
ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŠvP 
 

 
Pondělí 
 
Ráno, dopoledne: 
• činnosti proběhly dle naplánovaného programu. 
 
Odpoledne: 
• výtvarné činnosti, dramatizace, předávání nových informací i skládání puzzle se 

vydařilo; 
• část odpoledního programu byla ovlivněna úrazem prvňačky, jejímž ošetřováním byly 

zaneprázdněny dvě učitelky; přesto činnosti pokračovaly v souladu s rozvrhem. 
 

  
 

Doporučení: 
• stanovit si předem, kdo přebírá kompetenci za ošetřování dítěte v případě úrazu, kdo 

přebírá zodpovědnost za ostatní děti. 
 
Večerní program: 
• čtení příběhu proběhlo v klubovně kvůli snaze o lepší soustředění dětí, které byly po 

celodenním programu již unaveny; 
• přesto některé děti nevnímaly informace o přesném postupu při pálení „hříchů“ (měly 

přicházet a sedat si s napsanými hříchy kolem ohně, k pálení mělo dojít společně; 
děti však vhazovaly „hříchy“ hned při příchodu k táboráku, nečekaly na ostatní, bylo 
porušeno pravidlo nemluvení); 

• více si pohlídat rozmístění dospělých a dohled při plnění úkolu, aby nedošlo 
k narušení atmosféry; 

• bylo vypuštěno čtení večerní pohádky (stačilo čtení úryvků z knihy M. Morganové). 
 
 
Úterý 
 
Ráno: 



• osvědčila se scénka dětí k zopakování předchozího dne i společné psaní deníků 
(přínosné bylo také zadat psaní deníků dětem, které se z vážných důvodů neúčastnily 
ŠvP); 

• část Totemy výborně technicky připravena; 
• nebezpečné místo v terénu pohotově zabezpečeno dozorem tří dospělých (hrazení, 

které děti podbíhaly); 
• hledání živočichů s podobnými vlastnostmi, jako mám já, bylo přesunuto do 

odpoledního klidu, kdy si měl živočicha každý nakreslit; společná prezentace po 
odpoledním klidu v rámci skupiny. 

 
Odpoledne: 
• průběh aktivit na stanovištích přesně dle programu. 
 

 
 
Večer: 
• pro únavu dětí odložen společný koncert z vyrobených nástrojů, proběhla rovnou 

diskotéka. 
 
Doporučení: 
• připravit děti předem na rozdílné časové ukončení diskotéky pro mladší a starší žáky, 

předejít tak bouřlivým negativním emocím některých dětí; 
• pohlídat si jasnější předběžnou domluvu o tom, kdo bude vést které stanoviště 

(nejlépe společná schůzka všech dospělých ještě před ŠvP, tedy včetně 
pedagogických asistentů). 

 
 
Středa 
 
Ráno, dopoledne, odpoledne: 
• výborný časový odhad ranního programu i celého výletu; 
• promyšlený a perfektně zkoordinovaný program výletu; 
• osvědčilo se ohledání si trasy stezky odvahy v jeskyni Podkova všemi dospělými 

v předstihu, společné posouzení míry nebezpečí a stanovení strategie absolvování 
celé trasy s dětmi (v náročném terénu a tmě děti zažily pocity dobrodružství, vlastní 
zodpovědnosti za sebe i druhé, bylo nutné spolupracovat …); 

• vhodně zařazena návštěva občerstvení na konci celého výletu. 
 
Večer: 
• uskutečnění koncertu z vyrobených nástrojů (přesunuto z úterý); 
• výborná aktivita pro rozvoj tvořivosti dětí, měla by se zařazovat častěji; 
• děti ocenily možnost vypůjčit si profesionální netradiční rytmické nástroje a obohatit 

tak svůj koncert; 
• poprvé čtení z knihy Pohádky z klokaní kapsy. 
 



 
Doporučení: 
• počítat s náročnou přípravou, nutný delší časový úsek pro nácvik koncertu ve 

skupinách; 
• nutná přítomnost a pomoc dospělých při nácviku koncertu ve skupinách; 
• zvážit ukázku koncertu předem pro lepší představu; 
• ujasnit si choreografii koncertu předem (v kruhu, v půlkruhu, …). 
 
 
Čtvrtek 
 
Dopoledne: 
• přidáno jedno stanoviště – skupiny zde prezentovaly zvládnutí vyplnění pracovních 

listů z výletu do Mladečských jeskyní (ze středy); 
• všechna stanoviště se líbila, organizačně náročné bylo především stanoviště 

drátkování a výroby hůlek, kde se děti velmi rychle střídaly (zvážit pouze jedno 
stanoviště místo těchto dvou, kde budou dvě dospělé osoby). 

 
Odpoledne: 
• podařilo se vést každou skupinu jinam, všechny se šťastně vrátily; 
• každý dospělý si kreativně přizpůsobil průběh cesty dle terénních podmínek, času a 

složení skupiny; 
• děti ocenily delší osobní volno, kdy měly možnost sportovních aktivit a dokončení 

výrobků z dopoledního programu. 
 

 
Večer: 
• osvědčilo se začít večer táborákem; 
• výborný byl nápad učitelky propojit děj knihy se skutečným současným životem 

prostřednictvím vyprávění o své kolegyni z mezinárodní školy, která patří mezi 
původní domorodé obyvatele Nového Zélandu (vyprávění o jejím životě na Novém 
Zélandu, v Austrálii i ČR, následná beseda s dětmi, kdy měly možnost ptát se na vše, 
co je zajímá); 



• průběh LUMINISCENCE a odhalování talentů byl silným zážitkem pro většinu dětí i 
dospělé; 

• atmosféru velmi umocnila zvolená hudba australských domorodců Rainforest. 

 
Doporučení: 
• příště se pokusit v podobném prostředí psychicky připravit na rušivé elementy 

(přijíždějící a odjíždějící auta, cizí hosté), popř. znovu zvážit místo (a trasu vedoucí 
k tomuto místu) pro aktivitu, kdy je třeba zachovat intimní prostředí. 

 
 
Pátek 
 
Dopoledne: 
• dle programu proběhly scénky shrnující předchozí den, psaní do deníků; 
• z časových důvodů se neuskutečnilo psaní dopisu domorodcům; 
• vernisáž proběhla jako veřejná výstava prací dětí po návratu za školy v přírodě v ZŠ 

Droždín na zahradní slavnosti k ukončení školního roku 30.6.2005. 
 
Doporučení: 
• při společném hodnocení zvážit střídání dospělých při hodnocení jednotlivých dnů (pro 

jednoho dospělého velmi obtížné jak hlasově, tak psychicky udržet poslední den 
pozornost dětí, které jsou unavené a myslí na návrat domů). 

 
Odpoledne: 
• po sbalení a vyklizení pokojů se osvědčilo přesunout se s dětmi na odlehlejší 

prostranství louky, kde byl ideální prostor pro poslední osobní volno dětí před 
příchodem rodičů (přehledné místo nerušené cizími návštěvníky, velká možnost 
sportovního vyžití dětí s přinesenými sportovními pomůckami, dostatek stínu i 
sluníčka …). 

 
Shrnutí 
 
Celkově se velmi vydařilo: 
• naplnit cíle projektu „Cesta za dobrodružstvím“; 
• vybrat z knihy Poselství od protinožců důležité úryvky, jejichž prostřednictvím byly 

naplněny cíle ŠvP; 
• připravit takový program, který dětem umožnil prožít si příběh M. Morganové na 

vlastní kůži a získat tak hluboké zážitky a cenné zkušenosti; 
• celkově výborně sladit jednotlivé aktivity do smysluplného celku, zarámovaného 

krásným příběhem. 
 
 
Reakce dětí a množství informací, které si dokázaly zapamatovat, svědčí o tom, že příběh 
složený z úryvků knihy Poselství od protinožců většinu z nich velmi zaujal. Předávání 
poznatků prostřednictvím vlastního prožití si vybraných epizod z knihy se ukázal jako 



efektivní metoda pro pochopení určitého problému a vcítění se do situace. Velmi cenné 
byly diskuze následující po některých aktivitách, kdy jsme si mohli společně povídat o 
vlastních pocitech, myšlenkách a názorech. 
 
Několik dětí po návratu ze školy v přírodě zatoužilo přečíst si knihu celou. 
 


