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Anotace 

 

Závěrečná práce pojednává v teoretické části o volném čase a volnočasových aktivitách ve školní 

družině. Věnuje se také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy aktivity a pozornosti 

a narušená komunikační schopnost). Praktická část obsahuje návrh projektu pro činnost ve volném 

čase dětí ve školní družině se zaměřením na rozvoj zájmu o přírodu, vzájemnou spolupráci a znakový 

jazyk. 
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The thesis deals with free time and freetime activities in an after-school club in the theoretical part. 

It also focuses on children with special education needs (activity and attention disorders, 
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for an activity in children's free time in an after-school club with a focus on the development 

of the interest in nature, cooperation and sign language.  
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Úvod 
 
Tato závěrečná práce se věnuje přiblížení problematiky práce s dětmi se speciálními potřebami 

ve volném čase – v rámci školní družiny Základní školy logopedické v Liberci. Ve skupině je 

12 chlapců ve věku 9 – 10 let, 3. třída. Děti mají logopedické vady a často také poruchy pozornosti, 

proto je práce v naší družině velmi specifická. Chlapci mají také rozdílné mentální předpoklady a tak 

je nutné volit hry a rekreační činnosti takové, aby odpovídaly jejich schopnostem a nebyly pro ně 

příliš náročné a dlouhé. Velice důležitá je v naší skupině motivace dětí a jejich podpora. Cílem 

teoretické části je popsat problematiku trávení volného času a dále specifika žáků s ADHD a NKS. 

Cílem praktické části je příprava, realizace a vyhodnocení projektu s názvem Příroda kolem nás, 

zaměřeného na podporu zájmu o přírodu a vzájemné spolupráce. 

 

Cíle projektu: 

• Podpora zájmu o přírodu a její ochranu. 

• Rozšířit znalosti v oblasti životního prostředí. 

• Rozvoj slovní zásoby. 

• Podpořit zájem o znakový jazyk jako další formu komunikace s neslyšícími. 

• Rozvoj spolupráce ve skupině. 

 

Cílem projektu je podpořit zájem dětí o přírodu, poznání změn probíhajících během roku, naučit je 

základní druhy stromů, rostlin a zvířat žijících v našich lesích a v neposlední řadě také podpořit jejich 

výtvarný a slovní projev a také vzájemnou spolupráci. Vzhledem k tomu, že máme ve škole také děti 

neslyšící, budeme se věnovat základním znakům ve znakovém jazyce.   

 

Celý projekt bude probíhat formou hry, protože ta představuje v životě dítěte velice důležitou roli a je 

prostředkem dětského rozvoje. Prostřednictvím hry dítě poznává nejen věci ve svém okolí, 

ale zároveň sebe samo.  
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Teoretická východiska pedagogického projektu 
 

1. Volný čas  

 
Pojem volný čas zahrnuje odpočinek, rekreaci, zábavu, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, 

dobrovolnou společensky prospěšnou činnost i časové ztráty spojené s těmito činnostmi. Volný čas 

lze chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si můžeme vybírat své činnosti, děláme je 

rádi a dobrovolně, přinášejí nám uspokojení (Pávková et al. 1999, s. 15). 

„Specifickou zvláštností volného času dětí a mládeže je to, že z výchovných důvodů je žádoucí jeho 

pedagogické ovlivňování. Děti ještě nemají dostatek zkušeností, nedovedou se orientovat ve všech 

oblastech zájmových činností, potřebují citlivé vedení. Podmínkou účinnosti je, aby toto vedení bylo 

nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé, účast na nich dobrovolná. Míra ovlivňování volného 

času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy“ 

(Pávková et al. 1999, s. 15). 

Jedním z důležitých ukazatelů životního stylu je způsob využívání volného času. Na utváření 

životního stylu a i způsobu hospodaření s volným časem se velice významně podílí rodina. K cílům 

výchovy patří naučit člověka rozumně využívat volný čas, formovat jeho zájmy a podporovat 

celoživotní zájem (Pávková et al. 1999, s. 31). 

Na výchově dětí se v době mimo vyučování podílí rodina, škola a zařízení pro výchovu mimo 

vyučování. Výchova mimo vyučování probíhá v době po povinném vyučování, bez vlivu rodiny, 

je institucionálně zajištěná a uskutečňuje se ve volném čase (Pávková et al. 1999, s. 39) 

K nejvýznamnějším zařízení pro výchovu ve volném čase patří školní družiny, školní kluby, střediska 

pro volný čas dětí a mládeže, domovy mládeže, dětské domovy. Součástí náplně volného času je také 

zájmové vzdělávání, které zajišťují základní umělecké školy, jazykové školy, občanská sdružení, 

sdružení dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní a osvětová zařízení, některé 

obecně prospěšné společnosti a také církve a náboženská společenství (Pávková et al. 1999, s. 46). 

 

1.1 Volnočasové aktivity v rámci školní družiny 
 

Školní družiny jsou základní formou výchovy mimo vyučování a péče o děti zaměstnaných rodičů 

v průběhu školního roku. Mají předpoklady k pravidelnému a každodennímu pedagogickému 

ovlivňování volného času žáků, protože vychovatelé jsou se žáky v každodenním styku a mohou 

působit na většinu žáků bez ohledu na sociální postavení rodiny. Vychovatelé mají možnost 



11 
 

pravidelného kontaktu s rodiči a spolupracují s vedením školy a ostatními pedagogy. 

Pro své výchovné působení mají vhodnou kvalifikaci. 

Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy, ale není přímým pokračováním 

vyučování ani ho nenahrazuje. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní 

hygieny, tzn. střídání klidných a pohybových činností, práce a odpočinku, činností organizovaných 

a spontánních…). Režim musí také vytvářet vhodné podmínky pro naplňování výchovných záměrů 

pedagogů a musí vyhovovat i potřebám a zájmům dětí a respektovat jejich zvláštnosti.  

Ve školní družině probíhají činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky 

prospěšné a příprava na vyučování. Činnosti odpočinkové mají podobu klidných her a vyprávění, 

rekreační činnosti jsou většinou pohybové aktivity – pohybové hry a rekreační sportování. Zájmové 

činnosti rozvíjejí potřeby a zájmy žáků, při sebeobslužných činnostech jsou děti vedeny k upevňování 

hygienických a kulturních návyků a k péči o osobní majetek. Veřejně prospěšné činnosti vedou 

k dobrovolné práci ve prospěch druhých a k ochraně životního prostředí. Školní družiny částečně 

zabezpečují i přípravu žáků na vyučování – vypracování domácích úkolů, didaktické hry i rozšiřování 

poznatků při jiných činnostech – např. na vycházkách.  

Výchovné působení ve školní družině se dotýká všech oblastí výchovy a probíhá během činností. 

Každodenní výchovné činnosti ve školní družině vedou k naplňování volného času hodnotným 

způsobem a uspokojují jejich potřeby a přání. Současné pojetí práce ve školní družině zdůrazňuje 

požadavek individuálního přístupu, respektování osobnostních zvláštností jedinců v oblasti potřeb, 

zájmů a schopností. Předpokladem je zachování rovnováhy mezi organizovanou a spontánní činností 

a také přihlížení k odlišné mentalitě jednotlivých žáků i při hromadně organizovaných činnostech 

(Pávková et al. 1999, s. 120 – 122). 

Školní družina může organizovat kromě pravidelné činnosti také příležitostné akce (karneval, dětský 

den, besídky a výtvarné soutěže) a zájmové útvary (kroužky), kterých se mohou zúčastnit i žáci 

nepřihlášeni k pravidelné docházce. Základní formou činnosti ve školní družině je hra, která přináší 

dětem kladné emoce a zážitky (Hájek et al. 2011, s. 147). 

 

 2 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Vzhledem k obtížím, které se projevují u skupiny dětí, se kterými je pracováno v rámci praktické části 

této práce, bude v následující kapitole přiblížena problematika poruchy pozornosti a narušené 

komunikační schopnosti. 
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2.1 Poruchy aktivity a pozornosti 
 

Syndrom hyperaktivity ADHD patří mezi hyperkinetické poruchy. K rozvoji projevů dochází často 

v pěti letech a vyskytují se několikrát častěji u chlapců než u dívek. 

Syndrom ADHD se většinou nevyskytuje osamoceně, více než 40 % jedinců trpí některou z dalších 

poruch – velmi často jde o specifické poruchy školních dovedností a poruchu motorické funkce.  

Porucha aktivity a pozornosti nemá souvislost s úrovní mentálních schopností.  

Mezi základní příznaky patří: deficit pozornosti (zaměření na jeden problém má krátké intervaly, 

chybí reflexe času, problémy s opakovanými úkony), impulzivita (rychlé, neadekvátní reakce, špatné 

porozumění vlastním pocitům, tendence k nižšímu sebehodnocení, vztahovačnost) a hyperaktivita 

(neúčelné, nadbytečné pohyby, jedinci často manipulují s různými věcmi a pohybují se bez ohledu 

na okolí, zvýšený řečový projev – z hlediska hlasitosti i množství, své činnosti často provázejí 

různými zvuky a komentáři). 

 

2.1.1 Metody práce s dětmi s ADHD 

 
K hlavním výchovným zásadám důležitým pro výchovu dětí s ADHD patří zejména klidné, rodinné 

prostředí, ve kterém je dítěti dáno najevo, že v rodičích bude mít vždy oporu, že mu rodina poskytne 

zázemí, bezpečí a jistotu. Dítě musí mít své pevné místo v rodině. Rodič by měl zůstat klidný 

a vyrovnaný i ve vypjatých situacích, protože nervozita rodiče se na dítě přenáší a afekt se ještě 

zhoršuje. Rodič by měl zůstat klidný, trpělivý a laskavý a dát tím dítěti najevo, jako se má samo 

v takových situacích zachovat. Což ale neznamená, že nebude rodič pevný a důsledný. Požadavky 

však musí být přiměřené, pro dítě dobře zvládnutelné. 

Důležité je jasně a pevně vytyčit hranice ve výchově, stanovit řád. Dítě by mělo vědět, co se od něj 

očekává – to mu musí být sděleno přiměřeným a jasným způsobem. Dítě by mělo vzít za své 

dodržování pravidel a také zvyknou si na pravidelný režim dne (rituály přinášejí dítěti jistotu, 

usnadňují mu orientaci během dne) – svět dítěte by měl být přehledný, jasně uspořádaný (dítě 

s ADHD nemá svůj „vnit řní řád“ a tak se mu i vše okolo jeví jako chaotické).  

Velmi zásadní výchovnou metodou je důslednost. Nutná je kontrola, prováděná nejlépe nenápadně, 

taktně.  

Velice důležitým požadavkem je také sjednocení výchovy. Nejdůležitější je sjednocení výchovného 

působení v rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci) a také sjednocení výchovných postupů se školou.  

Ve výchově je také potřeba soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte. Objevit oblast, ve které je 

dítě úspěšné a na tu se zaměřit. Chválit dítě i za malé pokroky a povzbuzovat ho i k dalším výkonům, 
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dát mu najevo, že mu věříme. Také je důležité pochválit i jeho snahu. Negativní chování je lepší 

ignorovat, pokud to lze, tak dítě pochválíme za to, co udělalo správně. Vhodné je pracovat spíše 

s odměnami, výhodami a pochvalami než s tresty. Též výčitky, ironizování a hanění nebo posmívání 

spíše uškodí, než pomůže. Nejlepší je předcházet negativním projevům. 

Mezi další vhodné metody pro práci s dětmi s ADHD je usměrňování aktivity dítěte a přívod 

přiměřených podnětů. Vhodná je možnost co největšího volného pohybu a také možnost zájmové 

činnosti, kde se může dítě odreagovat, vybít energii a být úspěšné. Nutná je však rovnováha, 

aby nebylo dítě přetížené. Také přívod přiměřených podnětů je velice důležitý – v zájmové činnosti, 

v učení, v rodinné výchově – vhodná jsou jednoduchá, jasně formulovaná a dobře pochopitelná 

pravidla. Je nutné si uvědomit, že pokud chceme dlouhodobě vhodně ovlivňovat chování dítěte 

s ADHD jen pomocí příkazů a trestů, ničeho nedosáhneme. Řešením je přijetí dítěte, porozumění, 

pomoc, oceňování a uznání (Jucovičová 2017, s. 15 – 19)  

 

2.2 Poruchy komunikace 
 
„K poruchám komunikace patří velká řada problémů spojená s vnímáním, přijímáním podnětů, 

s jejich zpracováním a s následnou reakcí. Do této kategorie patří poruchy v oblasti vnímání smysly 

(zrak a sluch) a poruchy řeči“ (Fischer, Škoda 2008, s. 20). 

Ke specifickým vývojovým poruchám jazyka a řeči patří vývojová porucha artikulace, vývojová 

dysfázie (projevuje se opožděním a narušením vývoje jazyka) a porucha plynulosti řeči (koktavost), 

efektivní mutismus (nemluvnost). K získaným poruchám jazyka a řeči se řadí dysartie (porucha 

artikulace a plynulosti řeči), afázie (získané poruchy vyjadřování a chápání verbálního sdělení) 

a Landau–Kleffnerův syndrom (získaná epileptická afázie) – (Vágnerová 2014, s. 217 – 229). 

Komunikační handicap – postižení sluchu – lze rozdělit podle stupně sluchového postižení – téměř 

úplnou ztrátu sluchu, zbytky sluchu a těžkou nedoslýchavost (Vágnerová 2014, s. 199 – 201). 

2.2.1 Metody práce s dětmi s narušenou komunikační schopností 
 
Ke vhodným způsobům práce s dětmi s narušenou komunikační schopností patří klidné prostředí, 

harmonické podmínky a klidná komunikace. Nenutit dítě do odpovědí (verbálně ani neverbálně), 

nenásilně vtahovat dítě do činnosti, respektovat, že dítě nemluví, zpomalovat tempo řeči, na jeho 

spontánní verbální projev nijak neupozorňovat. Navázat kontakt, rozvíjet pasivní a aktivní slovní 

zásobu (rozšiřování oblasti pojmů a poznání), prohlížení knih. Velice důležitý je také rozvoj jemné 

motoriky a pohybové koordinace, pochvala a motivace, povzbuzování ke komunikaci (Metodický 

portál RVP 2019). 
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2.2.2 Metody práce s dětmi s ADHD s narušenou komunikační schopností 
 
U hyperaktivních nebo hypoaktivních dětí je častý opožděný vývoj řeči. Časté jsou poruchy a vady 

výslovnosti – dyslálie, kdy dítě špatně vyslovuje jednu či více hlásek (nejčastěji poruchy výslovnosti 

sykavek a r, ř). S poruchou motoriky mluvidel souvisí artikulační neobratnost (obtíže s vyslovováním 

delších, náročnějších slov), objevují se i specifické asimilace (špatná výslovnost tvrdých a měkkých 

slabik), poruchy tvorby pojmů (následkem je chudší slovní zásoba). 

Řečový projev dětí s ADHD je často chaotický, zmatečný a také i řeč druhých může být pro ně 

obsahově nejasná.  

Děti s ADHD často trpí poruchami vnímání – sluchového i zrakového. Jedná se o poruchu funkce, 

ne orgánu – navenek se zdá, že dítě špatně vidí a slyší, ale sluch i zrak je v pořádku (špatné rozlišení 

podobných tvarů písmen, poruchy pravolevé orientace a orientace v prostoru, orientace v čase, 

sluchová paměť). Také zde působí porucha analyticko-syntetické činnosti – nezbytná pro výuku čtení 

a psaní, kdy dítě nedokáže složit a rozložit slovo z písmen a hlásek. Tyto poruchy souvisejí 

se vznikem specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). 

Někdy bývá porušeno i myšlení (nepružné, ulpívavé – dítě lpí na jedné myšlence a neumí se od ní 

odpoutat), může být zabíhavé (mohou vypadnout podstatné údaje, dítě se zaobírá detaily). Děti tak 

velmi často hůře vnímají souvislosti, nemají smysl pro systém (Jucovičová 2017, s. 52 – 54). 

3 Znakový jazyk neslyšících, znaková čeština, prstová abeceda 
 
V ZŠ logopedické se vzdělávají děti nejen s vadami řeči, ale také děti sluchově postižené. Proto je 

velmi důležité věnovat se nejen mluvené řeči, ale také dalším prostředkům komunikace – znakové 

řeči, znakované češtině, prstové abecedě.  

Pro neslyšící je znakový jazyk nezbytným prostředkem komunikace.  Znakový jazyk má své 

specifické rysy. Je vizuální – vnímá se zrakem, je založený na tvarech, pozicích a pohybech rukou 

a na mimice a má svá pravidla (např. řadí jednotlivé znaky za sebou bez skloňování a časování). 

To umožňuje bleskovou komunikaci, ale také to, že slyšící člověk velmi těžko porozumí konverzaci 

neslyšících. Znakovaná čeština je uměle vytvořená na základě iniciativy slyšících. Jednotlivé znaky 

jsou seřazeny tak, aby co nejlépe zobrazovaly strukturu a gramatiku mluveného jazyka – ústy 

se vyslovuje česká věta a ke slovům se přiřazují jednotlivé znaky. Snaží se doslovně přeložit všechny 

slovní druhy a tvary. Prstová abeceda se znakovým jazykem přímo nesouvisí. Jedná se o hláskování, 

zobrazování hlásek mluvené řeči pomocí rukou. Neslyšící využívají prstovou abecedu tam, kde znak 

pro pojem neexistuje nebo k upřesnění pojmu. Používá se na všech školách pro sluchově postižené, 

protože pomáhá rozvoji mluvené řeči. Prstová abeceda je jednoruční a dvouruční – písmeno 

je zobrazováno velmi názorně oběma rukama (Růžičková 2001, s. 5– 6). 
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4 Pedagogický projekt 
 

4.1 Popis projektu 
 
Hlavním cílem projektu je formou různých aktivit seznámit děti s přírodou a blízkým okolí školy, 

které nabízí krásné prostředí nejen pro výuku, ale zejména pro smysluplné trávení volného času. 

Pohodovou formou děti motivovat ke vzájemné spolupráci. Rozvíjet slovní zásobu, seznámit děti 

se základními pojmy ve znakovém jazyce.  

 
Cíle projektu: 

• Podpora zájmu o přírodu a její ochranu. 

• Rozšířit znalosti v oblasti životního prostředí. 

• Rozvoj slovní zásoby. 

• Podpořit zájem o znakový jazyk jako další formu komunikace s neslyšícími. 

• Rozvoj spolupráce ve skupině. 

 

Cílová skupina: děti druhého a třetího ročníku Základní školy logopedické v Liberci, které navštěvují 

školní družinu. Věk dětí je 9 – 10 let, skupinu tvoří 12 chlapců. Mezi nejčastější vady patří narušená 

komunikační schopnost a poruchy pozornosti. 

 

Personální zajištění skupiny: vychovatelka, asistentka pedagoga. 

 

Projekt bude probíhat v prostorách školní družiny, na školní zahradě a v lese. 

 

Finanční zajištění: pomůcky a výtvarné potřeby budou zajištěny v rámci školní družiny, knihy 

a publikace o přírodě dodala paní vychovatelka vlastní, přírodniny sesbírány v okolí školy. 

 

4.2 Harmonogram projektu 
 

Projekt bude realizován ve školní družině v Základní škole logopedické v Liberci a v blízkém okolí 

školy.  

Projekt bude rozdělen do devíti tematických bloků v časové dotaci 3–4 hodiny. 
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4.3 Seznam a popis jednotlivých aktivit 
Seznámení s projektem Příroda kolem nás povídání o přírodě 

společná práce - plakát 
prohlížení encyklopedií, atlasů a knih o přírodě 
výtvarná činnost – chameleon, žába 
správné chování v lese 
hra k rozvoji sociálních kompetencí – Cesta 
ze začarovaného lesa 

Výlet do přírody sběr květin a listů do herbáře 
hry v přírodě – hod šiškou, hod kamenem, závod 
zvířat 
domečky pro skřítky 
piknik  

Poznávání hub a květin myšlenková mapa – společná práce 
houby - pexeso 
houby – pracovní list - vybarvování 
květiny – Co jak kvete? pracovní list 
vybarvování květin - obrázky 

Stromy, jejich listy a plody myšlenková mapa – společná práce 
podzimní listy – pracovní list 
hra Petrexio, hra s kaštany 
pexeso – listy a plody, odnesení kaštanů do lesa 

Zvířata  myšlenková mapa – společná práce 
Stopy zvířat – pracovní list 
vystřihovánky – motýli, ptáci 
puzzle, zvířecí šatník 
kamínková zoo 
koláž – společná práce 

Proměny lesa v ročních obdobích řazení ročních období, měsíců a charakteristik 
pracovní list – proměny lesa během roku 
výroba lesa – společná práce 
potravní pyramida, pexeso 

Nebezpečí v lese povídání o nástrahách v lese 
třídění obrázků – jedlé a jedovaté plody 
výtvarná činnost – zmije, muchomůrka 

Já a příroda Co můžu udělat pro přírodu?  
Jak chráníme životní prostředí? 
třídění odpadu  
hra – Co do přírody nepatří? 
vyrábíme herbář 

Závěr projektu Hra 50x o přírodě 
hra Příroda v kostce 
opakování naučených slov ve znakovém jazyce 
zpětná vazba, zhodnocení 
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4.4 Seznámení s projektem Příroda kolem nás 
 
První den je potřeba dětem vysvětlit plán projektu, co je v jeho průběhu čeká. Na začátku si sednou 

do kruhu a budou si nejdříve povídat o všem, co je k danému tématu napadne. 

Potom společně vyrobí plakát, na který napíšou nebo namalují vše, co k tématu Příroda kolem nás 

vymyslí. K dispozici budou mít velký papír A3, pastelky, fixy, tužky, nůžky.  

Po výrobě plakátu si prohlédnou encyklopedie, atlasy a knihy o přírodě, které jim paní vychovatelka 

předem připraví. Budou-li chtít, mohou si také přinést knihy o přírodě z domova. 

V další části se děti dozvědí informace o mimikrách – ochranném zbarvení těla živočichů. 

Temperovými barvami si vymalují žábu nebo chameleona, které budou mít předkreslené na čtvrtkách. 

V průběhu malování jim bude paní asistentka vyprávět o chameleonovi, kterého chová doma. A tak se 

děti dozvědí, jak se vyvíjí, co ke svému životu potřebuje a že během dne opravdu mění svou barvu. 

Tuto přeměnu ukážeme dětem také na fotografiích, aby si vše uměly lépe představit.  

Po malování si děti přečtou zásady správného chování v lese. 

V závěru tohoto bloku si děti zahrají hru na rozvoj sociálních kompetencí – Cesta ze začarovaného 

lesa. Hru si paní vychovatelka připraví předem podle návodu z knihy Hry k rozvoji sociálních 

kompetencí žáků (Lisá 2010, s. 99–100, 117–118). Cílem této hry je naučit se vytvářet pravidla 

a umět se dohodnout na pravidlech, která bude dodržovat celá skupina. K této hře jsou potřebné 

následující pomůcky – herní plán v podobě cesty přes les a čtyři obrázky na kartičkách (muchomůrka, 

kouzelná víla, zlý čaroděj, pavouk), hrací kostky a figurky. Děti se rozdělí do skupinek. Každá 

skupina dostane herní plán, 4 hrací karty, kostku a figurky. Úkolem je vymyslet pravidla pro hru 

(co má udělat hráč, který se dostane na políčka označená obrázky z karet). Děti se na těchto 

pravidlech domluví a na druhou stranu karty zapíší pokyn pro hráče a vytvoří tak pravidla této hry. 

Po domluvení a zapsání všech čtyřech pravidel si hru zahrají. První začíná hrát ten, komu padne 

na kostce šestka. Zvítězí ten, kdo se první dostane do cíle. Pokud bude hra děti bavit, vymění si 

kartičky a zahrají si i další variantu hry.  

Po zaschnutí obrázků žab a chameleonů si děti obrázky obtáhnou černou fixou a vystřihnou.  

 

4.5 Výlet do přírody 
 
V druhém bloku je naplánován výlet do přírody. Během procházky si děti sesbírají květiny a listy, 

které si následně vylisují a vytvoří z nich herbář. Zkusí si pojmenovat rostliny a stromy, které v lese 

uvidí.  

Během výletu zařadíme hry pro zpestření. První hrou bude hod šiškou. Děti si posbírají tři šišky 

a budou se snažit trefit vybraný strom. Dalším úkolem bude najít pět kamenů a házet je postupně 
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do rybníka. Cílem je hodit co nejdále. Třetí vhodnou hrou do lesa je závod zvířat. Protože se zvířata 

pohybují specifickým způsobem, uspořádáme zvířecí závody. Na vyznačené trase se všichni budou 

pohybovat jako žabáci (skákáním), krabi (chůzí po straně) a jako psi (po čtyřech). Kdo vyhraje, zvolí 

si v dalším kole zvíře, které budou ostatní děti napodobovat.  

Další oblíbenou činností v lese je stavění domečků pro skřítky. Vydlabané místo u kořenů stromů 

poslouží jako základna, dalším materiálem bude mech, šišky, jehličí, kamínky, květiny a další 

přírodniny nalezené v okolí. 

Konec výletu zpestří společný piknik na louce. 

 

4.6 Poznávání hub a květin 
 

V této části bychom se zaměřili na poznávání nejčastěji se vyskytujících hub a květin. Nejdříve 

bychom si na velký arch papíru napsali a nakreslili houby a květiny, které známe.  

Pak bychom zařadili známou hru pexeso s houbami.  

Poté bychom si vybarvili pastelkami pracovní list s houbami, na kterém jsou 4 obrázky hub a ty jsou 

rozděleny na malé části. Děti je podle symbolů vybarví zadanými barvami. Práce tak bude zaměřena 

na přesnost a pozornost. 

 Na druhém pracovním listu bude znázorněno osm kvetoucích květin (pampeliška, pomněnka, tulipán, 

petrklíč, zvonek, fialka, blatouch a vlčí mák) a děti budou mít za úkol správnými barvami vybarvit 

květy rostlin.  

Na závěr této lekce bychom si vybarvili vybranou květinu (sedmikrásku, pampelišku, kopretinu, 

mateřídoušku, jetel, zvonek), kterou nalepíme na barevnou čtvrtku. Tu dokola vystřihneme 

ozdobnými nůžkami. Vznikne tak obrázek květiny, který si děti odnesou domů. 

 

4.7 Stromy, jejich listy a plody 
 
V tomto bloku si budeme povídat o stromech, k čemu nám slouží, jak stromy rozdělujeme a jaké 

stromy rostou v našem okolí. Nejdříve zkusíme vypracovat plakát s tím, co děti vědí. Na závěr pak 

pro porovnání děti vyrobí – napíší, nakreslí, co nového se dozvěděly. K dispozici budou mít atlasy 

stromů a obrázky. 

Následně si děti vybarví pracovní list Podzimní listí, který obsahuje listy nejčastěji se vyskytujících 

listnatých stromů u nás (javor, lípa, dub, buk a škumpa). Během vybarvovaní podle zadaných symbolů 

se dozvědí, proč listy většiny stromů a keřů na podzim ztrácejí zelenou barvu. 

 



19 
 

K tomuto tématu si děti zahrají dvě hry – Petrexio Stromy a Hru s kaštany.  

Cílem Petrexia je najít co nejvíce trojic, které k sobě patří. Jsou zde obrázky stromů, jejich listů 

či jehličí a plodů. Nejdříve zkusíme variantu pro začátečníky, aby se děti seznámily s námětem hry, 

s jednotlivými trojicemi. Kartičky budou rozloženy na zemi lícem nahoru. Děti si sestaví kartičky 

před sebe do správných trojic, s čímž jim pomůže grafický symbol, který má každá trojice. Po složení 

správných trojic se chlapci budou učit trojici správně pojmenovat. Pro kontrolu využijeme přiloženou 

mini encyklopedii. Dalším úkolem bude správně pojmenovat vše, co na kartičkách uvidí. Úkolem je 

popsat vztah, který je mezi kartičkami správně sestavených trojic. Pokud hra chlapce bude bavit, dají 

se hrát i další varianty podle přiloženého návodu. Hra obsahuje 12 stromů, které se běžně vyskytují 

v okolí školy a děti je tak mohou pozorovat a poznávat. 

Hra s kaštany je u dětí velice oblíbená. Děti v ní mají za úkol napodobit tvar složený z kaštanů 

dle předlohy. Na výběr mají spoustu kartiček – od jednodušších geometrických tvarů po složitější 

obrazce. Hra pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou orientaci a také logické myšlení.  

Připravené bude pexeso listů a plodů stromů, které společně vybarvíme, zalaminujeme a připravíme 

ho pro další společné hry. Toto pexeso dostanou také děti na konci projektu domů, aby si ho mohly 

zahrát ve volném čase s rodiči či kamarády. Nejedná se o klasické pexeso se stejnými obrázky, 

ale jsou zde větvičky s jehličím, listy, šišky a plody stromů.  

Na závěr tohoto bloku bychom se vydali do blízkého lesa, kam bychom vysypali kaštany, které nám 

zbyly z podzimního vyrábění zvířátek a postaviček. Během zimy pak budeme sledovat, jestli se 

kaštany z daného místa ztrácejí. 

 

4.8 Zvířata 
 
Začátek tohoto bloku bude opět věnován společné práci. Děti si napíší a nakreslí vše, co je napadne 

pod pojmem zvíře. Potom si vypracují pracovní list, na němž jsou lesní zvířata (prase divoké, liška, 

srnec, zajíc, bažant a myš) a jejich stopy. Pomocí cestiček se dopátrají stop, které náleží danému 

zvířeti.  

Následnou pracovní činností bude vybarvování a vystřihování papírových vystřihovánek. Děti si 

budou moci vybrat z obrázků motýlů a ptáků (např. čáp, labuť, straka, sýkora). Stejně jako květiny 

i tyto obrázky nalepíme na barevné čtvrtky a ozdobíme si rámečky domluvenou výtvarnou technikou. 

Děti si zkusí různé obtížnosti skládání puzzlí se zvířecí tématikou.  

Další činností bude řešení kvízu Zvířecí šatník -  přiřazování obrázků zvířat (sova, káně, poštolka, 

srnče, ještěrka, ježek a prase divoké) a částí jejich těla. Tato hra rozvíjí zrakové vnímání a je důležité 

se u ní zamyslet, protože vzorky jsou malé a dva vzorky jsou přidané navíc. 
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Pro pracovní činnost bude nachystaná výroba kamínkové zoo. Využijeme kamínky, které nasbíráme 

během vycházky v lese. Kromě kamínků budeme potřebovat akrylové barvy, štětce, moosgumi 

(tzv. pěnovka – arch velikosti A4 z cca 0,3 mm silné pěnové hmoty), nůžky, nalepovací oči, lepidlo. 

Nejdříve kameny omyjeme a osušíme, poté je pomalujeme barvami. Z pěnové hmoty si vystřihneme 

tělíčka zvířat. Kamínek pak k tělu přilepíme lepidlem a nalepíme oči.  

Práci tento den zakončíme společnou koláží – z časopisů a kalendářů vystříháme a nalepíme zvířata, 

která si pojmenujeme.  

 

4.9 Proměny lesa v ročních obdobích 
 
Tento den bychom se věnovali proměnám lesa v jednotlivých ročních obdobích.  

K tomu bude potřeba didaktická pomůcka – čtyři obrázky stromů - jabloně. K nim přiřadíme názvy 

ročních období, jednotlivé měsíce a také jejich krátkou charakteristiku. Zopakujeme si tak jednotlivá 

roční období a proměny přírody během roku. 

Po vyzkoušení přiřazovací hry si chlapci vyrobí vlastní pracovní list, na němž jsou čtyři obrázky lesa. 

Ke každému obrázku si vybarví menší obrázky typické pro dané roční období (např. duha, jahody, 

stopy, krmelec, prvosenka, listy, motýly aj.), které nalepí k jednotlivým obrázkům lesa. 

V rámci spolupráce si společně vyrobíme vlastní model lesa – lesní dioráma. Využijeme k tomu 

obrázky z Lesního čarování I – pozadí lesa, stromy a zvířátka. Z pomůcek budeme potřebovat nůžky, 

lepidlo, špejle, tenký drátek, lepící pásku, štětec, krabici od bot, temperové barvy a přírodniny – písek, 

suché jehličí, klacíky, kamínky, mech apod. Nejdříve zastřihneme krabici a vlepíme do ní pozadí lesa. 

Pak vystřihneme jednotlivé obrázky zvířat a stromů, které postupně nalepíme. Nakonec vytvoříme 

povrch lesa pomocí přírodnin. Létající zvířátka připevníme pomocí drátku tak, aby se zdálo, 

že opravdu letí. 

Pokud zbyde čas, vyrobíme si závěsnou potravní pyramidu. K výrobě potravní pyramidy budeme 

potřebovat nakopírované obrázky sokola, kukačky, sojky, housenek, chroustů a listů dubu, javoru 

a topolu. Z dalších pomůcek k výrobě mobilu – potravní pyramidy budeme mít nachystané nůžky, 

lepidlo, režnou nit, špejle a izolepu. Obrázky vystřihneme, nitě nastříháme na kousky dlouhé 

asi 12 cm. Každé zvíře i list mají dvě poloviny, proto bude nutné vystřihnout daný obrázek dvakrát 

s tím, že živočichové budou mít smyčku z nitě nahoře i zespodu, listy jen nahoře.  Špejle si připravíme 

ve velikostech 20 cm, 14 cm 2x, 10 cm 4x. Pak potravní pyramidu sestavíme navázáním jednotlivých 

částí pyramidy ke špejlím. Tuto potravní pyramidu si vyrobíme na základě materiálů Lesní čarování II 

(Ponížilová – Juříčková, 2002, s. 34). Z této publikace budeme také řešit křížovky, přesmyčky a kvízy 

pro zájemce. 

Také bude možnost zahrát si tematické pexeso s obrázky k jednotlivým ročním obdobím. 
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4.10 Nebezpečí v lese 
 
V této části bychom se věnovali nebezpečí v lese. Budeme si povídat o možných nástrahách, které nás 

v lese mohou potkat. Opět si zopakujeme, jak se správně v lese chováme.  

Z obrázků rostlin a hub vytřídíme jedlé a jedovaté plody, které jsou si podobné (plod konvalinky – 

jahoda, borůvka – rulík, hřib – muchomůrka). 

V rámci pracovní činnosti bychom vyráběli muchomůrku z papíru a zmiji z krabiček od sirek. 

Muchomůrku si vyrobíme z roličky od toaletního papíru, kterou natřeme bílou temperovou barvou. 

Vystřihneme kruhovou výseč a tu natřeme červenou barvou. Z bílé čtvrtky vystřihneme sukýnku. 

A přilepíme okolo roličky v horní části. Na zaschlý kruh namalujeme bílou temperovou barvou 

puntíky. Klobouk slepíme a přilepíme na roličku – nohu houby. Druhou možnou variantou je společná 

výroba muchomůrky. V tomto případě si muchomůrku nejdříve nakreslíme tužkou na velkou čtvrtku. 

Děti budou mačkat bílý a červený krepový papír do malých kuliček, které následně nalepí na plochu 

klobouku. Po dokončení klobouku by děti nohu muchomůrky vytvořily nalepením vlněných kousků. 

Tato varianta je zaměřená na spolupráci. Také výroba zmije podporuje vzájemnou spolupráci. 

K výrobě budeme potřebovat 8 krabiček od sirek, kousek bílé látky, fixy na textil, lepidlo, štětec. 

Látku rozstříháme na pruhy široké jako krabička a pokreslíme je fixami. Na spodní pruh si rozložíme 

krabičky s mezerou asi 1 cm a obkreslíme je. Jednotlivé krabičky potřeme lepidlem a nalepíme 

do obrysů. Potom přilepíme vrchní pruh. Na výrobu hlavy použijeme kousek červeného filcu, z nějž 

vystřihneme jazyk. K hlavě připevníme provázek. Dokreslíme oči a krabičky doplníme drobnými 

přírodninami – pískem, kamínky. Venku jí pak vyzkoušíme na nerovném terénu, jestli chrastí.  

Pro názornost budou mít děti k nahlédnutí obrázky muchomůrky a zmije a přečtou si, jak postupovat 

v případě uštknutí zmijí. Budou-li chtít, budou připravené rozstříhané a zalaminované obrázky zmije, 

muchomůrky červené, zelené a tygrované, které si budou moci složit. 

 

4.11 Já a příroda 
 
Tuto část programu bychom začali opět v kruhu, společným povídáním a zamyšlením nad tím, 

co můžeme pro přírodu udělat. Budou-li děti chtít, použijeme opět velký papír a výtvarné potřeby 

pro zaznamenávání nápadů a myšlenek. Budeme si povídat o ekologii a ochraně životního prostředí. 

Zabývat se budeme tříděním odpadů. V rámci společné činnosti si děti zkusí z připravených obrázků 

vytřídit odpadky ke správným barevným kontejnerům – na sklo, papír, plasty a bioodpad.  

Pro zpestření programu zařadíme hru – Co do přírody nepatří?. Hru předem připraví paní 

vychovatelka v lesíku školní zahrady, kam odnese a rozmístí různé předměty a odpadky, které 

do přírody nepatří. Děti budou mít časový limit 10 minut a během této doby musí najít co nejvíce 
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předmětů, které do přírody nepatří. Hra bude mít tři části. V první části se budou děti vracet k paní 

vychovatelce a hlásit, jaké předměty našly. Ve druhé části pak společně prostor lesíku vyklidí 

a nakonec vytříděné odpadky odnesou do správných kontejnerů na tříděný odpad. Připomeneme si 

také význam školní akce – sběru papíru. 

Po návratu do družiny si vyrobíme herbář z květin a listů, které jsme si na začátku projektu posbírali 

v lese a na louce.  Vylisované květiny nalepíme na čtvrtky, napíšeme si název rostliny a svážeme 

do herbáře. 

 

4.12 Závěr projektu 
 
Další hrou určenou pro tento projekt je hra 50x o přírodě. Jedná se o vědomostní soutěž, ve které je 

50 otázek týkajících se přírody. Děti si najdou otázku a pokusí se na ní odpovědět. Pokud někdo neví 

správnou odpověď, pomůžou mu ostatní. V případě, že nikdo nebude vědět, budou připravené 

obrázky, které jsou k danému okruhu nápovědou. Otázky jsou barevně odlišeny – žluté jsou 

nejjednodušší, zeleně jednodušší, hnědé středně těžké, červené těžší, modré jsou nejtěžší. Tato hra 

byla vytvořena na základě námětu z knihy Náměty pro školní družinu (Balková, 2010, s. 24-26).  

Druhou hrou určenou na konec projektu o přírodě je hra Příroda v kostce. Hru začíná hrát nejmladší 

hráč. Vezme si z krabičky kartu a otočí přesýpací hodiny. Po dobu, než se přesypou hodiny 

(10 sekund) se snaží pečlivě prohlédnout obrázek na kartě. Poté předá kartu dalšímu hráči a hodí 

kostkou. Ta určí číslo otázky, na kterou musí hráč odpovědět. Další hráč otázku přečte a zkontroluje 

odpověď podle obrázku na kartě. Když hráč odpoví správně, kartu si ponechá. Pokud se splete, kartu 

vrací do krabičky a hraje další hráč. Hráč, který nasbírá nejvíce karet, vyhrává. 

Na konec projektu bychom se opět sešli v kruhu a popovídali si o tom, co koho nejvíce zaujalo, 

co nebavilo.  Zopakujeme si naučená slovíčka ve znakovém jazyce. Všichni chlapci budou oceněni 

za aktivní účast a vzájemnou spolupráci. 

Materiály (vyrobené hry, pracovní listy), knihy a společenské hry budou i nadále dětem k dispozici 

a budou součástí vybavení školní družiny. Budeme se tak moci k nim podle zájmu kdykoliv vrátit.  
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Závěr a zhodnocení pedagogického projektu  
 
Tato závěrečná práce byla věnována tématu Příroda kolem nás.  

V teoretické části byly zmíněny činnosti ve školní družině, protože projekt probíhal ve školní družině 

Základní školy logopedické Liberec.  

Jsou zde uvedena omezení týkající se dětí – porucha aktivity a pozornosti, metody práce s dětmi 

s ADHD, poruchy komunikace, metody práce s dětmi s narušenou komunikační schopností, metody 

práce s dětmi s ADHD a narušenou komunikační schopností a znakový jazyk, znakovaná čeština 

a prstová abeceda. 

Projekt se povedl zrealizovat v delším časovém úseku, než byl naplánován. Některé aktivity děti 

zaujaly, některé děti se projektu pro nezájem či brzký odchod domů nezúčastnily.  

Ke kladným ohlasům patří zájem o přírodu a věci s ní spojené. Děti rády vyprávěly, jaké zvíře 

či rostlinu znají, kde je viděly. Rády malují a hodně spolu komunikují. Znakovou řeč (vybraná slova 

k tématu příroda) nás podle obrázků učil s velkým nadšením neslyšící chlapec z druhého oddělení, 

který se i rád zapojoval do našich aktivit. To nás velice mile překvapilo a bylo přínosem, protože se 

znakový jazyk učíme. Již v prvním bloku projektu byla překvapující aktivita starších dětí, které si 

po nakreslení obrázků na téma příroda začaly hrát na lesní školu s tím, že paní vychovatelka je jejich 

ředitelka, dva jsou učitelé a začaly vyučovat děti mladší. Spontánní aktivita byla vítaným zpestřením 

a tak si chlapci poté hráli dle vlastního uvážení a hru Cesta ze začarovaného lesa jsme zařadili 

samostatně v jiný den. Mezi další kladné stránky projektu patří výborná spolupráci s paní asistentkou, 

která s projektem v družině pomáhala.  

Děti mají problémy s udržením pozornosti, po vyučování jsou někdy unavené a nechtějí se příliš 

zapojovat do společných činností. Proto je pro tuto práci velice důležitá motivace dětí. Dalším 

negativním jevem je brzký odchod z družiny domů nebo odcházení na kroužky, což nám také 

narušovalo společnou činnost. Rozdílné jsou i mentální předpoklady dětí, takže bylo nutné děti 

usměrňovat, aby nedocházelo k posmívání, vytahování atd. 

Projekt se dětem líbil, protože téma přírody je jim velice blízké.  Máme hodně materiálů, které v práci 

ve školní družině využijeme. Také máme přislíbeny tablety do družiny a školení ohledně tvorby her 

a kvízů pro děti. Využití informační techniky vnímáme jako vítané zpestření odpoledního využití 

volného času. Ve školní družině jsou tablety a mobily zakázané pro hraní nevhodných her. Tím, že si 

paní vychovatelky budou moci vytvářet zábavné kvízy samy, mohou vhodně ovlivňovat práci 

s tablety či počítači. 
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Navrhovaná doporučení 

 
Pro jednotlivé části projektu byly použity materiály z odborných publikací organizací zabývajících se 

ochranou přírody. Materiály jsou velice povedené, děti zaujaly a proto je využijeme i v dalších letech 

práce s dětmi ve volném čase v rámci školní družiny. Je to pro ně téma dobře pochopitelné a bylo 

vidět, že je baví. Protože jsou v naší školní družině zakázány tablety a mobilní telefony, hry o přírodě 

a v přírodě jim dají více nejen nových informací, ale i příjemně strávených společných chvil. Bude 

však nutné více aktivity rozdělit a naplánovat pro jednotlivá odpoledne jednu, max. dvě hry 

či aktivity. Děti u aktivit nevydržely po celou dobu, odbíhaly a zdaleka ne všechny se chtěly do aktivit 

zapojit. Projekt poslouží i v následujících letech a jeho části využijeme také při přípravě školního 

vzdělávacího programu školní družiny. Také rozšíření slovní zásoby ve znakovém jazyce bylo 

přínosem do odpolední činnosti dětí. Školní družinu není možné brát jen jako odpolední hlídání dětí 

zaměstnaných rodičů. Děti je potřeba vzdělávat, vychovávat a komunikovat s nimi. Téma přírody je 

do školní družiny velice vhodné, dává mnoho možností pro hry, poznání, výtvarný projev a také 

prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. 
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