následně se ptá na otázky k textu, žáci
odpovídají. Otázky jsou zaměřené na identifikaci emocí v pověsti, např.: „Vyskytl se v pověsti pocit
strachu?“, „Kdo pociťoval strach?“, „Jak se projevoval?“.
Čtvrtá část lekce:
Práce na tabletu all in one (5 minut)
Žáci se přesunou k přístrojům all in one, mohou pracovat sami nebo ve dvojicích. Úkolem žáků bude
vyhledat správnou fotografii, která vyjadřuje hledanou emoci. Ve zbývajícím čase si mohou v prázdném
listě kreslit obličeje vyjadřující různé emoce, forma je volitelná. Mohou pouze kreslit nebo jeden kreslí
a druhý hádá nakreslenou emoci.
Na závěr doporučujeme shrnout téma emocí. Zmínit, že existuje široká škála citů a povídali jsme si
pouze o základních z nich. Někdy můžeme mít také pocity smíšené, kdy sami zcela přesně nevíte, jak
se v dané situaci skutečně cítíme. Navíc každý projevuje emoce trochu jinak, ale je důležité o pocitech
mluvit. „Doma se můžete zeptat rodičů nebo sourozenců, jak se dnes cítí a chvíli si o tom povídat.“
3.3.4 Téma č. 4 „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“
1. hodina
Cíl:
Cílem čtvrté lekce je vytvořit žákům povědomí o tom, že kolem nás nežijí pouze lidé české národnosti,
ale také lidé jiných národností, tzv. národnostní menšiny. Účastníci budou seznámeni s nejvíce
zastoupenými národnostními menšinami v Libereckém kraji, dozví se základní informace o zemích,
z kterých tito lidé pocházejí.
Rozvíjené kompetence:
Lekce zejména rozšiřuje povědomí žáků o širším společenském prostředí, seznamuje žáky s odlišnými
tradicemi a společenskými zvyky.
1. Pochopit pojem národnostní menšina.
2. Dokázat vyjmenovat nejvíce zastoupené národnostní menšiny v Libereckém kraji.
3. Odlišit jednotlivé země, odkud národnostní menšiny pocházejí.
4. Seznámit se s odlišnými tradicemi a společenskými zvyky těchto národnostních menšin.
5. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
6. Procvičit si jemnou motoriku, kreativitu, pozornost, soustředění, logické myšlení.
7. Dokázat pracovat samostatně, ale i ve skupině.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně – demonstrační, skupinová
výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Ve čtvrté lekci bude použit atlas světa (globus), kopie mapy světa pro každého žáka (příloha 5.10),
pastelky, fixy, přístroje all in one a SMART Notebook software, SMART Notebook prezentace 4.3.4
Národnostní menšiny v Libereckém kraji (v tištěné podobě příloha 5.11), dotazník na zhodnocení 3.
a 4. lekce pro každého žáka (příloha 4.20).
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Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Vymezení pojmů národ, národnostní menšina (časový rozsah 10 minut)
Lekci uvedeme aktivitou „Kdo jsi?“ Vyzveme k různým odpovědím na stejnou otázku, kterou průběžně
opakujeme. Účastníci se v odpovědích mohou střídat. Zkoušíme najít co nejvíce různých odpovědí,
např. „Jsem Petr. Jsem kluk. Jsem žák 2. třídy. Jsem Turnovák.“ V ideálním případě padne také odpověď
„Jsem Čech.“ Pokud ne, odpověď může uvést lektor. Navážeme s tématem lekce. Budeme si povídat
o skupině lidí, kteří by odpověděli stejně, například „Jsem Vietnamec.“ V naší oblasti by byli
v „menšině“. Co to znamená?
Lektor za asistence žáků vyvozuje pojem „národnostní menšina“. Nasloucháme nápadům žáků, pokud
si někdo troufá pojmy vysvětlit sám, pouze doplníme. Případně vysvětlíme pojmy „národ“ a „menšina“.
Poté se lektor dotáže, zda žáci znají některé národnostní menšiny ze svého okolí. Běžně se může stát,
že jejich spolužák nebo kamarád spadá mezi menšinu, pokud se jedná přímo o žáka programu,
doporučujeme využít jeho osobní znalostí specifika vlastního etnika.
V závěru první části lektor vyjmenuje nejvíce zastoupené národnostní menšiny v Libereckém kraji německá, romská, ukrajinská, slovenská, vietnamská, polská, ruská. Můžeme pracovat s pojmem
„Liberecký kraj“ a ukázat v online mapě nebo pracujeme s pojmem „Turnovsko“, který mladším žákům
může být bližší.
Druhá část lekce:
Práce s atlasem světa, vyhledávání států (časový rozsah 20 minut)
Lektor žáky vybídne, aby šli např. k jednomu ze stolů, kde si společně prohlédnou atlas světa. Společně
si ukážou jednotlivé státy, z kterých pocházejí nejvíce zastoupené národnostní menšiny v Libereckém
kraji. Nejprve si ukáží Českou republiku (doporučujeme určit také oblast Libereckého kraje), následně
Slovensko, Polsko, Německo, Ukrajinu, Rusko a Vietnam. Následně žákům rozdá kopie map světa,
v kterých si děti barevně vyznačí zmiňované státy (mohou obtáhnout hranice nebo vybarvit).
Třetí část lekce:
Práce na tabletu all in one (časový rozsah 10 minut)
Žáci se přesunou k přístrojům all in one, kde pro ně budou připravené úkoly. Nejlépe se osvědčila práce
ve dvojicích tak, aby oba žáci byli aktivní, ale mohli sdílet informace a spolupracovat. Při počtu tří
u jednoho zařízení, často vzniká situace, že se jeden z žáků stává pouze pozorovatelem. V prvním úkolu
děti přiřazují státní vlajky k jednotlivým státům, následně porovnávají velikost obyvatelstva od
nejmenší po největší. V posledním úkolu si tipují, co je pro danou národnost typické, čím se vyznačuje.
Čtvrtá část lekce:
Sebereflexe, vyplnění dotazníku (časový rozsah 5 minut)
Každý žák obdrží krátký dotazník na zhodnocení 3. a 4. lekce a vlastní práce (příloha 4.20). V rámci
reflexe se ptáme na vlastní zkušenost žáků. „Znáte někoho, kdo patří k národnostní menšině? Víte,
v čem se jeho běžný život liší od našeho? Láká vás některá ze zmíněných zemí k návštěvě?“

3.3.5 Téma č. 5 „Koloběh vody v Českém ráji“
1. hodina
Cíl:
Účastníci ví, v čem spočívá důležitost koloběhu vody v přírodě, seznámí se s vlastnostmi vody, hravou
formou zdramatizují koloběh vody a vytvoří vlastní experimentální koloběh vody.
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Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvijí zejména kompetence k učení, kompetence komunikativní a pracovní.
1. Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.
2. Vyjadřovat svou fantazii a představivost v činnostech konstruktivních a výtvarných.
3. Podpora iniciativy a podnikavosti žáků, schopnost plánování vlastní práce.
4. Spolupracovat s ostatními.
5. Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování.
6. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně – demonstrační, metody
dovednostně praktické, metody inscenační, skupinová a kooperativní výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Pracovní list (příloha 5.12), PET lahve čiré, lihové fixy (modrý, zelený, červený), voda, sklenice, hrnek
nebo jiná nádoba, případně potravinářské barvivo (modrá).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
Jaká je voda? (časový rozsah 5 minut)
Organizace – žáci sedí na koberci v kruhu, uprostřed je možné umístit nádobu (nejlépe čirou) s vodou.
Lektor vede skupinový rozhovor o tom, jaké vlastnosti má voda z různých hledisek. Návodné otázky
pro lektora: „Jaká je voda podle chuti? Jaká je voda podle teploty? Jaká je voda podle skupenství? Voda
nemusí být vždy jen tekutá? Kde v přírodě najdeme vodu?“ Vodu žáci mohou pozorovat, postupně se
dotknout, přelít z ruky do ruky apod.
Žáci se hlásí o slovo nebo si předávají předem stanovenou pomůcku, pokud chtějí odpovědět.
Co prožila kapka vody? (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci sedí na koberci v kruhu.
Lektor přečte básničku s názvem „Co prožila kapka vody?“
„Povím vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky. V potůčku se prohání, když ji slunce zahřeje, na páru
se promění, kam se potom poděje? Stoupá vzhůru do mraků. Je to cesta zázraků. Až má mráček plné
bříško, zahromuje „stačí!“ Kapička se změní v deštík, pláštěnku ti smáčí. Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka, kapka steče do potůčku a zas dokolečka.“
Vyslechnutý příběh se žáci pokusí znázornit pohybem – žáci (kapky) nejprve pobíhají, vyjde sluníčko
a kapky ohřívá (zastaví se), voda se odpařuje do vzduchu (poskakují pomalu co nejvýš snožmo), sdružují
se k sobě (tvoří mrak), začne foukat vítr a mrak se pohybuje po obloze, mrak je plný vody a začne se
rozpínat (žáci se chytí za ruce, utvoří kruh), až mrak praskne (žáci se pustí) a začne pršet (pobíhají po
místnosti), až dopadnou kapky na zem (žáci si lehnou).
Doplňková aktivita (podle volného času)
Co dělá voda?
Organizace – žáci leží na koberci po skončení předchozí aktivity, mají zavřené oči.
Lektor vydává zvuky spojené s vodou, které žáci zkouší poznat, mohou vykřikovat. Lektor využije vodu
připravenou pro aktivitu s PET lahví. Kape vodu z nádoby do nádoby, šplouchá vodou, nalévá vodu do
sklenice, pije vodu apod. Zvuky si také může předem nahrát a pouze pouštět z nahrávky. V případě
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zájmu nebo dalšího nápadu, ho může některý ze žáků vystřídat v ukázkách. Ostatní hádají, o jaký zvuk
vody se jedná.
Vždy je lepší, když žáci zvednou ruku, když chtějí mluvit a lektor vyvolává jménem. Předejdeme tak
zbytečnému ruchu.
Druhá část lekce
Koloběh vody v přírodě (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci si sednou ke stolům, každý dostane svůj pracovní list (příloha 5.12).
Žáci individuálně pracují každý na svém pracovním listě. Jedná se o krátké shrnutí informací získaných
v předchozí aktivitě.
Úkol č. 1 – Jaká je voda? (vlastnosti vody)
Úkol č. 2 – Přečti si text a nakresli, o čem je básnička.
Úkol č. 3 – Dokresli do obrázku šipky koloběhu vody.
Třetí část lekce
Pokus s PET lahví (časový rozsah 15 minut)
Organizace – žáci si sedí u stolů. Pracují individuálně, ale mohou si i ve dvojici vypomoci, poradit se,
tvořit společně.
Použijme plastovou lahev a vyrobíme si vlastní koloběh vody. Pomalujeme plastovou lahev
nesmazatelnou (nejlépe lihovou) fixou – namalujeme slunce, mraky do horní části láhve, dolů
namalujeme vodu, stromy, skály, domy apod. Vodu můžeme obarvit modrým barvivem nebo nechat
čirou. Poté lahev uzavřeme a pozorujeme, jak se voda odpařuje a stéká zpět po stěnách dolů. Na pokus
je třeba nechat čas. Vhodné je, aby si žáci donesli lahev domů a pokus provedli doma. Je také možné
lahve ponechat v místnosti a při dalším setkání k výsledkům pokusu vrátit. Na další lekci se můžeme
krátce o pokusu zmínit, sdílet výsledky.
V průběhu aktivit evokujeme situaci, kdyby se koloběh vody zastavil. „Co by se stalo? Proč je důležité,
že voda v přírodě stále koluje?“
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Na konci lekce proběhne krátká slovní evaluace. Žáci si postupně vezmou slovo (opět můžeme použít
předem stanovenou pomůcku, kterou si předávají) a zhodnotí zvládnutou lekci. Vedeme je k vyjádření
celou větou. Lektor pokládá návodné otázky: „Co pro tebe v této lekci bylo nové? Proč je voda důležitá?
Co znamená, že voda koluje? Proč je důležité, že se voda na Zemi takto pohybuje? Jak popíšeš kapku
vody?“ Vedeme k uvědomění si, důležitosti tématu, podněcujeme k další činnosti při pozorování vody
v lahvi v domácích podmínkách.

3.3.6 Téma č. 6 „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
V lekci s názvem „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“ zjistí zajímavosti a základní údaje o řece Jizeře,
seznámí se s názvy významných rybníků. Při „Vodníkově deskové hře“ si zábavnou a hravou formou
přiblíží život v tomto prostředí (živočichové, rostliny), zopakují si znalosti o řece a rybnících z Českého
ráje.
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Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvijí zejména kompetence k učení a kompetence sociální a personální.
1. Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu).
2. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení.
3. Respektovat potřeby jiného žáka, dělit se s ním o pomůcky.
4. Udělat si základní dětskou představu o normách chování.
5. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), didaktická hra, metody inscenační, skupinová
výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Karty ke hře (příloha 4.23), hrací kostka, figurky různých barev, obrázky vodních rostlin a živočichů
(příloha 5.13), text pověsti „O vodníkovi“ (příloha 4.22), hodnotící pracovní list pro každé žák (příloha
4.25).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
Pověst „O vodníkovi“ (časový rozsah 15 minut)
Organizace – žáci sedí nebo leží v kruhu na koberci, udělají si pohodlí, naslouchají příběhu přečtenému
s náležitým přednesem.
Lektor na úvod do tématu přečte pověst z Českého ráje „O vodníkovi“ (příloha 4.22).
Po přečtení pověsti následuje rozhovor o rybnících v Českém ráji. Lektor pokládá tyto otázky: „Znáte
nějaký název rybníku, který je v Českém ráji? Který rybník je největší? Jak se jmenuje řeka, která
protéká Turnovem? Víte něco zajímavého o této řece? Jaká zvířata žila s vodníkem v rybníce nebo
u rybníka? Jaké další živočichy z prostředí rybníka nebo řeky znáte? Co roste u rybníka?“
Pokud žáci neznají odpovědi na otázky, lektor je s odpověďmi seznámí: Mezi nejvýznamnější rybníky
v Českém ráji patří Žabakor, Věžák, Nebák, Vidlák, Podtrosecký rybník. Největší rybník je Žabakor a je
využíván zejména pro chov ryb. Každoročně zde probíhá na podzim výlov rybníka a před Vánocemi
prodej kaprů. Nejkrásnější rybník je Věžák, na jehož břehu je velká skála a rybník je známý z některých
pohádek a filmů. Řeka Jizera protéká Turnovem. Pramení v Jizerských horách na hoře Smrk. Řeka Jizera
protéká městy Železný Brod, Turnov, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou. Protéká
také vesnicí Malá Skála, která je hojně navštěvována. A právě z Malé Skály vyjíždí lidé na raftech po
řece Jizeře. Ve vsi Svijany je na břehu řeky Jizery mlýn Perner, o kterém se ještě zmíníme v lekci
„Regionální výroba“, kde se dozvíte, jako dobroty a jiné výrobky pochází z míst, kde žijete (se
nacházíte).
Druhá část lekce
Vodnická desková hra (časový rozsah 25 minut)
Organizace – žáci sedí u stolu. Každý má před sebou vytisknutou „Vodníkovu deskovou hru“ (příloha
4.23), jednu figurku a hrací kostku (pozn. hrací kostku lze předávat).
Žáci se budou při hře střídat po směru hodinových ručiček (záleží na uspořádání stolů v učebně, vhodné
by bylo umístit stoly do tvaru písmene U). Všichni hráči umístí své figurky na pole s nápisem START.
Hráč, který je na řadě, hodí kostkou. Postoupí figurkou na své hrací desce o tolik políček, kolik padlo
na kostce. Pokud padne 6, znovu se nehází. Dle symbolu, na kterém se nachází hráčova figurka, plní
hráč úkol. Leknínový list = odpovědět na otázku, leknínový květ = předvést pantomimicky zvíře nebo
činnost, žába = poznat, co je na obrázku (vodní rostliny, živočichové). Pokud hráč splní úkol, zůstává na
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políčku. Pokud úkol nesplní, neodpoví správně, vrací se o 3 pole zpět. Vyhrává hráč, který se dostane
s figurkou na pole CÍL. Otázky a zadání se mohou opakovat, proto je vhodné, aby hráči dávali dobrý
pozor, protože jejich šance na správné splnění úkolu se zvyšuje.
Lektor si ke hře připraví soubor otázek, úkolů na pantomimické předvedení a obrázky (příloha 5.13).
Lektor čte otázky, předkládá kartičky s obrázky, zadává šeptem danému hráči pantomimické zadání,
aby ostatní mohli hádat. Vybírá zadání dle svého uvážení. Otázky a úkoly se mohou opakovat.
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Účastníci se posadí ke stolům. Postupně si vezmou slovo (můžeme použít pomůcku k předávání slova)
a zhodnotí zvládnutou lekci. Vedeme k vyjádření celou větou. Pokud někdo neví, může jim lektor
pomoci návodnými otázkami: „Co nového jste se dnes dozvěděli? Dokážete pojmenovat nějaký rybník
nebo řeku v našem kraji? Máte vlastní zážitek spojený s Jizerou nebo rybník v okolí?“
Po slovním vyjádření vyplní žáci krátký evaluační dotazník (příloha 4.25), kde vybarví smajlíky podle
toho, jak se jim lekce líbila, zda je aktivity bavily apod.

3.3.7 Téma č. 7 „Skalní města v Českém ráji“
1. hodina
Cíl:
Cílem sedmé lekce je seznámit žáky s geologií Českého ráje hravou a srozumitelnou formou, dát jim
povědomí o tom, že skály dostávají názvy podle svého vzhledu nebo jiných vlastností a že jsou
domovem celé řady živočichů.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména soustředění, skupinovou spolupráci a schopnost všímat si souvislostí.
1. Osvojit si nové poznatky, pochopit souvislosti mezi nimi.
2. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
3. Procvičit si pozornost, soustředění, logické i prostorové vnímání.
4. Samostatně vypracovat zadaný úkol, procvičit si jemnou motoriku.
5. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí.
Vyučovací metody
Metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, skupinová výuka, samostatná
práce žáků.
Pomůcky:
V rámci lekce budou použity přístroje all in one, do dvojice jeden přístroj. Obrázek „Vznik skalního
města“ (příloha 4.26), fotografie „Vyhlídka na Kapelu (příloha 5.14), čtyři fotografie skal (příloha 5.15),
pracovní list „Obyvatelé skalního města“ (příloha 5.16), pro každého jeden.
Popis jednotlivých činností:
První část lekce:
Vznik skalních měst (časový rozsah 15 minut)
Lektor uvede lekci. Může nakreslit linie skal na tabuli nebo nejprve ukázat obrázek (příloha 4.26)
a nechat žáky hádat. „Poznáte, co vidíte? Dnes si budeme povídat o skalách v Českém ráji, o tom, jak
vznikly. Byli jste už ve skalách, ve skalním městě? Líbilo se vám tam a proč? Jak skály nebo skalní město
vypadají?“
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Následně si děti na tabletu all in one prohlédnou obrázek (příloha 4.26), který pojednává o vzniku
skalních měst. Lektor obrázek komentuje.
„Před 90 milióny let zde bylo všude moře a na dně se vytvořila mohutná vrstva. Když moře ustoupilo,
zbyla právě ta mohutná vrstva, která byla tvořena z pískovce. Postupně se pomocí puklin začala
rozdělovat na menší části. Vznik skalních měst pak obstaral hlavně vítr, změny teplot, déšť, voda,
chemické sloučeniny. Skalní města se neustále mění. Vlastně chodíme po dně moře, které zde kdysi
dávno bylo.“
Poté žáky vybídne, aby společně znázornili proces vzniku skalních měst prostřednictvím pantomimy.
Druhá část lekce:
Názvy skal (časový rozsah 15 minut)
Lektor žáky seznámí s fotografií „Vyhlídka na Kapelu“ (příloha 5.14), kterou si prohlédnou na tabletu
all in one, a společně si přečtou názvy jednotlivých skal, pokusí se odvodit, podle čeho byly skály
pojmenované.
Následně zhlédnou čtyři fotografie (příloha 5.15), na kterých jsou různé skály z Hruboskalska,
a vymyslí jim jména, která mohou napsat.
Třetí část lekce:
Obyvatelé skalních měst (časový rozsah 15 minut)
Lektor každému žákovi rozdá pracovní list „Obyvatelé skalních měst“ (příloha 5.16). Úkolem je spojit
slabiky tak, aby vytvořili název živočicha, kterého můžeme najít v Hruboskalském skalním městě.
Následně se zeptá, zda vědí ještě o jiných zvířatech, která obývají skalní města.
Pokud zbyde čas, lektor využije jakoukoliv encyklopedii zvířat, kde si žáci společně vyhledají zvířata
z pracovního listu.
Ve společném rozhovoru doporučujeme připomenout pojem „chráněná krajinná oblast“, získat
zpětnou vazbu o tom, zda si žáci uvědomují, proč je důležité chránit také oblast skalních měst.
Lekci lze realizovat ve venkovním prostředí v oblasti Hruboskalska v rámci půldenního nebo
celodenního výletu. Pak je možné využít pouze tištěné verze pracovních listů v počtu odpovídajících
počtu žáků. Lze využít kapesní atlasy zvířat, případně rostlin.

3.3.8 Téma č. 8 „Trosky, symbol Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Cílem osmé lekce je žáky seznámit se symbolem Českého ráje, s hradem Trosky, pochopit, jak Trosky
vznikly a dozvědět se, jaká pověst se k nim váže, naučit se vnímat čtený text a dokázat odpovědět na
otázky, které se k němu vážou. Nakonec zapojit vlastní kreativitu a fantazii a nakreslit hrad Trosky
s hlavními postavami pověsti.
Rozvíjené kompetence:
Lekce rozvíjí zejména soustředění, kompetence k řešení problémů, kreativitu a fantazii.
1. Osvojit si některá fakta o hradu Trosky.
2. Dokázat vyjádřit svůj názor, dát prostor druhým, ale umět se také zdravě prosadit.
3. Dokázat zachytit hledané informace v slyšeném textu. Porozumět otázce a dokázat odpovídat
celou větou.
4. Procvičit si pozornost, soustředění, logické i prostorové vnímání.
5. Zapojit svou fantazii a kreativitu, procvičit jemnou motoriku.
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6. Mít povědomí o širším společenském, věcném a přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně – demonstrační, skupinová
výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
V rámci osmé lekce budou použity tyto pomůcky: fotografie „Hrad Trosky“ (příloha 4.30), text „Pověst
o Troskách a doplňující otázky“ (příloha 5.17), pracovní list „Zhodnocení 7. a 8. lekce“ (příloha 4.32),
papíry formátu A4 pro každého jeden, tužky, pastelky.
Použity budou přístroje all in one (jeden přístroj do dvojice), výukový software SMART Notebook,
SMART Notebook prezentace 4.3.8 Trosky, symbol Českého ráje.
Popis jednotlivých činností:
Uvedení do tématu:
Hádanka (časový rozsah 5 minut)
Lektor si na úvod s žáky zahraje hru, kde bude cílem zjistit, o jakém tématu se budou osmé lekci bavit.
Žáci pokládají lektorovi otázky takovým způsobem, aby mohl odpovědět ano/ne. Cílem aktivity je to,
aby padlo slovo “Trosky” nebo “hrad Trosky”.
První část lekce:
Vznik Trosek (časový rozsah 15 minut)
Nejprve použijeme přístroje all in one, kde se dvojice společně podívají na fotografii hradu Trosky
(příloha 4.30). Následně se jich lektor zeptá, kdo z nich již na hradu Trosky byl a zda vědí o hradu něco
zajímavého. Naslouchá jejich odpovědím.
Následně si každý zapne na all in one volně dostupné video o tom, jak Trosky vznikly. Odkaz zde:
https://www.youtube.com/watch?v=jvWAw_riOe4. S lektorem si žáci povídají o tom, co viděli.
Druhá část lekce:
Pověst O hradu Trosky (časový rozsah 10 minut)
Lektor přečte pověst „O Troskách“ (příloha 5.17). Následně pokládá otázky (příloha 5.17), které se
k pověsti vážou, žáci odpovídají. Lektor se snaží nabádat, aby odpovídali celou větou.
Třetí část lekce:
Kreslení hradu Trosky (časový rozsah 20 minut)
Lektor připraví pastelky a tužky, každému rozdá list papíru A4. Vybídne žáky, aby se pokusili nakreslit
hrad Trosky společně s postavami Marie a Karolíny z pověsti O Troskách.
Čtvrtá část lekce:
Zhodnocení (časový rozsah 5 minut)
Každé žák obdrží hodnotící pracovní list (příloha 4.32), který vyplní. Žáci zhodnotí vlastní práci v 7. a 8.
lekci. Můžeme doplnit otázkami: „Co vás z vyprávění o skalách a o hradu Trosky zaujalo nejvíce?
Půjdete se s rodiči do skal podívat? Kam byste se vypravili nejraději?“
Lekci je možné využít jako motivaci a úvod před výletem na hrad Trosky (v rámci školního výletu, výletu
s danou volnočasovou skupinou nebo příměstského tábora). Stejně může lekce sloužit jako shrnutí po
výletě.

65

3.3.9 Téma č. 9 „Regionální výroba“
1. hodina
Cíl:
Účastníci mají povědomí o regionálních výrobcích Českého ráje, zopakování netradičních a méně
známých povolání, seznámení se se skřítky z Kozákova, kteří naučili Turnováky brousit drahé kameny,
a jejich příběhem o cestě do světa lidí.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů, kompetence k učení a komunikativní
kompetence.
1. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (stříhat, zacházet s lepidlem, uklidit si po
sobě).
2. Umět vést rozhovor (vzít si slovo, až když druhý domluví, vyslechnout druhého). Porozumět
slyšenému, zachytit hlavní myšlenku.
3. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.
4. Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení.
5. Mít povědomí o širším společenském i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu zkušeností
a dostupných ukázek v okolí.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor, práce s textem), metody názorně – demonstrační, výukový kruh,
skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Text pověsti „Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny“ (příloha 5.18), audiozáznam pověsti, nůžky,
lepidlo, kartičky s názvy povolání (příloha 4.35), pracovní list (příloha 4.36) tablet all in one a výukový
software SMART Notebook, SMART Notebook prezentace 4.3.9 Regionální výroba.
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
Práce s pověstí (časový rozsah 15 minut)
Organizace – žáci sedí u stolu, mají k dispozici tablety all in one a interaktivní výukový materiál
(prezentace 4.3.9).
Položíme otázku k obrázku, případně vyzveme, zda žáci dokáží odpovědět na otázku v prezentaci.
Ve výukovém materiálu (prezentace 4.3.9) si žáci nejprve poslechnou audiozáznam pověsti „Kdo naučil
Turnováky brousit drahé kameny“. Upozorníme na úkol, který bude následovat. Žáci si mohou udělat
pohodlí, příjemně se usadit, ale poslouchat by měli velmi pozorně.
Po poslechu pověsti rozdá lektor pracovní list (příloha 5.18) a rozstříhaná slova na doplnění do textu
(případně si mohou žáci slova nastříhat sami), pro každého jeden. Žáci se střídají ve čtení pověsti
a dolepují vhodná slova. Druhou polovinu pověsti dočte lektor, nebo si ji mohou dočíst doma s rodiči.
Druhá část lekce
Netradiční povolání (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci si sednou do kruhu na koberec (možno použít polštářky či jiné podložky na sezení).
Dopředu musíme nachystat rozstříhané karty (příloha 4.35).
Uprostřed kruhu umístíme karty s názvy povolání, o kterých chceme hovořit a která chceme
připomenout. Karty otočíme textem dolů. Žáci se střídají v otáčení karet a čtení názvů jednotlivých
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povolání. Kdo obrátí kartu, zkusí jako první odpovědět. Pokud dotyčný neví, motivujeme ho, aby
odpověď alespoň zkusil, i když nebude správná. Odpověď doplní další, kteří chtějí. Žáci se střídají,
dokud jsou k dispozici kartičky.
Třetí část lekce
Regionální produkty (časový rozsah 20 minut)
Organizace – žáci se přesunou ke stolům a mají před sebou interaktivní materiál (příloha 4.3.9) na
straně 3. Pracují ve dvojicích. Lze využít i tištěnou formu úkolů (příloha 4.35) a spojovat tužkou.
V poslední části této lekce se žáci prostřednictvím interaktivních úkolů seznámí s regionálními
produkty.
1. úkol – Třídění obrázků, utvoř trojice nebo dvojice. Co k sobě patří? Název firmy?
Žáci mají za úkol utvořit trojice nebo dvojice – obrázky + názvy firem, pracují s funkcí tužka nebo fix
a spojují čarami. Podněcujeme diskuzi nad tím, zda výrobky znají, zda je s rodiči nakupují, co si o nich
myslí.
Klíč: logo, lahev, Moštovna Lažany;
mlýn, mouka, mlýn Perner;
budova pivovaru, budova druhého pivovaru, Pivovar Svijany a Rohozec;
med, Včelí medy z Českého ráje;
jahoda, pole, Sempra Turnov;
logo, klobásy, Podkrkonošská uzenina.
2. úkol – Tvorba návrhu na granátový šperk.
Žáci tvoří dle fantazie. Zdobí náhrdelník, náramek a prsten. V prezentaci na straně 4 mohou použít
připravené tvary nebo kreslit vlastní s využití funkce tužka nebo fix. Pracují ve dvojici, je tedy nutná
spolupráce a komunikace. Podněcujeme ke společné domluvě, diskuzi nad nápady.
Na úkoly stanovíme časový rozsah 10 minut. Na závěr tablety otočíme tak, aby mohla proběhnout
„výstava“, kolem obrazovek žáci korzují a prohlíží výtvory ostatních. Nakonec se při posledních zhruba
5 minutách vymění místa, vrátíme se ke stránce. Zkontrolujeme, zda je úkol 1. správně u všech dvojic.
Dvojice u tabletů all in one si tak vyzkouší roli lektora. Najdou chyby, společně mohou diskutovat, co
je správně a proč si to myslí.
Evaluace
Na konci lekce proběhne krátké slovní zhodnocení. Žáci se posadí, postupně si vezmou slovo a zhodnotí
zvládnutou lekci. Vedeme k vyjádření celou větou. Pokud děti neví, může jim lektor pomoci návodnými
otázkami: „Co se ti dnes líbilo? Co tě bavilo? Jaké výrobky jsi dříve znal, které jsou pro tebe nové? Proč
jsme navrhovali šperk?“
Na závěr je vhodné téma shrnout. „Tím, že známe výrobky našeho regionu a kupujeme je, vlastně
podporujeme oblast, ve které žijeme nebo ve které se právě nacházíme. Přispíváme také k ochraně
životního prostředí, protože výrobky nemusí podstoupit dlouhou cestu až k nám. Výrobky z různých
regionů také mohou být památkou nějaké typické místní činnosti. Například výroba šperků je spojena
s achátky, které se v tomto kraji vždy nacházely.“
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3.3.10 Téma č. 10 „Vrchy a rozhledny Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Účastníci poznají nejvyšší horu Českého ráje – Kozákov, znají jeho historií, některá významná místa na
této hoře. Získají schopnost samostatně nebo ve dvojici postavit jednoduchý model rozhledny. Znají tři
nejvýznamnější rozhledny v Českém ráji.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů, kompetence k učení a pracovní
kompetence.
1. Zvládat jemnou motoriku (práce s modelínou a špejlemi).
2. Učit se být iniciativní a zvolit si vhodný postup práce, zkoušet různá řešení, být podnikavý.
3. Učit se nová slova a aktivně je používat. Ptát se na slova, kterým nerozumí.
4. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat
je.
5. Dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát férově, jednat spravedlivě.
6. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, metody dovednostně praktické,
skupinová výuka, samostatná práce žáků.
Pomůcky:
Obrázky ke skládání (příloha 4.38), pracovní list (příloha 5.20), špejle, párátka, modelína, hodnotící
pracovní list pro každého (příloha 4.39).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
Skládání obrázků (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci sedí v kruhu na polštářích na koberci, předem je nutné rozstříhat obrázky z přílohy
4.38.
Lekci zahájíme skládáním rozpůlených obrázků jednotlivých významných míst pro tuto lekci – Kozákov,
rozhledna na Kozákově, rozhledna Hlavatice, rozhledna Dubecko. Žáci společně skládají obrázky. Po
složení správných částí k sobě si obrázky společně prohlédneme a pojmenujeme, co je na obrázcích.
Pokud žáci místa neznají, lektor je s nimi seznámí. Vysvětlení pojmu rozhledna = stavba vyvýšená nad
terénem s prostorem pro lidi, z kterého mohou vyhlížet do kraje.
Pracovní list (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci sedí u stolů, mají připravené pracovní listy a psací potřeby.
Přejdeme k práci u stolů, kde jsou připravené pracovní listy s jednoduchými úkoly (příloha 5.20).
1. úkol: Dokresli obrázek – na horu Kozákov umísti chatu s rozhlednou. Z Kozákova až dolů vede klikatá
silnice, les, domy apod.
2. úkol: Významná místa na Kozákově – podtrhni místa, která jsi někdy na Kozákově navštívil a které
aktivity jsi vyzkoušel.
3. úkol: Přiřaď správné názvy – tři významné rozhledny Českého ráje.
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Při plnění úkolů můžeme s žáky vést rozhovor o tom, jakou rozhlednu už navštívili, zda znají i jiné
rozhledny mimo náš region, z jakých materiálů rozhledny mohou být stavěny apod.
Druhá část – stavba modelu rozhledny
Stavba rozhledny (časový rozsah 25 minut)
Organizace – žáci pracují u stolů, mohou pracovat samostatně, ale podporujeme spolupráci ve dvojici,
kterou sami vytvoří, k dispozici mají modelínu a špejle.
V druhé části lekce zkusí vytvořit každý svůj model rozhledny z modelíny a špejlí. Je to vhodné proto,
aby si rozhlednu mohli odnést domů.
Možná motivace: „Kdo z vás dokáže vytvořit nejvyšší model rozhledny, který bude správně postavený
(nebude křivý, nebude padat, bude vysoký) získá titul „Stavitel rozhledny“!“
Lektor nejprve žákům předvede, jak spojovat jednotlivé kusy špejlí. Z modelíny vytvoříme kuličku, do
které zasuneme konec špejle. Na druhý konec opět umístit kuličku z modelíny. Špejle lámeme na
potřebně dlouhé kousky. Nesmí se použít celé špejle, je třeba lámat na menší kousky, jinak je stavba
nestabilní. Pro pestrost dáme každému žáku jinou barvu modelíny nebo je necháme kousky vybrat.
Počítáme s tím, že modelína se tímto spotřebuje (je lepší větší zásoba). Jako alternativa špejlí se dají
dobře využít špagety, brčka (nutné stříhat). Každý si svůj model rozhledny odnese domů nebo v místě
realizace vytvoříme expozici.
Evaluace
Posadíme se ke stolům. Postupně si vezmou slovo (můžeme použít pomůcku pro předávání slova)
a zhodnotí zvládnutou lekci. Vedeme je k vyjádření celou větou. Návodné věty „Jak se vám líbilo, stát
se stavitelem rozhledny? Co pro vás bylo nejobtížnější/nejlehčí? Jaké rozhledny jsme dnes viděli?“
Po slovním vyjádření vyplní krátký evaluační dotazník (příloha 4.39), kde vybarví smajlíky podle toho,
jak se jim lekce líbila, zda je aktivity bavily apod.

3.3.11 Téma č. 11 „Práce s mapou Českého ráje“
1. hodina
Cíl:
Žáci získají základní zkušenost v práci mapou, znají její použití, symboly běžně užívané v mapě
k označení místa (hrad, zámek, rozhledna, vyvýšené místo s možností rozhledu, muzeum apod.).
Praktické hledání symbolů v mapě, luštění křížovky s tajenkou.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména kompetence k řešení problémů a kompetence k učení.
1. Učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým žák nerozumí).
2. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky).
3. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého.
4. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair.
5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, skupinová výuka, samostatná
práce žáků.

69

Pomůcky:
Kartičky pro hru pexeso (příloha 4.40), kopie mapy Českého ráje (příloha 4.42), pracovní list (příloha
5.21).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
Seznámení se symboly v mapě (časový rozsah 15 minut)
Organizace – žáci sedí na koberci v kruhu (lze využít polštářky či jiné podložky).
Nejprve lektor ukáže mapu a zeptá se na tyto otázky: „Hledal někdo z vás někdy nějaký název místa
nebo trasu výletu v mapě s tatínkem, maminkou či někým jiným? Kdo již mapu prohlížel? A kdo ji nikdy
neviděl? Co v takové mapě můžeme najít? A víte, že jsou v mapě takové speciální značky, symboly,
které označují, co jsme našli? Zda je to hrad, rozhledna, kostel, muzeum. Jakou barvou se značí řeky?
Jakou koleje pro vlak? Jakou barvu mají silnice?“
„Nejprve se seznámíme se symboly, které označují, o jaké místo jde.“ Doprostřed kruhu rozdáme
kartičky se symboly používanými v mapě k označení konkrétního druhu stavby, místa apod.
Seznámení se symboly a procvičení jejich významu proběhne formou hry pexeso. Pravidla hry – na
podložku rozdáme karty bílou stranou nahoru (obrázek je schovaný). Žáci se budou střídat po směru
hodinových ručiček. Kdo je na řadě, otočí vždy dvě karty, zkusí uhodnout, co dané symboly znamenají.
Pokud nikdo neví, lektor symboly vysvětlí. Můžeme přidat i konkrétní místo, které by k tomuto symbolu
patřilo. Cílem je najít dva stejné symboly a uhodnout jejich význam. Pokud žák otočí kartičky s dvěma
různými symboly, otočí karty zpět a pokračuje ten, kdo je na řadě. Pokud ovšem otočí karty s dvěma
stejnými symboly a uhodne jejich význam, hraje ještě jednou. Pokud žák nezná význam, vrací karty zpět
(na tu chvíli zavřou všichni oči, aby neviděli, kam karty vrací).
Druhá část lekce
Práce s mapou (časový rozsah 25 minut)
Organizace – sedíme u stolů.
Každý dostane 4 části zadání (zvětšená kopie mapy Českého ráje) s vyznačenými a očíslovanými body
(příloha 4.42), jejichž názvy doplní do křížovky, a zjistí tak tajenku (příloha 5.21).
Necháme cca 7 minut na samostatnou práci. Poté začneme postupně od bodu číslo 1 hledat řešení
jednotlivých bodů.
Lektor musí přihlédnout k individuálním schopnostem žáků ve skupině – mohou pracovat samostatně
každý na své křížovce, nebo ve dvojicích. Vhodná je praktická ukázka, jak řešit jednotlivé body
konkrétního slova do tajenky.
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Organizace – sedíme v kruhu na polštářích.
Evaluace proběhne slovně, každý dostane prostor vyjádřit se k aktivitám, které proběhly. „Jak vás práce
s mapu zaujala? Vezmete si mapu na příští výlet s rodiči? Jak se vám dařilo při hledání symbolů?“
Žáci také odpovídají na několik kontrolních otázek, díky kterým zopakují nové informace, jež během
lekce s názvem „Práce s mapou“ získali. „Jaký symbol budete hledat, až se budete chtít vypravit na
hrad? Co značí červený kruh? Jak je označena železnice? Jaký symboly v mapě budete hledat při hledání
noclehu?“
Lekce si neklade za cíl žáky dokonale seznámit s prací s mapou. Jde o základní seznámení s využitím
map a osvětlení významu mapy pro běžný život. Lekce má motivovat k dalším zájmu o danou
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problematiku. V průběhu rozhovoru motivujeme k dalšímu použití map při cestování po regionu nebo
jinde. Můžeme nastínit další informace, které lze z map vyčíst (barevné odlišení, označení vrstevnicemi,
různé druhy map – turistická, cyklistická apod.)

3.3.12 Téma č. 12 „Pohádková místa v Českém ráji“
1. hodina
Cíl:
Žák se dozví informace o vzniku Českého ráje a připomene si nejvýznamnější památky z našeho okolí.
Prostřednictvím pracovního listu se seznámí s pohádkovými místy z našeho regionu, pohádkový motiv
žáky dál motivuje k návštěvě míst.
Rozvíjené kompetence:
Tato lekce rozvíjí zejména kompetence činnostní a občanské a kompetence k učení.
1. Soustředěně sledovat dokumentární film.
2. Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.
3. Spolupracovat s ostatními dětmi ve skupině.
4. Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé.
5. Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou žákům blízké, pro ně
smysluplné a přínosné pro další učení.
Vyučovací metody:
Metody slovní a diskuzní (rozhovor), metody názorně – demonstrační, skupinová výuka, samostatná
práce žáků.
Pomůcky:
Pracovní list k video dokumentu a pohádkám (příloha 5.22), tablet all in one, výukový software SMART
Notebook, SMART Notebook prezentace 4.3.12 Pohádková místa Českého ráje, tužka, hodnotící
pracovní list pro každé žák (příloha 4.44).
Popis jednotlivých činností:
První část lekce
„Národní klenoty 2 – Český ráj“ (časový rozsah 30 minut)
Organizace – žáci sedí okolo jednoho tabletu all in one, nebo pokud to technické vybavení dovolí, sedí
na svých místech a dokument se promítne na plátně.
V první části lekce pustí lektor dětem dokument s názvem „Národní klenoty 2 – Český ráj“, ve kterém
jsou představeny památky blízkého okolí zapsané na seznamu UNESCO. Miroslav Táborský vypráví
o historii Českého ráje od dob pravěku.
Žáci mají za úkol pozorně sledovat památky, které jsou zde představeny a v pracovním listě (příloha
5.22) zakroužkovat obrázky památek z dokumentu. V pracovním listě se nachází pouze některé z těch
uvedených v dokumentu. Některé obrázky vůbec s dokumentem nesouvisí. Je nutné vybrat ty správné.
Dokument je volně dostupný na platformě YouTube, na tomto internetovém odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=eiZvvEFnLRs proběhne krátká diskuze nad shlédnutým videem.
Lektor se může ptát na tyto otázky:
●
●
●
●

O kterých dalších památkách se v dokumentu mluvilo, a nebyly zobrazeny v pracovním listě?
Která místa jsou v pracovním listě zobrazena a v dokumentu nejsou uvedena?
Pokud jste dobře poslouchali, určitě víte, které hrady a zámky jsou postaveny na skalách?
Který hrad je jediný postavený v údolí a obklopený rybníky?
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Poznámka pro lektora: Video je třeba přerušit v čase 14:41, přesunout na čas 22:50 a pokračovat ve
sledování. V přeskočeném úseku je vyprávění o oblasti Jičína a Valtic. S touto oblastí žáci nebyli během
vzdělávacího programu podrobně seznámeni. Pozornost byla zaměřena zejména na okolí Turnova.
Druhá část lekce
Pohádky Českého ráje (časový rozsah 10 minut)
Organizace – žáci se rozdělí do dvou skupin. Sednou si ke stolu, připraví si tužku nebo pastelku.
V druhé části lekce se zaměříme na pohádky a filmy pro děti tvořené v Českém ráji.
Žáci dostanou každý svůj pracovní list (příloha 5.22), ale práce bude společná. Postupně projdeme
jednotlivé obrázky z pohádek. Žáci se pokusí určit, o jakou jde pohádku nebo film a následně uhodnout
jedno z míst, kde byly pohádka či film v Českém ráji natáčeny.
Každá skupina se nejprve mezi sebou domluví, jaká bude jejich společná odpověď. Následně je lektor
vyzve, aby svou odpověď řekli. Pokud bude odpověď správná, získá skupina bod. Lektor zapisuje body
na dobře viditelné místo (např. tabule). Vyhrává skupina, která získá více bodů.
Poznámka pro lektora: V některých případech jsou správnou odpovědí dvě možnosti.
Evaluace (časový rozsah 5 minut)
Žáci odpovídají na otázky: „Jak se ti lekce líbila? Jak se ti dařilo?“ Vedeme k vyjádření celou větou. Po
slovním vyjádření vyplní krátký evaluační dotazník (příloha 4.44), kde vybarví smajlíky podle toho, jak
se jim lekce líbila, zda je aktivity bavily apod.
Vracíme se k oblastem, které žáci viděli v rámci dokumentu. Ptáme se na osobní zkušenost: „Kde už
jste byli? Kde se vám líbilo? Které místo byste doporučili kamarádům? Kam byste se chtěli podívat?
Znáte jiná pohádková místa v Českém ráji?“
Český ráj je plný poutavých míst, která stojí za to vidět. V průběhu celého programu se vracíme ke
specifikům této oblasti. V rozhovorech s žáky se vracíme k aktivitám, které proběhly, vyzýváme
k návštěvám různých lokalit a dáváme prostor ke sdílení nových zážitků v průběhu jednotlivých lekcí.
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4 Příloha č. 1 – Soubor materiálů pro realizaci programu
Soubor materiálů pro realizaci programu

Přílohy ke stažení
Přílohy v alternativních formátech

2.1 Tematický blok č. 1 “ Knihovna A. Marka”
2.1.1 Téma č. 1 “Literatura Českého ráje”
4.1 Pracovní list (PL) Literatura Českého ráje
4.2 Příloha k PL 4.1
4.3 Seznam piktogramů v knihovně
2.1.2 Téma č. 2 “Příběh z Českého ráje”
4.4 Kartičky ke hře “Najdi knihu”
4.5 PL Příběh z Českého ráje
4.6 Zhodnocení lekcí 2.1.1 a 2.1.2
2.2. Tematický blok č. 2 “Muzeum Českého ráje”
2.2.1 Téma č. 1 “Expozice horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa”
4.7 Slangové výrazy horolezců
4.8 Zhodnocení lekcí 2.2.1 a 2.2.2
2.3 Tematický blok č. 3 “Putování Českým rájem”
2.3.1 Téma č. 1 “Město Turnov”
4.9 PL Město Turnov
4.10 PL Znak Města Turnova
4.11 Mapa - centrum Turnova
2.3.2 Téma č. 2 „Památky Českého ráje“
4.12 Omalovánky památek Českého ráje
4.13 Fotografie památek Českého ráje
4.14 PL Co nenajdeme v Českém ráji?
4.15 Zhodnocení lekce 2.3.1 a 2.3.2
2.3.3 Téma č. 3 „Emoce vlastní i cizí“
4.16 Pověst “O Hrubé Skále a Černém rytíři”
4.17 PL Rozpoznávání emocí
2.3.4 Téma č. 4 „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“
4.18 Atlas světa
4.19 PL Národnostní menšiny
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4.20 Zhodnocení lekcí 2.3.3 a 2.3.4
2.3.5 Téma č. 5 „Koloběh vody v Českém ráji“
4.21 Koloběh vody v Českém ráji
2.3.6 Téma č. 6 „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“
4.22 Pověst “O vodníkovi”
4.23 Vodníkova desková hra
4.24 Vodníkova desková hra - úkoly
4.25 Zhodnocení lekce 2.3.5 a 2.3.6
2.3.7 Téma č. 7 „Skalní města Českého ráje“
4.26 Vznik skalních měst
4.27 Vyhlídka na Kapelu
4.28 Skály na Hruboskalsku
4.29 Obyvatelé skalních měst
2.3.8 Téma č. 8 „Trosky, symbol Českého ráje“
4.30 Fotografie hradu Trosky
4.31 Pověst “O Troskách”
4.32 Zhodnocení lekce 2.3.7 a 2.3.8
2.3.9 Téma č. 9 „Regionální výroba“
4.33 PL Regionální výroba
4.34 Příloha k PL 4.33
4.35 Kartičky s názvy povolání
4.36 Regionální produkty
2.3.10 Téma č. 10 „Vrchy a rozhledny Českého ráje“
4.37 PL Rozhledny
4.38 Skládání obrázků
4.39 Zhodnocení lekce 2.3.9 a 2.3.10
2.3.11 Téma č. 11 „Práce s mapou“
4.40 Kartu pro hru pexeso
4.41 PL Práce s mapou
4.42 Zadání k PL 4.41
2.3.12 Téma č. 12 „Pohádková místa Českého ráje“
4.43 PL Pohádková místa Českého ráje
4.44 Zhodnocení lekce 2.3.11 a 2.3.12
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5 Příloha č. 2 – Soubor metodických materiálů
Soubor metodických materiálů
Řešení PL
3.1 Tematický blok č. 1 “ Knihovna A. Marka”
3.1.1 Téma č. 1 “Literatura Českého ráje”
5.1 Pracovní list (PL) Literatura Českého ráje
5.2 Příloha k PL 4.1
5.3 Seznam piktogramů v knihovně
3.1.2 Téma č. 2 “Příběh z Českého ráje”
5.4 Kartičky ke hře “Najdi knihu”
5.5 PL Příběh z Českého ráje
5.6 Zhodnocení lekcí 2.1.1 a 2.1.2
3.2. Tematický blok č. 2 “Muzeum Českého ráje”
3.2.1 Téma č. 1 “Expozice horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa”
5.7 Slangové výrazy horolezců
5.8 Zhodnocení lekcí 2.2.1 a 2.2.2
3.3 Tematický blok č. 3 “Putování Českým rájem”
3.3.1 Téma č. 1 “Město Turnov”
5.9 PL Město Turnov
5.10 PL Znak Města Turnova
5.11 Mapa - centrum Turnova
3.3.2 Téma č. 2 „Památky Českého ráje“
5.12 Omalovánky památek Českého ráje
5.13 Fotografie památek Českého ráje
5.14 PL Co nenajdeme v Českém ráji?
5.15 Zhodnocení lekce 2.3.1 a 2.3.2
3.3.3 Téma č. 3 „Emoce vlastní i cizí“
5.16 Pověst “O Hrubé Skále a Černém rytíři”
5.17 PL Rozpoznávání emocí
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3.3.4 Téma č. 4 „Národnostní menšiny v Libereckém kraji“
5.18 Atlas světa
5.19 PL Národnostní menšiny
5.20 Zhodnocení lekcí 2.3.3 a 2.3.4
3.3.5 Téma č. 5 „Koloběh vody v Českém ráji“
5.21 Koloběh vody v Českém ráji
3.3.6 Téma č. 6 „Řeka Jizera a rybníky Českého ráje“
5.22 Pověst “O vodníkovi”
5.23 Vodníkova desková hra
5.24 Vodníkova desková hra - úkoly
5.25 Zhodnocení lekce 2.3.5 a 2.3.6
3.3.7 Téma č. 7 „Skalní města Českého ráje“
5.26 Vznik skalních měst
5.27 Vyhlídka na Kapelu
5.28 Skály na Hruboskalsku
5.29 Obyvatelé skalních měst
3.3.8 Téma č. 8 „Trosky, symbol Českého ráje“
5.30 Fotografie hradu Trosky
5.31 Pověst “O Troskách”
5.32 Zhodnocení lekce 2.3.7 a 2.3.8
3.3.9 Téma č. 9 „Regionální výroba“
5.33 PL Regionální výroba
5.34 Příloha k PL 4.33
5.35 Kartičky s názvy povolání
5.36 Regionální produkty
3.3.10 Téma č. 10 „Vrchy a rozhledny Českého ráje“
5.37 PL Rozhledny
5.38 Skládání obrázků
5.39 Zhodnocení lekce 2.3.9 a 2.3.10
3.3.11 Téma č. 11 „Práce s mapou“
5.40 Kartu pro hru pexeso
5.41 PL Práce s mapou
5.42 Zadání k PL 4.41
3.3.12 Téma č. 12 „Pohádková místa Českého ráje“
5.43 PL Pohádková místa Českého ráje
5.44 Zhodnocení lekce 2.3.11 a 2.3.12
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6 Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
Závěrečná zpráva o ověření programu v praxi
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7 Příloha č. 4 – Odborné a didaktické posudky programu
Není relevantní.
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8 Příloha č. 5 – Doklad o provedení nabídky ke zveřejnění programu
Vážená paní Jandová,
děkujeme za zájem o publikování výstupů z výzvy, nabídku přijímáme. Abychom zvolili optimální místo
pro uložení Vašich výstupů, potřebovali bychom zodpovědět následující dotazy.
• Kolik materiálů bude ukládáno na Metodický portál RVP.CZ?
• jaké formáty, příp. velikosti materiálů se bude jednat (textové dokument, prezentace, videa..)?
• V jakém časovém horizontu mají být materiály uloženy?
Potřebovali bychom také vědět, zda budete mít jako projekt vlastní úložiště na výstupy případně, zda
budete výstupy vkládat pouze k nám na Metodický portál RVP.CZ. Pokud byste měli materiály
zveřejněné např. na Vašich webových stránkách, mohli bychom pro vložení využít modul EMA.
EMA je jakýsi katalog otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů, který shromažďuje informace
o materiálech z různých úložišť. K nám byste tedy nahráli potřebná metadata, na samotný materiál už
bychom odkazovali na Váš web.
Podrobné informace ke vkládání materiálů na RVP.CZ naleznete v přiloženém dokumentu.
Děkuji a přeji hezký den.
Lenka Perglová

Mgr. Lenka Perglová
odborný pracovník referátu pro správu a rozvoj Metodického
portáluRVP.CZ
+420 274 022 410
lenka.perglova@nuv.cz
www.rvp.cz

st 4. 12. 2019 v 11:56 odesílatel Marcela Jandová <jandova@vctu.cz> napsal:

Vážená paní Perglová,
ráda bych se tímto podrobněji informovala k postupu při žádosti
o zveřejnění programů, které vytváříme v projektu Podporujeme rozvoj dětí
a žáků CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008148, ve výzvě Budování kapacit pro
rozvoj škol II.
V současné době finalizujeme podobu prvních čtyřech programů, rádi bychom
odevzdali šablony ve formě pdf. včetně příloh v stejné formě a také
v pracovní složky v programu SMART software. Jaké jsou konkrétní požadavky
k postupu ve zveřejnění?
Předem děkuji.
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S pozdravem
-Bc. Marcela Jandová, DiS.
T - Centrum
Projekt Podporujeme rozvoj dětí a žáků
Jana Palacha 804
511 01 Turnov
+420 737 288 811
jandova@vctu.cz

80

9 Nepovinné přílohy
Pozn. Připojte případné další přílohy programu dle potřeby.
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