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Anotace:

Práce  se  zabývá  volnočasovými  aktvitami  dět mladšího školního věku během hlavních

letních prázdnin. Text je zaměřen na rozvoj čtenářství a upevnění získaných čtenářských návyků.

Podporuje včlenění a socializaci dět do kolektvu vrstevníků s podobnými zájmy a zálibami. Jsou

zde popsány praktcké návrhy na společné aktvity zaměřené nejen na samotné čtenářství, ale i na

další doprovodné činnost spojených s touto problematkou. Teoretcká část se převážně věnuje

problematce dětského čtenářství, dětským volnočasovým aktvitám, vymezení pojmu příměstský

tábor.

Klíčová slova:

příměstský tábor, volnočasové aktvity, mladší školní věk, čtenářství, socializace, čtenářská

dílna
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Annotaton :

This  work  deals  with  leisure  actvites  of  children  at  younger  school  age  during  main

summer  holidays.  The  text  focuses  on  the  development  of  reading  and  the  consolidaton  of

acquired reading habits. It supports the inclusion and the socializaton of children in the collectve

of peers with similar  interests and hobbies. There are practcal  proposals  of  leisure actvites

described, they are aimed at reading skills and many others actvites, which are related with this

thematcs. The theoretcal part mainly deals with the issue of children'ss reading, children'ss leisure

actvites, the defniton of the concept of suburban camp.

Keywords:

 suburban camp, leisure actvites, younger school age, readership, socializaton, reading

workshop 
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Úvod
Tato  práce je  věnovaná problematice rozvoje  dětského čtenářství.  Dnešní  děti

ještě netuší, kolik pozitiv samotné čtení přináší. Čtení zlepšuje paměť, zvyšuje slovní zá-

sobu a IQ, čtení také uklidňuje, zahání nudu a stereotyp. Mimo jiné rozvíjí fantazii, pomá-

há relaxovat a zlepšuje náladu. Což v dnešní uspěchané a chaotické době je velmi pozi-

tivní. Děti mladšího školního věku jsou na počátku cesty vedoucí k poznávání věcí kolem

sebe, a proto je důležité vytvořit základ k veškerým lidským hodnotám. 

Cílem teoretické  části  je  popsat  problematiku  socializace  dětí  v tomto  věku  a

problematiku čtenářství, bude provedena literární rešerše z dostupných zdrojů, obsahují-

cí základní pojmy a informace z oblasti mladšího školního věku, čtenářství, příměstského

tábora a socializace.

Práce je zaměřena na rozvoj čtenářství u dětí mladšího školního věku. Toto téma

si autorka zvolila z osobních důvodů. Je totiž velkou čtenářkou a také pracuje na ZŠ jako

prvostupňový asistent pedagoga a s dětmi mladšího školního věku je v podstatě každý

den. Během její pedagogické praxe došla k názoru, že některé takto staré děti ztrácejí

chuť a zájem o čtení. Raději volí různé „elektronické hračky“. Po rozhlédnutí se ve svém

nejen blízkém okolí došla ke zjištění, že dnešní děti se již tolik nevěnují četbě, tak jak

tomu bylo v dobách nedávno minulých. Jisté je, že tím nejsou viny samy děti, svůj díl

viny nesou často rodiče. Nemalou měrou se na ztrátě čtenářství jako takového podílí

i náš současný  uspěchaný  život  a  svět,  který  nás  zahlcuje  mnohými  komunikačními

prostředky-médii. Tato média se nemalou měrou podílejí na vyplnění volného času dětí a

mládeže. Tato media jsou postavena tak, že jsme jimi neustále cíleně obklopováni. Jsou

naší  civilizační  nutností.  Dochází  k civilizačnímu  nešvaru,  přestávají  se  číst  knihy

v tištěné podobě. V předškolním věku je pravidelné čtení dětem pro některé rodiče přítě-

ží a samotní rodiče si neuvědomují, o kolik kouzelných chvilek při tomto společném čtení

ochudí. Nevedou děti k příjemně strávené chvilce s knihou. Děti jsou ochuzeny o pocit

očekávání, co se v knize ukrývá, jaký příběh je v knize schován a co nového dnes příběh

přinese, pro malé děti je příjemným bonusem ilustrace. Jedná se také o jedinečnou kaž-

dodenní chvilku s povětšinou s maminkou, která vede k upevnění vztahu mezi nimi. Pro-

to nabyla přesvědčení, že je nutné dětem znovu pomoci začít číst knihy a že čtenářství je

potřeba znovu oživit a mezi děti mladšího školního věku opět vrátit čtení papírových knih

mezi malé školáky, kteří jsou na prahu poznání čtenářského světa. Praktická část práce
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bude vycházet z teoretických východisek závěrečné práce, bude realizován příměstský

tábor se všemi informacemi a aktivitami.
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 1  Teoretická východiska projektu

 1.1   Čtenářství 

Čtenářství  v dnešní  době  patří  k nezbytnostem  existence  jedinců  v novodobé

společnosti. Z pohledu sociologické perspektivy vychází nejen z teoretických, ale i empi-

rických poznatků v této oblasti. Hlavní pozornost je soustředěna na čtenářství dětské,

především z důvodu  osvojování  si  nezbytných  čtenářských  návyků,  tyto  návyky  pře-

cházejí  plynule  z dětství  do  dospělosti.  Čtenářství  lze  definovat  jako  ucelený souhrn

těchto návyků, dovedností a vnitřních stanovisek (Václavíková, Helšusová 2012, str. 3).

Současná společnost  žádá po svých současnících  přijímat  neskutečně mnoho

podnětů a hbitě zachycovat nové informace, které musejí umět zpracovat v každodenní

návaznosti  na tyto podněty a vjemy. V dnešní přetechnizované digitalizované době je

nicméně nutno nezapomenout „starou“ dovednost, umožňující zjistit části těchto prvot-

ních informací a proniknout do jejich obsahu, touto dovedností je samotné čtení. Zda je

dovednost čtení osvojena kvalitně a vypěstován správný čtenářský návyk, umožňující

odpovídajícím  způsobem  porozumět  psanému  textu,  zároveň mu zcela porozumět  a

umět  jej  správně  použít,  je  odvislé  od  rodinného  prostředí,  kde se v raném  dětství

konkrétní  jedinec  socializoval.  Mnohé  sociologické  teorie,  které  našly  oporu  v empi-

rických výzkumech, dokazují, že děti z rodin, mající rodiče s vyšší vzdělaností, vhodnější

ekonomickou situací a profesními, kulturními možnostmi, mají kvalitnější možnosti k roz-

voji  své osobnosti   z pohledu vzdělanostního, kulturního a následně také profesního i

ekonomického (Václavíková Helšusová 2012, str. 5).

Čtenářství je zařazeno mezi volnočasové aktivity, je nutno se zamyslet nad cel-

kovou náplní volného času a zařazení četby knih do této volnočasové aktivity. Také je

zde přihlíženo na čtenářství braného za základ osobní vzdělanosti jedince (Václavíková

Helšusová 2012, str. 6).

Dětské  čtenářství,  které  má mnoho  proměn a  změn,  ale  i  neustálý  rozvoj,  je

ovlivněno psychickými  činnostmi  samotného čtenáře.  Konečnou podobou těchto psy-

chických kvalit určuje druh čtené literatury a vnitřní prožitek z četby samotného čtenáře.

Věková přiměřenost dětské literatury se posuzuje z mnoha úhlů. Svou roli zde zastává

její kritika, ale také její dlouhá historie a samozřejmě ediční praxe. Je obtížné posoudit,
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do kterého údobí   měnícího se vývoje dětské literatury jaká kniha kdy zapadá. V minu-

losti se vše odvíjelo pouze autoritativně a bez možnosti výběru. Dnes má kritika, ale také

nakladatelství  určitou  svobodu,  odvíjející  se  od  uvážení  samotných  čtenářů  (rodičů)

a knihovníků.  Tato volnost se velice často odvíjí  od nepostačujících a nevymezených

pravidel pro opravdu přesné vymezení této problematiky (Chaloupka 1982, str. 30).

Posun ve vzdělanostní oblasti ukazuje jiný náhled na přirozené intelektové vyba-

vení  jedince,  umožňující  býti  plnohodnotným  členem  společnosti.  V minulosti  stačily

k přežití základní dovednosti např. podepsat se, přibyla schopnost čtení, psaní a počí-

tání.  Ukončení  určitého  počtu  tříd  základní  školy  se  rovnalo  hlavnímu úkolu,  kterým

bylo dosažení gramotnosti  jedince. Definice gramotnosti  složená pouze ze schopnosti

číst a psát je nedostačující. Na tomto závěru se shodlo několik odborníků, zabývajících

se touto problematikou (Václavíková Helšusová 2012, str. 35-36.  „Knihy nejsou skvělé

pouze vyprávěním o skutečném životě, ale také dík zázrakům lidské mysli. Vším, co je

neobyčejné a prodchnuté kouzlem. Můžeme mít  zlatá jablka, chovat ptáka Ohniváka

a navštěvovat zámky na skleněných horách, jejíž vrcholky se ztrácejí v oblacích.  Může-

me potkat lesního skřítka nebo obry, hrůzostrašného draka, kterému šlehá oheň a dým

z dvanácti hlav, ale také neobyčejné bytosti z vesmíru.  Můžeme dokonce vidět věci, kte-

ré se udály před miliony let nebo události, kterého se teprve za miliony let přihodí. Po-

tkáváme v knihách lidi-z Afriky a Asie, Grónska a Guatemaly, lidi z pouští a džunglí, z hor

a  nížin,  setkáváme se  s  malými  dětmi,  s učiteli i pošťáky,  s  truhláři  i  klauny,  se  za-

hradníky a dědečky se starodávnými fajfkami a bílými vousy.  Žijí v knihách už stovky let

a nemohu být vlastně nikdy zničení. Neboť tyto příběhy se vždy znovu a znovu v nových

vydáních  objevují  jako  rostlinky,  které  v  australských  pouští  vyraší  ze  semínek  roz-

pukaných výhní žáruplného slunce. Nic není tak neobvyklé a zvláštní, aby to nemohlo

být v knihách. Celý ten široký, krásný, protivný, veselý, plodný, smutný a nádherný svět,

celý ten svět žije v knihách“ (Chaloupka 1982, str. 9).

 1.2 Čtenářská gramotnost

„V rámci mezinárodního výzkumu Reading Literacy Study (RLS) oraganizovaného

international  Asociation for the Evaluation of   Eductial   Achievement v letech 1990 –

1991 zaměřeného na devítileté a čtrnáctileté děti byla rozpracována definice čtenářské

gramotnosti.  Čtenářskou  gramotností  zde byla  myšlena  „schopnost  rozumět  psaným
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jazykovým formám požadovaným společností a ceněným jedincem a používat je“ (Vác-

lavíková Helšusová 2012, str. 37).     

Čtenářská gramotnost bývá označována jako jedna z nejdůležitějších gramotnos-

tí.   V podstatě se jedná o celoživotně se formující potřebnou nutnou dovednost zpra-

covávat a získávat vědomosti, schopnosti potřebné k užívání více druhů textu ve všech

rovinách (vztah ke čtení, doslovné porozumění, vysuzování a hodnocení, sdílení prožit -

ků, metakognice, aplikace). Velmi zásadní část čtenářské (literární) gramotnosti získává-

me v prvních ročnících základního vzdělávání. K tomu se z dítěte stal čtenář, který čte

plynule, musí do sebe absorbovat nejen během vyučování  odpovídající  návody a cvi-

čení. Zde se v mnoha případech odráží i sociokulturní prostředí jednotlivých dětí. Další

důležitou navazující součástí čtenářské gramotnosti je také propojení samotného čtení

s přibývajícími stupni vzdělávání. Čím déle se dítě vzdělává tím více je nuceno a mo-

tivováno okolnostmi se četbě literatury věnovat. Doba vzdělávání a jeho kvalita je velmi

ovlivňujícím kritériem v oblasti literární gramotnosti vzdělávaného jedince (Václavíková

Helšusová 2012, str. 37).

 1.3 Čtení s předvídáním a porozuměním

Čtení s předvídáním vede děti především k tomu, aby si uvědomily, co se skrývá

v souvislém textu. Jedná se o celistvý proces nácviku čtenářských dovedností. Nejdůleži-

tějším cílem tohoto typu četby je zvnitřnit samotný přečtený text malému čtenáři. Ohrom-

nou výhodou je radost z četby a zájem o četbu jako takovou. Dalším přínosem tohoto

typu četby s předvídáním, je jistě pro některé malé čtenáře rozdělení delšího pro děti

málo záživného textu na kratší úryvky. A zde se naskýtá možnost předpovědí a odhadů

co bude asi následovat. V následujícím čtení dalších úryvků textu je však nutné vycházet

z toho, co bylo obsaženo v předchozí části. Lze vzít v potaz i zkušenosti samotných dětí.

Nezbytným pravidlem je opravdu důkladný souhrn každé námi rozdělené kapitoly pře-

čteného  textu  a  srovnání  s vytvořenou  předpovědí.  Pomocníkem  při  vyhodnocování

předpovědí je tabulka určená k těmto předpovědím (Rutová, 2015, str. 8-9).
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Tabulka předpovědí:

Jak asi bude příběh 
pokračovat?

Jaké máš pro to důkazy 
(vyber z textu)?

Jak příběh doopravdy 
pokračuje?

Postup práce při této metodě může být následující, děti lze rozdělit do skupinek

nebo předpovědi lze vykonávat také individuálně. Můžeme to provést následovně: 

● Individuální  četba určité  části  textu-  z toho vyplývající  vlastní  předpověď a  zdů-

vodnění;

● Dohoda s ostatními dětmi ve skupince- zápis, o čem text bude;

● Sdílení různých předpovědí a důvodů pro předpovědi.

Čtení dalšího úryvku z textu- vlastní shrnutí  do poslední části  tabulky (Rutová,

2015, str. 8-9).

Čtení s předvídáním mimo jiné také pomáhá:

● Uvažovat o textu v širších souvislostech;

● Porozumět textu;

● Uvažovat o textu v širších souvislostech;

● Orientovat se v textu;

● Rozvíjet pozitivní vztah ke čtení;

● Prezentovat vlastní názor a sdílet ho s druhými;

● Uvažovat o vlastnostech postav;

● Rozvíjet představivost a fantazii;

● Hlouběji prožívat text (Rutová, 2015, str. 8-9).
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 1.4 Čtenářská dílna
Cílem čtenářské dílny je v podstatě uvědomění si a vytvoření pozitivního postoje

a návykům k  přečtenému slovu,  vedoucí  k  dalšímu sebevzdělávání.  Čtenářské  dílny

mohou vést ke zkvalitnění čtenářství a tím pádem i čtenářské gramotnosti.  Obsahem díl-

ny nejčastěji bývá četba beletristického textu, povídání si o knihách-různé druhy přemýš-

lení nad knihami (referáty, deníky, zápisy z četby).

● I zde je nastaveno pět určitých pravidel:    

● Nikoho nevyrušuj!

● Čti po celou dobu!

● Žádná přestávka na WC a pití během dílny;

● Připrav si knihu před začátkem dílny;

● Můžeš sedět při čtení tam, kde se dobře cítíš.

Pokud se nesešli ve skupině náruživí čtenáři, kterým je úplně jedno, kde čtou, ne-

boť zkrátka chtějí hlavně už zase číst, pak je dobré dopřát dětem pro tichou četbu jaký-

koliv koutek vhodný ke čtení a dovolit jim jakoukoliv polohu, ve které se budou při čtení

cítit  dobře.  Někdo  zůstane  sedět u  stolku,  někdo  si  půjde  možná  číst  na  koberec.

Ve fázích  společného  předčítání  a  sdílení  zážitků  z četby  je ovšem  vhodné  vytvořit

uzavřený kruh, v němž každý vidí na každého. Děti se při tomto uspořádání učí disku-

tovat a sdělovat své myšlenky kamarádům, nikoliv jen pedagogickému pracovníkovi.

Osvědčilo se číst knihy s dětmi na pokračování denně-od pondělí do pátku. Pokud

nemají děti zavedené čtenářské zápisníky, osvědčilo se zavést zápisník jen ze 4-5 ba-

revných papírů.

Knihou  lze  naplňovat  cíle  z oblasti  čtenářství,  dramatické  výchovy,  osobnostní

a sociální výchovy a pracovní výchovy (Košťálová, Hausenblas, Šlapal, 2012, str. 30-31).
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 2 Příměstský tábor
Příměstským  táborem  je  myšleno  povětšinou  hlídání  dětí  ve  stanoveném  ča-

sovém  úseku.  Nejčastěji po  dobu  jednoho  týdne.  Nepsaným  pravidlem  je  propojení

programu po celou dobu trvání příměstského tábora.

Příměstský tábor je jednou z nejčastějších volnočasových aktivit  odehrávajících

se v době  hlavních  letních  a  pololetních,  čtvrtletních  prázdnin.  Tato  forma  tábora  je

mnohdy vhodným řešením pro mnoho rodičů nejen z ekonomických důvodů, ale mnohdy

i  jediným možným prostředkem zajištění  vhodného a smysluplného vyplnění  volného

času v době hlavních letních prázdnin. Ne každé dítě je dostatečně socializováno na po-

byt mimo domov.

Volný čas dětí a mládeže a zároveň následující péče o něj má nejen z pedago-

gického hlediska dva hlavní cíle, jedním je spontánní náplň volného času plnohodnotný-

mi aktivitami, nejen výchovně-vzdělávacími, ale i aktivitami vedoucími k odpočinku či re-

laxaci, druhý cíl je zaměřen na samotnou výchovu k volnému času. Tato výchova sezna-

muje jedince s různými zájmovými aktivitami odpovídající příslušnému věku jedince a po-

máhá jedinci orientovat se v různých oborech a dle svého rozhodnutí si následně vybrat

vyhovující  oblast  zájmové  činnosti,  která  konkrétního  jedince  uspokojuje  a  naplňuje.

Do volného času dětí mladšího školního věku patří i „ zábava“ je to nejpříjemněji strá-

vený čas, který si děti řídí samy dle svého momentálního rozpoložení, v tomto věku je

pro takto staré děti  ještě důležitá  samotná hra nejen s hračkami.  Volný čas = doba,

umožňující svobodnou volbu činností.

Volnočasové aktivity je možno zařadit do balíčku mimoškolní výchovy, tyto mimo-

školní výchovy jsou pro děti  mladšího školního věku velkým přínosem. Přináší dětem

rozvoj  již  nabitých dovedností  a též je učí  dovednostem novým, pomáhajícím chápat

a poznávat svět nejen kolem nich a dokonce mohou posílit dětskou sebedůvěru. Mimo-

školní výchova nejčastěji probíhá mimo vyučování, bez přímého rodinného vlivu, je in-

stitucionálně zajištěná a probíhá ve volném čase (Nejedlý, 1992, str. 11-23).

 2.1 Volnočasové aktivity
Kontakt s vrstevníky je v této životní fázi dětí jednou z nejdůležitějších částí života

pro jejich optimální rozvoj osobnosti.
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Při volnočasových aktivitách je též nutné přihlédnout mimo jiné i ke stáří dítěte,

jeho rozumové a tělesné úrovně, ale také výchovnému směru v rodině dítěte. Samozřej-

mě nejmladší děti potřebují největší kontrolu ze strany dospělých. Nenásilné pedago-

gické ovlivňování je nezbytné i podobu volného času dětí. Děti by měly být nenásilně ko-

rigovány a vedeny, Samotné aktivity by se měly stavět na dětské dobrovolnosti, přimě-

řené vhodnosti a pestrosti (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, str. 240; Pávková, 1999.

str. 232).

Výchova ve volném čase se zabývá především náplní volného času. Volnočasové

aktivity je možno zařadit do balíčku mimoškolní výchovy, tyto mimoškolní výchovy jsou

pro děti mladšího školního věku velkým přínosem. Přinášejí dětem rozvoj již nabitých

dovedností a též je učí dovednostem zajímavým a novým, pomáhajícím chápat a po-

znávat svět nejen kolem nich „jakoby na dosah ruky“, ale také svět z všeobecné roviny.

Nejen toto vede k posílení dětské sebedůvěry. Mimoškolní výchova nejčastěji  probíhá

mimo  vyučování,  bez  přímého  rodinného  vlivu,  je  institucionálně  zajištěná  a probíhá

ve volném čase dětí. Mimoškolní výchovy také připravují děti nenásilnou formou na bu-

doucí život. Mimoškolní výchovy jsou pomocníky v rozvoji vědomostí, dovedností a po-

stojů. Samotná mimoškolní výchova se oproti klasické výchově odlišuje v tom, že probí-

há v jiných podmínkách a liší se konkrétními výsledky (Hájek, Hofbauer, Pávková 2008,

str. 65).

Volný čas dětí  a mládeže lze posuzovat  z několika hledisek. Převážná většina

pramenů zabývající se touto problematikou převážně dělí čas na pracovní, odpočinkový

a relaxační a nezanedbatelným kouskem času je i čas nazývaný časem fyziologickým

(uspokojování fyziologických potřeb) a pro dospělé jedince též čas pro zajištění chodu

domácnosti. Dětem se samozřejmě náplně rozdělených časů liší s ohledem na jejich při-

měřený věk. V běžném životě se tato rozdělení překrývají a nenásilně prolínají (Hájek a

kol., 2011, str. 11).

Volnočasové aktivity jsou pro děti opravdu jejich volným časem a jsou harmonické

pro jejich potřeby a zájmy, mentalitu. Děti tyto aktivity vykonávají na fázi dobrovolnosti,

pokud jsou správně vedeny pedagogicky vychovatelem, lze u dětí docílit velmi dobré zto-

tožnění s pedagogickým cílem příslušné aktivity. V dnešní době již i děti nemají opravdu

volný čas. I jejich volný čas se stává zpola volným časem, jejich volba aktivit je omezová-

na dobou, ve které žijeme a mnohdy žádaná činnost nesplňuje jejich potřeby a zájmy.

Vytrácí se zde velká míra seberealizace dětí (Bláha, 1984, str. 52).
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U dětí a mládeže můžeme určitou část času nazvat časem studijním, který vede

děti  k nabývání  vědomostí,  správných  návyků,  dovedností  a  postojů,  umožňujícím

správnému a plnohodnotnému uplatnění se v následujícím životě. Takto plnohodnotně

využitý  volný  čas  má  účel  a  plní  tím  určitý  výchovný  cíl.  Tento  cíl  je  významný

pro samotného malého rozvíjejícího se jedince.

Zaměření volného času je možno rozdělit na:

●  ,,rekreačně zdravotní-dochází k obnově sil a k upevňování fyzického a duševního

zdraví;

● výchovně  vzdělávací  a  sebevzdělávací-naplňování  vede  k individuálnímu sebeu-

skutečnění  jedince, k jeho svobodnému samostatnému a osobitému rozvoji;

● sociální a sociálně ekonomickou-volný čas přispívá k společenskému sebeuskuteč-

ňování jedince při jeho účasti na duchovním i materiálním životě rodiny“ (Bláha.,

1984, str. 50).

Volný čas je vymezen k rozvoji zájmů, dovedností a schopností. Ve spojení s vý-

chovou a volným časem se uvádějí pojmy výchova k volnému času a výchova ve volném

čase. Výchova k volnému času se snaží především tento získaný volný čas efektivně a

rozumně využít k rozvoji své osobnosti (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, str. 293).

 2.2 Hry
Hra je často nejdůležitější a nejvíce vyplňující náplní volného času u dětí mladšího

školního věku. Hra dětí je náplní života již od dob dávno minulých, hra je a byla nedílnou

součástí života každého jedince, hra plně uspokojuje jeho potřeby a vyplňuje dětství. Hra

je  také významným a nezanedbatelným pomahačem při  samotném vzdělávání  a  vý-

chově, nenásilnou formou aktivuje veškeré aspekty jedince (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989,

str. 56-58).

Z pohledu psychologů  rozdělujeme hry na kolektivní, senzomotorické, smyslové a

intelektuální, hry s pravidly, hry tvořivé.

Kolektivní (společenské):

● Stolní hry (různé karetní, šachy, člověče nezlob se…);
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● Soutěživé hry (soupeří se proti sobě: míčové hry…);

● Pospolité hry (společná hra na něco);

● Rodinné hry- hraní si na tatínka a maminku (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989, str. 144).

Hry senzomotorické (rozvíjejí smysly):

● funkční hry (přesýpání písku, přelévání vody);

● napodobivé hry (nápodoba dospělých);

● fantastické hry (povídání si fiktivní osobou, ošetřování kamaráda);

● námětové hry (hraní si na někoho);

● kombinační hry (rébusy, šachy);

● hlavolamové a skládací hry (skládaní obrazců), (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989, str.

144).

Hry smyslové a intelektuální:

● dotykové;

● hmatové;

● zrakové (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989, str. 144).

Z pohledu pedagogů smíme dále dělit hry s pravidly a hry tvořivé. Hry s pravidly

volně navazují dle vývoje dětí na tvořivé hry a jejich hlavní náplní je konání vůči ostatním

hráčům. Zatím co tvořivé hry ukrývají vztah k materiálnímu světu i přesto, že samotný je-

dinec si vyvoluje náplň hry jako takové.

Hry s pravidly:

● intelektuální (didaktické)- rozvoj zejména rozumových schopností;

● pohybové- rozvoj motoriky;

Hry tvořivé

● Konstruktivní- upotřebení pomůcek připomínající realitu;

● Dramatizační(snové)- rozvíjející fantazii;
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● Předmětové- zkoumání vlastností předmětů; 

● Úlohové (námětové) - nápodoba dospělých (Mišurcová, Fišer, Fixl, 1989, str. 146).

U dětí mladšího školního věku je stále důležitá potřeba pohybu, jemná motorika

koordinace se zlepšuje. Pomalu se projevuje nadání a rýsují se specifické schopnosti dí-

těte. Učení se stává přirozenou nezbytností, uspokojující dětskou touhu po poznání a při -

rozenou  nutkavost  objevování  nového.  Hra  je  stále  nejdůležitější  výplní  samotného

volného času. Samotná hra je již mnohem realističtější, složitější a plánovanější. Množí

se hry s pravidly. Ve vrstevnické skupině dochází mezi nimi k lepší spolupráci a dělení

rolí. V tomto životním období ještě děti mají relativně mnoho volného času, ale ještě je

nutno tento jejich čas korigovat a vést, dohlížet na jeho obsahovou náplň. 

Pro smysluplné naplnění volného času dětí je k dispozici řada kroužků s odpoví-

dající mimoškolní náplní, přizpůsobených potřebám dětí. Děti se tak mohou všestranně

rozvíjet. Rodiče by si měli neustále uvědomovat, že tyto volnočasové aktivity by měly děti

cíleně rozvíjet během jejich volného času, ale je též nutností i v tomto čase správně od-

počívat a relaxovat.  Dítě by nemělo být přetěžováno nepřeberným množstvím aktivit.

Mohlo by dojít k omezení volného času dítěte a následkem tohoto ke zbytečné psychické

a fyzické zátěži dětí (Spousta, 1994, str. 31; Hájek a kol., 2011, str. 88-92).

 2.3 Socializace
Pojmem socializace či začlenění do společnosti je nekončící vývojový proces. Bě-

hem tohoto procesu je člověk včleňován do společnosti, podléhající příslušné kultuře a

rovněž odpovídajícími sociálními vztahy. Seznamuje se společenskými normami, nabývá

také  nových  zkušeností  a  zvyká  si  a  používá  jisté  sociální  chování  v různorodých

prostředích (rodinné, pracovní a školní). Automaticky se ztotožní s danou společností a

její kulturou. Úspěšnost člověka v sociálním životě je dána mimo jiné jeho vlastnostmi a

dovednostmi, které jsou pro konkrétní společnost velmi žádoucí. Tento um se získává

přes sociální učení. Pro zařazení dítěte ve skupině je dalším důležitým určujícím fakto-

rem, také jeho tělesný a duševní vývoj a nemalou roli hraje také síla a obratnost (Helus,

2015, str. 400).

Naše společnost se řídí jistými normami a pravidly, které daná společnost dodržu-

je.  Tyto normy jsou výchozími  podklady pro náplň socializace.  Za činitele  socializace

se považují  sociální  skupiny (kolektivy) a osoby, které jednotlivce přímo ovlivňují.  Při-
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čemž  za  nejdůležitější  se  považují  ty  skupiny,  které  na  jedince  působí  dlouhodobě

či trvale.  V případě, že by nedošlo k socializaci  jedince,  nedochází ani  k rozvoji  soci-

álních dovedností – komunikace, mezilidské vztahy, chování vůči ostatním jedincům. Ab-

sence těchto sociálních dovedností může vest k problémům či úplné neschopnosti žití

ve společnosti.
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 3 Pedagogický projekt

 3.1 Plán projektu

V této části bude navržen pedagogický projekt příměstského tábora zaměřeného

na rozvoj čtenářské gramotnosti u cílové skupiny dětí ve věku 6-12 let.

Hlavním cílem projektu je  vrátit  čtení  papírových knih mezi  malé školáky,  kte-

ří jsou na prahu poznání čtenářského světa. Tato věková skupina 6-12 let, ještě netuší,

kolik pozitiv samotné čtení přináší. Čtení zlepšuje paměť, zvyšuje slovní zásobu a IQ,

čtení také uklidňuje, zahání nudu a stereotyp. Mimo jiné rozvíjí  fantazii,  pomáhá rela-

xovat a zlepšuje náladu. Což v dnešní uspěchané a chaotické době je velmi pozitivní.

Cíle tohoto příměstského tábora jsou především: 

● Zlepšit vztah ke čtení;

● podněcovat zájem o čtené slovo;

● umožnit dětem prožitek z četby;

● sdílení s ostatními čtenáři (schopnost podělit se o vlastní zážitky s ostatními);

● naučit se sledovat záměr autora a vyvodit patřičné závěry;

● socializace dětí.

Program probíhá dle zvoleného časového harmonogramu, který je přizpůsoben

docházce  dětí.  Samozřejmostí  je  zajištění  stravování  a  dodržování  pitného  režimu

v místě konání. Velkou předností tohoto typu tábora je, že zde účastníci nespí. Po ukon-

čení denních aktivit si děti ve stanovený čas vyzvedávají rodiče.

Jak se autorka zmínila již v úvodu, tábor bude zaměřen na cílovou skupinu dětí 6-

12 let. Kapacita tábora je 15 dětí. Tábor je určen jak pro chlapce, tak i pro děvčata. Per-

sonální obsazení:  2 pedagogičtí  pracovníci  a 2 instruktoři-dobrovolníci  z řad studentů

místního gymnázia. 1 pomocná síla vypomáhající s úklidem a výdejem pokrmů. Provoz

příměstského  tábora  bude  pět  pracovních  dnů  o  letních  prázdninách.  Vždy od 9-17

hodin.
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Jelikož se náš příměstský tábor bude konat v areálu místního Domu dětí a mlá-

deže (dále jen DDM) bude zde samozřejmě k dispozici plně vybavená jídelna, sociální

zařízení, několik heren a odpočinková místnost. K areálu patří i přilehlá rozsáhlá zahrada

s několika  zajímavými  zákoutími,  která  disponuje  zastřešenou  terasou.  Volně  zde

navazuje i dětské hřiště, které má mnoho herních prvků (poslouží nám na protažení ce-

lého těla). Další přínosnou součástí areálu je snadno dostupné parkoviště, kde je mnoho

vhodných míst k zaparkování a toto parkování není nijak omezeno časovým limitem. Fi-

nanční zajištění našeho příměstského tábora, bude částečně pokryta příspěvky získaný-

mi od rodičů a pronájem místního DDM bude zdarma. Zbylá minimální část bude hraze-

na z podpory městského úřadu.

Začátek našeho příměstského tábora bude v pondělí. Stravování bude zajištěno

částečně z naší strany-  oběd,  bude  dovezen  z místní  jídelny.  Na  případné  alergie

či bezlepkové diety bude brán zřetel.  Pitný režim bude též vyřešen formou nákupu a

dovozu balených neslazených vod a minerálek. Svačinky si budou děti nosit z vlastních

zdrojů (pravděpodobně z domova).

Každý den bude jinak  tematicky  zaměřený,  ale  svým způsobem bude  témata

něco spojovat, např. pondělí – seznámení se nejen s knihami, děti se začínají kontak-

tovat i mezi sebou, dojde k upřesnění zájmů dítěte ohledně čtenářského zaměření…

Např. úterý – poznáváme se s různými typy knih (dětské, komiksové, ilustrované,

encyklopedie,  slovníky,  naučné,  poznávací…)  Dostatek  „studijního  materiálu“  našich

knih, bude zajištěn z místní knihovny, kde budou pro náš tábor vždy dveře otevřeny. I

v samotném DDM je k dispozici  rozsáhlá knihovna, kde je jistě plno zajímavých knih.

V odpoledních čtenářských dílnách si vyrobíme různé záložky do knih, pokusíme se vyu-

žít různé výtvarné techniky, stejně tak budeme vyrábět obal na knihu, pokusíme se též

o výrobu ručního papíru a nesmíme opomenout výrobu vlastní mini knihy. Táborová kro-

nika bude též zajímavým a poučným tématem. Samozřejmě nás čeká i několik tema-

tických  výprav.  Samozřejmostí  je  návštěva  místní  knihovny.  Překvapením bude  výlet

k místní říčce Mandavě s tajemným vzkazem v láhvi. Zpětnou vazbu mi dají čtenářské

listy zaměřené k příslušnému tematickému dni. Děti budou nuceny hravou a nenásilnou

formou odpovídat na všetečné otázky. V čtenářských listech budou zahrnuty různé kvízy,

křížovky, hádanky. Čtenářské listy budou přizpůsobeny odpovídajícímu věku jednotlivých

dětí. Také je velmi přínosná diskuse mezi jednotlivými malými účastníky našeho tábora.
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Každé z jednotlivých dětí  má na stejnou tématiku rozdílný pohled a názor.  Je to dáno

nejen z pozice věku, ale i sociálním prostředím, ve kterém dítě vyrůstá.

Osmero správného tábora:

1. Kvalifikované vedení – příměstský tábor chystají a vedou pouze osoby s příslušnou

kvalifikací a další osoby, které smějí pracovat s dětmi.

2. Zajímavý  program  –  program  tábora  je  zajímavý,  zábavný,  různorodý,  ucelený

a je poskládán tak, aby zaujal děti s ohledem na jejich věk.

3. Bezpečný – tábor je legální akcí, která je řádně nahlášena na příslušných úřadech

(OHS, MÚ). Jeho náplň i program splňují požadavky na bezpečnost dětí.

4. Vhodné prostory- tábor se koná ve vhodných prostorách, včetně jeho zázemí, kte-

ré vyhovuje hygienickým podmínkám.

5. Zdravotní  zabezpečení  –  pořadatel  tábora  má  od  rodičů  k dispozici  dostatečné

informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech.

6. Informovanost- všichni účastníci a jejich rodiče jsou dostatečně informování o bu-

doucím programu tábora.

7. Rozvoj osobnosti účastníka – tábor je přínosem pro rozvíjení osobnosti dětí. Naučí

se spolupracovat v kolektivu, pomocí her rozvíjejí svou osobnost a schopnosti. Zís-

kají mnoho zážitků a zkušeností.

8. Důvěryhodný pořadatel – důležité je, aby tábor pořádal důvěryhodný subjekt, který

může doložit případná dobrozdání (Nejedlý, 2012, str. 11-23).
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 3.2 Průběh projektu
Časový harmonogram:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

08:30–09:00 Příchod dětí Příchod dětí Příchod dětí Příchod dětí Příchod dětí

09:00–09:50 Seznámení

se s plánem

dne (aktivita

v kruhu)

Seznámení

se s plánem

dne (výroba

záložek)

Seznámení

se s plánem

dne (návštěva

knihovny)

Seznámení

se s plánem

dne (kniha

Pět neděl

v balónu)

Seznámení

se s plánem

dne (vzkaz do

lahve)

09:50–10:10 Svačina Svačina knihovna Svačina Svačina

10:10-12:00 Seznamovací

blok

Výroba obalu

na knihu,

ukázka knihy

knihovna Práce s kni-

hou, četba

knihy

Kompletace

kroniky, volná

četba

12:00-12:30 Oběd Oběd Oběd Oběd Oběd

12:30-13:30 Klidové hry,

odpočinek

Klidové hry,

odpočinek

Klidové hry,

pracovní listy

Klidové hry,

odpočinek

Klidové hry,

odpočinek

13:30-15:30 Odpolední díl-

ny – výroba

papíru

Procházka po

okolí

Čtenářské díl-

ny – kniha

Hloupežníci

Odpolední díl-

ny – výroba

létajícího

balónu

Závěrečný vý-

let

15:30–16:00 Svačina Svačina Svačina Svačina Závěrečný vý-

let

16:00-16:30 Hodnocení

dne, zápis do

kroniky

Hodnocení

dne, odpočin-

kový blok

Hodnocení

dne, zápis do

kroniky

Hodnocení

dne, volné ak-

tivity

Závěrečný vý-

let

16:30-17:00 Odchod dětí

domů

Odchod dětí

domů

Odchod dětí

domů

Odchod dětí

domů

Odchod dětí

domů

 3.2.1 Den první: PONDĚLÍ

Dnešní uvítací den bude věnován seznámení dětí v novém kolektivu. Dále si bu-

deme povídat o literatuře, o nástupu papíru. Budu tvořit táborovou kroniku, dále se poku-

síme o výrobu ručního papíru. V úvodním seznamovacím bloku dojde k seznámení dětí
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s chodem našeho tábora, s našimi představami a cíli, plány. Děti se seznámí s vytyčený-

mi pravidly tábora, která budeme v zájmu bezpečnosti a příjemně strávených chvil na tá-

boře dodržovat.

Aktivita v     kruhu:   Bude následovat povídání s dětmi o různých druzích literatury,

malý průzkum zájmu zúčastněných dětí.  Přibližné rozdělení literatury, za pomoci dětí,

na různé  typy  literatury-dobrodružný,  sci-fi,  román,  naučný,  fantasy,  detektivní,  ency-

klopedie a slovníky. Probereme s dětmi, proč vůbec vznikla nutnost knih, proč nestačilo i

nadále si  všechny legendy a  pověsti  předávat  z generace na generaci  pouze ústně,

vznik samotného písma, jeho rozvoj a způsob samotného zaznamenání. Nástup papíru a

též vznik ochranné knižní vazby, jejíž funkce se v podstatě dochovala dodnes. Srovnání

minulosti ohledně výroby knih se současností. Význam vynálezu knihtisku pro rozvoj vě-

dění. I funkce knihy samotné se oproti minulosti velmi pozměnila.

Táborová kronika: Každý den je též nutné zanést do táborové kroniky, je to v pod-

statě jakoby výroba naší mini knihy. Naše kronika bude mít podobu jednotlivých zápisů

na čisté bílé listy papíru, které se svážou dohromady. Což je pro děti mající rády knihy a

vše kolem nich též důležité. Samotný kronikový zápis musí mít určitá nepsaná pravidla,

kterými se budeme řídit. Začíná se výrazným nadpisem, následuje přesný datum a loka-

ce místa, samozřejmostí je též dodržet stejnou vzdálenost psaného textu od okraje. Ilu-

strace jsou nedílnou součástí takové táborové kroniky. Děti se v této činnosti střídají, vž-

dyť každé má svoji fantazii a jiný stupeň kreativity.

Výroba ručního papíru: S dětmi se pokusíme o výrobu ručního papíru. Nejprve si

popovídáme,  kde došlo k vynalezení  papíru.  Vrátíme se do starověké Číny.  Papír  se

nejprve vyráběl z vláken rostlin, starých hadrů a kůry stromů, tyto materiály se ručně lá-

maly a drtily, míchaly do chvíle, až vzniklo hladké těsto. My si  s dětmi vyrobíme svůj

papír. Na tuto výrobu použijeme černobílý novinový papír, to proto, abychom docílili pří-

rodního vzhledu. Děti natrhají papír na malé kousky a dáme do vhodné nádoby, přidáme

potřebné množství vody, aby byly řádně ponořeny všechny kousky. Netradiční směs se

povaří asi 20 minut, vzniklá kaše se nechá vychladnout a poté se rozmixuje tyčovým

mixérem. Není nutné důkladně mixovat a to proto, že vzniklý papír by se mohl drolit, kdy-

by  došlo  k přetrhání  všech  vláken  celulózy.  Dolije  se potřebné  množství  vody  tak,

aby se hmota skoro rozpustila. Do čtvercové nádoby vlijeme rozmixovanou hmotu, pono-

říme rámeček s jemným sítkem, nabereme hmotu a utěsníme dalším rámečkem, opatrně

zvedáme vzhůru a přitom dbáme, aby se hmota na sítu usadila rovnoměrně. Papír se
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nechá  okapat.  Houbičkou  se  odsaje  přebytečná  voda,  rámeček  se  musí  udržovat

ve vodorovné  poloze.  Po určité  době  zasychání  se  sundá  horní  rámeček  a „papír“

se překlopí na suché noviny. Papír pomalu prosychá. Pokud by děvčata měla zájem je

možné do rozmočené hmoty vložit třpytky či hmotu obarvit. Z takto vyrobeného papíru si

vyrobíme netradiční záložky a především si ponecháme kousek na napsání tajemného

vzkazu v lahvi.

 3.2.2  Den druhý: ÚTERÝ

Cílem dnešního dne je seznámit děti s péčí o knihy, vyrobíme si nezbytný papí-

rový obal a záložku do knihy, která je též potřebnou součástí výbavy každého malého

čtenáře. Dále si budeme povídat o oblíbených knihách dětí a uděláme si menší procház-

ku po okolí.

Výroba obalů na knihy: Obal na knihu je samozřejmostí výbavy každého malého

čtenáře. A proto je důležité, aby si malí čtenáři uměli takový klasický obal vyrobit. Zvolí-

me s dětmi klasický a jednoduchý způsob jeho výroby. Děti  si  vyberou barevný balicí

papír a knihu, kterou si chtějí obalit. Rozloží si papír a na něj si rozloží rozevřenou knihu.

S přesahem si odstřihnou příslušný kus papíru, poté položí knihu doprostřed a kolem

okrajů knihy přehnou papír-po všech stranách udělají příslušné přehyby. Přehyby děti

uhladí podle okrajů knihy, v rozích vzniknou pouzdra, kam zasunou okraje knihy. Ob-

zvlášť pečlivý čtenáři si obal knihy nadepíší názvem knihy. Také tento obal si děti dozdo-

bí dle své fantazie.

Výroba záložek: Děti si vyrobí záložky, je na jejich rozhodnutí, který druh si zvolí.

Nabízí se více možností od klasické papírové až po záložku třeba z hobby pěny. Papí-

rová záložka se vyrábí nejlépe z papíru s vhodnou gramáží, který vzhledově připomíná

karton. Velikost záložky záleží na fantazii jednotlivých dětí, povětšinou děti volí tvar ob-

délníku (maximální délka 12 cm), který různě ozdobují za pomoci třpytek, samolepek,

popisem barevnými tužkami nebo fixy. Je též možno polepit si záložku mini koláží či na-

malovat si svůj vlastní obrázek. Pro zachování trvalosti lze tento typ záložky zalaminovat.

Rohová záložka je malinko náročnější na přesnost. K této záložce je pro názornost pou-

žita šablona (čtverec o straně 12x12cm), která její výrobu usnadňuje. Šikovnějším dětem

nedělá problém přesně stříhat, ohýbat růžky podle pravítka tak, aby vznikla záložka drží-

cí na rohu stránky. Tuto záložku nejčastěji děti ozdobují pohyblivýma očima a v konečné

úpravě vypadá jako malá příšerka. Stužková a korálková záložka je opravdu netradiční
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druhem záložky, opět trošku pracnější na vyhotovení, ale dětské ruce jsou šikovné, zde

je základním materiálem několik korálků a ohebná stužka. Základem je velké oko odpo-

vídající  velikosti  knihy,  zakončené uzlíky a dozdobené korálky. Magnetická záložka je

podobná klasické papírové záložce, opět se skládá z přehnutého  papírového obdélníku

vzorované či ozdobné čtvrtky a nalepených magnetů vystřižených z magnetického pás-

ku. V knize se umisťuje co nejblíže k hřbetu knihy. Pěnová záložka nemívá jasný tvar, je

velmi  jednoduchá  a  kreativní,  lze  ji  polepit  jinými  tvary  z jinak  barevné  hobby  pěny.

Jednoduchostí její výroby je oblíbená mladšími dětmi. Záložku z ručního papíru též ob-

délníkového tvaru si děti zdobí minimálně, aby vynikl jejich ručně vyrobený papír.

Ukázka donesené knihy ostatním dětem: Každé dítě si donese svou oblíbenou

knihu a krátce ostatní děti seznámí formou referátu či prezentace s jejím obsahem, ale

hlavně s tím proč jej kniha zaujala a čím je mu blízká. Zda by knihu doporučil ostatním a

proč.

Procházka po okolí: V blízkosti našeho areálu se nachází les. Je lákavý na zají-

mavou procházku,  děti  si  užijí  přírody.  Během procházky se proběhnou na čerstvém

vzduchu, užijí  si  přírody. Na mýtince si postaví domečky pro skřítky a před návratem

do areálu  vyhodnotíme  jaký  je  nejkrásnější.  Děti  si nasbírají  šišky,  na  mýtince  se

z dalších šišek udělá kruh a děti se do kruhu strefují. Též si nasbírají přírodniny, které

později upotřebíme na výrobu obrázků- lepíme květiny a různě veliké listy na papír, lze

vytvářet různé obrazce, zvířátka nebo prostě jen tak celý papír polepit kousky louky nebo

lesa. Kameny zajímavých a hezkých tvarů lákají k sesbírání a dozdobení malováním,

které uděláme po návratu.

Odpočinkový blok: V tomto odpočinkovém bloku si  některé děti  namalují  done-

sené kameny, jiné využijí možnost volného pohybu v přilehlé zahradě, klouzačky, prolé-

začky, závěsná lana, ale také kola, koloběžky (ochranné přilby jsou zde k dispozici).

 3.2.3 Den třetí: STŘEDA

Třetí den se vydáme do místní knihovny, kde je na nás čeká seznámení s knihou

Hloupežníci, kterou využijeme v odpoledním programu – malování robotíků.

Návštěva  knihovny: Dnešní  den  je  věnován  návštěvě  místní  knihovny,  zde  je

domluvena poutavá přednáška o dětské literatuře. Knihovnice dětem představí mnohé

dětské spisovatele a ilustrátory, z několika knih bude přečtena ukázka. Pro děti je připra-
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ven vědomostní mini kvíz, který upevní nabité informace z předchozí přednášky. Děti se

budou moci věnovat knihám dle svého uvážení. Netradičním zpracováním a obsahem

nás upoutala kniha Hloupežníci, která nám vyplní odpolední blok.

Hloupežníci: Hlavní postavou knihy o Hloupežnících je kluk Matyáš Pazdera, který

má tatínka co vyrábí z rozbitých, zdánlivě neopravitelných věcí malé roboty- robotíky. Tito

robotíci mají umět různé věci, spíše hlídat správné chování malého Matyáše, ale tito ro-

botíci  obvykle  nefungují.   Stane se  nehoda a  Matyáš jednoho z robotíků  neúmyslně

rozšlápne.  Matyáš se  bojí  přiznat  tatínkovi  pravdu a tak tatínkovi  zalže,  že to  udělal

hodný soused. Po této lži se v jeho pokoji objeví tři hloupí pidikluci, nebo-li Hloupežníci,

kteří neumí nic jiného než vyvádět další zlomyslnosti, pomluvy a lhaní. Není to jedno-

duché, ale naštěstí se v Matyášovi rozsvítí mluvící kouzelné světýlko, které vše napraví.

K této knize je překrásně zpracovaná metodika, která celou knihou krásně provází a zá-

roveň přináší mnoho návodů jak využít potenciál knihy. Knihou lze naplnit mnoho cílů-

dramatická výchova, sociální a osobnostní výchova, oblast čtenářství, ale je zde zastou-

pena i výchova pracovní. Tato kniha je praktickou ukázkou metody čtení s předvídáním.

Malování robotíků: V rámci dnešního tématicky zaměřeného bloku si děti namalují

robotíky. Je na jednotlivcích jakou výtvarnou techniku si zvolí. Lze však robotíky vyrobit

také plasticky z různých papírových a plastových materiálů, které jsou zde k dispozici.

Děti mohou použít různé vlnité lepenky, barevný papír, pěnovou hmotu, jinak veliké kra-

bičky a roličky od toaletního papíru, které jsou oblíbeným pracovním materiálem.

 3.2.4 Den čtvrtý: ČTVRTEK

Inspirací tohoto dne bude poutavá kniha Pět neděl v balóně. Tvorba balónu. Děti

budou mít také čas na volnočasové aktivity dle svého výběru.

Pět neděl v     balónu:   Dnešní ranní blok je věnován knize Pět neděl v balóně od au-

tora J. Verna. Při předčítání vybraných úryvků se děti přenesou spolu se skupinou bada-

telů do vzdálené Afriky. Děti během poslechu čteného textu relaxují a prožívají děj po-

psaný v knize. Četba této knihy byla inspirací pro výrobu malého létajícího balónu, nejdů-

ležitější  ingrediencí  na  tuto  aktivitu  budou  klasické  nafukovací  balónky.  Principem je

polepení nafouknutého balónku mnoha natrhanými kousky jakéhokoliv novinového papí-

ru, které jsou předem namočené ve směsi lepidla s vodou. Balónek se polepí tak, aby byl

celý těmito kousky pokrytý, kromě nafukovací části. Nechá se dokonale zaschnout, délka

schnutí  se odvíjí  podle počtu nanesených vrstev.  Po tomto prvotním schnutí  se takto
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upravený balónek, přetře bílou akrylovou barvou a opět nastává fáze schnutí. V této fázi

je  již  balónek dokonale tvrdý a proto je  možno jej  propíchnout  nůžkami  a vyfouknutý

balónek odstranit. Nyní je vytvořený skelet vhodný k dalšímu opracování. Záleží na fa-

ntazii jednotlivých účastníků, kterou barvou či motivem si balón ozdobí. Další důležitou

součástí je balónový koš, který lze vyrobit zmenšením kelímku od jogurtu nebo z víčka

od laku na vlasy. Kelímek či víčko je nutné omotat silnějším provázkem, připomínající

lano. Přilepíme jej pomocí tavné pistole. K samotné kompletaci našeho balónu ještě po-

třebujeme čtyři stejně dlouhé provázky, kterými spojíme balón s košem. Nabízí se zde i

možnost spojení balónu s košem za pomoci špejlí, v tomto případě by balón stál samo-

statně  bez  opory,  kdežto v předchozím případě  je  nutné  ještě do vrchní  části  balónu

umístit očko na závěs.

Volnočasové aktivity: Volné aktivity dětí se odehrávají na přilehlé terase a na za-

hradě, děti se věnují aktivnímu odpočinku.

 3.2.5 Den pátý: PÁTEK

Během pátého dne si děti vytvoří vzkaz v lahvi, dále dokončí táborovou kroniku.

Na konci bude pěší výlet s úkoly. Za odměnu děti dostanou zmrzlinový pohár.

Kompletace naší kroniky: V hlavním dopoledním bloku dojde ke kompletaci naší

táborové kroniky. Shromáždíme všechny naše kronikové zápisy dle potřeby tyto zápisy

doilustrujeme.  Seřadíme  si  jednotlivé  listy  tak,  aby  na  sebe  datumově  a  časově

navazovaly.  Děrovačkou  vyrobíme  dírky  a za pomoci  pevnějšího  provázku  svážeme.

Z tvrdšího kartonu vyrobíme pevné desky, které děti tématicky dozdobí a nadepíší, vloží-

me ostatní svázané papíry a naše improvizovaná kronika bude kompletní.

Příprava vzkazu v     láhvi:   Dnes byl vymezen prostor na vytvoření vzkazu v láhvi,

použijeme námi vyrobený papír. Každé dítě si na svůj vlastnoručně vyrobený papír napí-

še svůj vzkaz! Abychom ušetřili přírodu, všechny tyto tajemné vzkazy umístíme do jedné

lahve a uzavřeme korkovou zátkou, kterou zapečetíme.

Tajemný vzkaz v     láhvi:   Touto výpravou uzavřeme náš příměstský tábor. Vydáme

se na závěrečný pěší  výlet,  půjdeme pěšky,  naše cesta  povede z naší  táborové zá-

kladny-DDM, trasu nám bude ukazovat mapka. Cestou budou děti plnit různé úkoly – při -

řazení jména zvířete k obrázkům, mini překážková dráha, házení míčků na cíl, vyluštění

příslušných hádanek, hledání schovaných symbolů v písku, nalezení sladkostí. Cestou

se děti nasvačí. Trasa nás dovede k místní říčce Mandavě, do které vhodíme námi vy-
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tvořený vzkaz v láhvi. V nedaleké restauraci bude čekat na děti zmrzlinový pohár, kde

dojde k vyhodnocení celého tábora a rozloučení s dětmi. Děti si zde vyzvednou rodiče
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Závěr
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou čtenářství dětí mladšího školního

věku, jejím cílem je ukázat prospěšnost a důležitost jejich návratu ke čtení papírových

knih.  Je  rozdělena  na  teoretickou  a  projektovou  část.  Teoretická  část  je  rozdělena

do několika kapitol, které se věnují základním pojmům a informacím z oblasti čtenářství,

mladšího školního  věku,  socializace a  příměstského tábora.  Tyto  poznatky  vycházejí

z provedené literární rešerše z dostupných zdrojů.  Náplní projektové části  je pedago-

gický  projekt  zabývající  se  příměstským  táborem  zaměřeným  na  rozvoj  čtenářské

gramotnosti u dětí mladšího školního věku. V této části se snaží ukázat na praktickém

příkladu příměstského tábora jednu z možností, jak tento cíl v praxi realizovat. 

Autorka  nabyla  přesvědčení,  na  základě  své  pedagogické  praxe,  že  se  v této

době změnil vztah k českému jazyku a nespisovné a nekultivované vyjadřování dětí a

mládeže, je nyní velkým problémem současné společnosti. Většina dětí nečte a veškerý

zájem věnují elektronice. Autorka si proto myslí, že četba by dětem mohla přispět k roz-

voji  fantazie,  smysluplnému  využití  volného  času  a k celkovému  duševnímu  rozvoji.

Čtení je velmi potřebnou součástí našeho života a nelze se bez této dovednosti obejít.

Možnost  četby nám pomáhá nejen k získávání  informací  potřebných k dalšímu vzdě-

lávání, ale otvírá nám překrásný, zajímavý svět vlastního prožívání a náhledu na svět

získaného vlastní četbou.  

Příměstský tábor se jí bohužel nepodařilo uskutečnit, z důvodu nedodržení termí-

nu ze strany DDM a špatné komunikaci mezi subjekty. Ovšem věří tomu, že by příměst-

ský  tábor  měl  úspěch,  byl by pro děti  zajímavý  a  veškeré  aktivity  v něm  by  byly

plnohodnotné a přínosné. Ráda by příměstský tábor realizovala v dalším možném obdo-

bí.

„Věřím v dětskou literaturu. Věřím v dětskou literaturu současnou, a ještě víc vě-

řím v dětskou literaturu, která bude teprve napsána. Čím víc bude vzrůstat napětí mezi

informnim světem a potřebou lidské individuálnosti, tím větší význam bude mít dětská

četba“ (Chaloupka, 1982, str. 9).
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Navrhovaná doporučení: 
Autorka by doporučila po získané negativní zkušenosti s komunikací s DDM, ošet-

řit smlouvu o pronájmu s vybraným zařízením, aby se tato situace již nemohla opakovat.

Z tohoto důvodu je nutné změnit místo konání příměstského tábora. Místo konání tohoto

tábora by volila nejen v místním dosahu, ale uvažovala by i lokalitě vzdálenější, ale opti-

málně vyhovující potřebám tohoto příměstkého tábora. Nová lokalita by měla samozřej-

mě nabízet vyhovující prostory vhodné ke konání tábora a samozřejmě také k tomu od-

povídající vnitřní vybavení a zázemí, dostatek venkovního vyžití vhodného k bezpečné-

mu  a  smysluplnému  trávení  odpočinku  mezi  jednotlivými  aktivitami.  Zde  se  nabízí

možnost vzhledem k dostupnosti tábora o možnosti dopravy dětí, pomocí hromadné do-

pravy, které nemají možnost se dopravit jiným vhodným způsobem. Pokud by tato situa-

ce nastala, bylo by nutné zajistit dalšího pedagogického pracovníka, který by děti do-

provázel při přesunu z místa bydliště do příměstského tábora a při cestě domů. Rozho-

dující by byl tomto případě i počet takto přepravovaných dětí, protože při větším počtu by

bylo jistě vhodné zajistit i dalšího dobrovolníka. Dalším z této změny vyplývajícím opat-

řením, by byla změna ve stravovacím zařízení.
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