
THE GROUNDSCHANGE
EDUKÁCIA MIMO TRIEDY



Úvod

Rozmýšľali ste už nad tým, ako 
správne preniesť edukáciu z triedy 
do vonkajšieho prostredia?

Máte skúsenosti s outdoorovou 
edukáciou, ale váš školský dvor 
nepovažujete za dostatočne 
podnetný? Máte záujem o 
jednoduché námety ako ho upraviť 
tak, aby viac podporoval outdoorovú 
edukáciu?

Ak ste odpovedali na niektorú z 
otázok „áno“, táto príručka a jej 
prílohy sú určené práve pre vás. 



Change the Grounds (premena školských 
dvorov) je komplexný sprievodca pre učiteľov 
základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí 
sa snažia zlepšiť výučbu vo vonkajšom prostredí, 
či už prostredníctvom inšpiratívnych aktivít 
alebo priamo premenou školského dvora. Každá 
kapitola tejto príručky ponúka jednoduché a 
praktické rady, podporné zdroje a osvedčené tipy 
a techniky uplatňované inými školami v Európe. 
Cieľom príručky je pomôcť vám maximálne využiť 
potenciál vášho školského dvora pre pravidelnú a 
neustále sa zlepšujúcu outdoorovú edukáciu.

Štruktúrovaný prístup pri implementácii 
premeny školských dvorov vám pomôže 
efektívne naplánovať a využívať dostupné zdroje 
a zabezpečí, aby realizované zmeny vyhovovali 
súčasným aj budúcim potrebám vašej školy.

Nezáleží na tom, či ste s premenou školského 
dvora na úplnom začiatku, alebo máte za sebou 
prvé jednoduché úpravy, prípadne ste už upravili 

jeho 
väčšiu 
časť, 
navrhovaný 
prístup v tejto 
príručke vás podporí 
pri uskutočňovaní ďalších 
krokov a ukáže vám, ako 
sa pozerať na jednotlivé prvky 
školského dvora, pričom nie je 
dôležité, či na vašej škole outdoorová 
edukácia už prebieha, alebo s ňou plánujete 
len začať. 

Súčasťou príručky sú aj rady ako zabezpečiť, 
aby bol proces premeny školského dvora 
participatívny, holistický a udržateľný. Viac o 
týchto princípoch sa dočítate v prvej kapitole 
tejto príručky. 



V prvej časti príručky sa zameriavame na analýzu 
súčasného stavu školského dvora a identifikáciu 
príležitostí, ktoré súčasný priestor ponúka. 
Predstavíme vám aj návrhy riešení ako prekonať 
prekážky brániace outdoorovej edukácii a 
jednoduché námety na aktivity a odporúčania ako s 
outdoorovou edukáciou začať ihneď.  

Prvá kapitola sa venuje zhodnoteniu vašej 
východiskovej situácie a identifikácii prvkov, ktoré 
sa už v súčasnosti na školskom dvore nachádzajú a 
mohli by podporiť realizáciu outdoorovej edukácie.

Druhá kapitola sa zaoberá prekážkami brániacimi 
zmysluplnej outdoorovej edukácii a možnosťami ako 
ich zvládnuť.

Tretia kapitola poskytuje inšpirácie, ako využiť 
súčasný priestor pri výučbe vychádzajúcej z štátneho 
vzdelávacieho programu a to bez nutnosti meniť 
školský dvor.

Zvyšné štyri kapitoly vás štruktúrovane prevedú 
procesom plánovania a implementácie udržateľných 
a nízko-nákladových riešení ako premeniť školský 
dvor na priestor vhodný pre outdoorovú edukáciu.

Štvrtá kapitola vám pomôže naplánovať projekt 
premeny školského dvora.

Piata a šiesta kapitola predstavuje príklady 
jednoduchších aj komplexnejších projektov zmeny 
školských dvorov, ktorých cieľom je podpora 
kvalitnej outdoorovej edukácie.

Siedma kapitola bližšie vysvetľuje, ako zabezpečiť 
pravidelné a udržateľné využívanie školského dvora 
v prospech všetkých žiakov, zamestnancov školy, 
ale aj miestnej komunity a v neposlednom rade aj v 
prospech lokálneho životného prostredia.  

Obsah príručky je podporovaný online modulmi 
a námetmi na outdoorové aktivity. Nasledujúce 
piktogramy sa objavia na relevantných miestach 
príručky, s cieľom nasmerovať vás na príslušný 
doplnkový zdroj:

tento piktogram vyjadruje, že je k 
danej téme k dispozícii aj online 
modul 

piktogram znamená, že si môžete 
stiahnuť námet na relevantnú 
outdoorovú aktivitu 
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Outdoorová edukácia 
poskytuje deťom a mládeži 
širokú paletu výhod. Žiaci majú prístup 
k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich 
koncentráciu či bystrosť a taktiež posilňuje 
aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku 
poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a 
rozvíja pohybovú gramotnosť. Práve pohyb je 
pre súčasnú generáciu mládeže mimoriadne 
dôležitý, pričom vďaka dostatočnému 
pohybu sú následne žiaci v triede omnoho 
pokojnejší. Viaceré štúdie potvrdzujú, že 
vzdelávací proces je efektívnejší, ak sú žiaci 
do vyučovania aktívne zapojení (Alvarez-
Bueno a kol., 2017).

Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo 
vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu 
interakciu. Nielenže sú vzťahy v skupine 
uvoľnenejšie, ale vďaka využívaniu rôznych 
štýlov učenia dostanú všetci jednotlivci 
príležitosť vyniknúť, čo môže byť obzvlášť 
prínosné pre žiakov s poruchami pozornosti, 
ako je napríklad ADHD (Kuo F.E. a Faber Taylor 
A., 2004). Vonkajšie prostredie vytvára 
príležitosti pre spoznávanie vlastných limitov 
a na budovanie odolnosti voči neúspechom. 
Aby si žiaci osvojili dôležité zručnosti pre svoj 
ďalší život, potrebujú dostať šancu zhodnotiť 
riziká z vlastného pohľadu. Školský dvor 
ponúka pre tieto účely vhodné podmienky. 
Vzdelávanie na školskom dvore môže 
zároveň podporiť budovanie vzťahu medzi 
dieťaťom a miestom, čomu napomáha aj 
to, že školský dvor je univerzálny a ľahko 

dostupný priestor, ktorý 
môžu žiaci navštevovať bez 

obmedzení a pravidelne. 

Zážitok z rôznorodosti prírodných zdrojov, 
priestorov a fyzikálnych či chemických javov 
vytvára bohaté možnosti pre spontánne 
(ale aj plánované) učenie. V súčasnosti 
nesmieme podceňovať ani budovanie vzťahu 
medzi deťmi a prírodou. Ochraňovať a vážiť 
si ju budú len v prípade, ak im na prírode 
bude záležať (Soga a kol., 2016). Dobré 
duševné zdravie môže byť zároveň pre túto 
generáciu omnoho kritickejšie ako pre tie 
predchádzajúce. Pobyt v prírode významne 
napomáha mentálnej pohode a radosti. 
Príroda tlmí u detí stres zo životného štýlu 
a pomáha im vyrovnať sa s nespokojnosťou 
(Wells, 2003 citovaný v práci Randy White, 
2004). Čas strávený vonku v súčasnosti 
ovplyvňuje „obrazovková“ kultúra, vďaka 
ktorej nemá mnoho detí potrebu tráviť čas 
vonku, ako aj strata záujmu o objavovanie 
neznámeho, z dôvodu zmeny pohľadu rodičov 
na riziká, ako aj nedostatok kvalitných 
zelených verejných priestranstiev.   

Pri outdoorovej edukácii žiaci zažijú 
zmysluplnú zábavu. Súčasne sú stimulované 
všetky ich zmysly, čím sa posilňuje zážitok a 
podporuje ich schopnosť zapamätať si učivo, 
nakoľko nadobudnuté vedomosti budú úzko 
späté so spomienkami a emóciami. V tomto 
ohľade je dôležité spomenúť aj význam hry.   



Hranie a učenie sa v skutočnosti vzájomne 
nevylučujú, práve naopak deti sa 
prostredníctvom dobre zvolenej hry dokážu 
naučiť oveľa viac (Randy White, 2004). 
Samozrejme nie každá hra je zmysluplná. 
Preto je potrebné vyberať aktivity, ktoré 
prispievajú k pozitívnym zážitkom z hry 
a komplexne podporujú rozvoj osobnosti 
dieťaťa. Ich pozitívny dopad môžeme 
pozorovať v lepšej schopnosti učiť sa, 
v lepších sociálnych zručnostiach, v 
schopnosti konštruktívne riešiť problémy a 
v odolnosti dieťaťa voči neúspechu. Aj keď 
sa táto príručka zameriava na outdoorovú 
edukáciu, netreba zabúdať aj na význam 
spontánnej hry na ihrisku. 

Celosvetovo rastie množstvo dôkazov 
podporujúcich vyučovanie mimo triedy. 
Karen Malone vo svojej štúdii „Na každej 
skúsenosti záleží“ (Every Experience Matters, 
2008) identifikovala vyše 100 výskumov z 
celého sveta, ktoré vyzdvihovali pozitívny 
vplyv outdoorovej edukácie na celkový rozvoj 
dieťaťa.

Dobrým príkladom je aj oficiálna štátna 
politika vo Veľkej Británii uznávajúca potrebu 
pravidelného prístupu detí k inšpiratívnemu 
vonkajšiemu prostrediu, ktoré v rámci 
holistického prístupu obohacuje ich 
vzdelávací zážitok. Tu sú úryvky z vybraných 
štátnych dokumentov:

„Učiť vonku je častokrát efektívnejšie ako 
učiť v triede.“ (Vzdelávací program 
výnimočnosti outdoorovej 
edukácie). 

„Outdoorová edukácia je súčasťou 
profesných štandardov a predstavuje 
kľúčový aspekt dobrej pedagogickej praxe.“ 
(Hlavný školský úrad Škótska).

„Outdoorová edukácia pozitívne prispieva 
k telesnému, osobnému a sociálnemu 
rozvoju študentov a je významnou súčasťou 
vzdelávacieho procesu presahujúcou 
formálne učebné osnovy.“ (Národný 
vzdelávací program v Anglicku).

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj 
je dôležitou politickou agendou aj v 
Nemecku a na národnej úrovni je súčasťou 
federálneho vzdelávacieho programu. 
Aktuálne prebiehajú viaceré regionálne 
pilotné projekty financované štátom, ktoré 
sa zameriavajú na posilnenie outdoorovej 
edukácie (napr. Draussen Schule). Vďaka 
odhodlaným učiteľom, ktorí nachádzajú 
spôsoby, ako realizovať vyučovanie 
vonku, sa outdoorová edukácia 
rozmáha po celom Nemecku.



Príručka vznikla v rámci partnerstva slovenských, nemeckých a britských organizácií, 
ktoré sa spojili s cieľom rozvíjať deti prostredníctvom zmysluplnej outdoorovej edukácie 
realizovanej na vylepšených školských dvoroch. Každá organizácia priniesla vlastné 
expertné skúsenosti a texty prispôsobila reáliám konkrétnej partnerskej krajiny.

Learning through Landscapes
www.ltl.org.uk

Learning through Landscapes je britská 
charitatívna organizácia, ktorej prioritným 
zameraním je podpora outdoorovej edukácie 
detí. Jej víziou je, že každé dieťa má nárok 
rozvíjať sa prostredníctvom zážitkového 
pobytu vonku, ktorého súčasťou je pohyb, 
aktívne bádanie, rozvoj sociálnych zručností 
a zábava.
Organizácia považuje za kľúčové, aby žiaci 
boli súčasťou rozhodovacieho procesu o 
vzhľade a využití školského dvora, čoho 
výsledkom je, že žiaci vnímajú tento 
priestor za hodnotnejší, správajú sa k nemu 
ohľaduplnejšie a ich záujem o učenie vonku 
rastie.

Aktivity, ktoré organizácia realizuje:
• Obhajoba a prezentácia výhod 

outdoorovej edukácie v materských a 
základných školách. 

• Navrhovanie a implementácia zmien na 
školských dvoroch podporujúcich rozvoj 
detí.

• Podpora a vzdelávanie učiteľov 
materských a základných škôl v oblasti 

získania zručností realizovať kvalitnú 
outdoorovú edukáciu.

Hodnoty, ktorými sa pracovníci organizácie 
riadia, vyplývajú z viery, že: 

• zdieľaním príkladov dobrej praxe je 
možné inšpirovať iných,

• žiaci dokážu plnohodnotne prispieť k 
hľadaniu riešení,

• aj zaužívané postupy a smernice je 
možné zmeniť.

Proces zmeny odporúčaný charitou Learning 
through Landscapes je založený na viac 
ako 20-ročných skúsenostiach pri podpore 
materských a základných škôl zavádzať 
udržateľnú outdoorovú edukáciu do dennej 
praxe.

PARTNERSTVO

www.ltl.org.uk


Strom života 
https://en.stromzivota.sk

Strom života je mimovládna, nezisková 
organizácia, ktorá sa už 40 rokov venuje 
environmentálnej výchove a ochrane 
kultúrneho dedičstva. Cieľovými skupinami 
sú deti v materských aj základných školách 
a mládež vo všeobecnosti. Organizácia 
autorsky pripravuje a koordinuje programy 
environmentálnej výchovy, do ktorých sa 
ročne zapája približne 150 škôl z celého 
Slovenska. 

Okrem tvorby vzdelávacích materiálov 
využívajúcich medzipredmetové vzťahy, 
zážitkovú pedagogiku a outdoorovú 
edukáciu, organizácia pripravuje tréningy a 
konferencie pre učiteľov, vydáva dva detské 
časopisy a zapája sa aj do medzinárodných 
mládežníckych projektov.

INAK
www.trochuinak.sk

Cieľom občianskeho združenia INAK 
je podporovať a rozvíjať inovatívne 
prístupy, využívať tvorivé metódy v 
oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu 
u detí, mládeže i dospelých, podporovať 
celoživotné vzdelávanie a zlepšovať kľúčové 
kompetencie učiacich sa. Svoje vízie sa 
snaží realizovať prostredníctvom miestnych, 
národných i nadnárodných projektov, zväčša 
v silných partnerstvách a v spolupráci s 
rôznymi typmi inštitúcií.

https://en.stromzivota.sk
www.trochuinak.sk


Unabhängigen Institut für 
Umweltfragen
www.ufu.de

UfU je verejný výskumný inštitút pôsobiaci v 
nasledovných oblastiach:
• ochrana limitovaných prírodných 

zdrojov,
• znižovanie emisií založených na uhlíku,
• podpora participácie a demokracie,
• sociálna spravodlivosť,
• udržateľná ekonomika podporujúca 

vyššie uvedené oblasti.

Na výskumných projektoch 
financovaných zo strany 
štátu, ministerstiev, 
obcami alebo nadáciami 
pracuje približne 30 stálych 
zamestnancov a väčšie množstvo 
externistov. Výstupmi projektov 
sú štúdie, právne analýzy, vzdelávacie 
materiály alebo príručky, ktoré UfU 
pravidelne publikuje. Okrem výskumu sa 
organizácia venuje sieťovaniu s podobne 
hodnotovo orientovanými organizáciami, či 
už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. 

www.ufu.de/en
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Výsledkom 
analýzy by 
mali byť:

Každý školský dvor je špecifický, či už 
hovoríme o jeho veľkosti alebo použitých 
prvkoch. Ako teda využiť potenciál 
školského dvora pre bádanie, objavovanie, 
učenie a hranie pre všetky deti navštevujúce 
školu bez ohľadu na to, aký školský dvor 
máme k dispozícii? 

Základným predpokladom pre vytvorenie 
trvalého a udržateľného riešenia 
podporujúceho edukáciu vo vonkajšom 
prostredí je podpora vedenia školy a ochota 
zo strany pedagógov zmeniť zaužívané 
vzdelávacie postupy a metódy. Preto ešte 
pred navrhovaním zmien na školskom dvore 

• audit školského dvora,
• zhromaždené informácie za účelom 

lepšieho pochopenia, ako školský dvor 
v súčasnosti podporuje alebo naopak 
obmedzuje outdoorovú edukáciu detí,

• nákres budovy školy a školského dvora, 
ktorý poslúži ako podklad pre následnú 
diskusiu ohľadom premeny daného 
priestoru. Nákres by mal obsahovať už 
existujúce prvky, ktoré váš zámer realizovať 
outdoorovú edukáciu podporujú, ale 
zároveň aj tie, ktoré vášmu zámeru bránia. 
Pre viac informácií ako tento nákres čo 
najefektívnejšie využiť, prečítajte si štvrtú 
kapitolu tejto príručky.

Prvá kapitola príručky vysvetľuje ako 
analyzovať súčasný stav školského dvora 

z hľadiska prístupu pedagógov, 
rôznych disponibilných zdrojov 

podporujúcich outdoorovú 

edukáciu (napríklad pomôcok, ktoré môžeme 
zobrať von) a z pohľadu prvkov, ktoré sa už 
v súčasnosti na školskom dvore nachádzajú 
(napr. lavičky, paletové sedenie, dreviny, 
ihrisko).

1) ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
ŠKOLSKÉHO DVORA

MODUL 2
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Berte do úvahy celý školský dvor, spôsoby 
jeho využívania a širokú paletu potrieb 
komunity školy (najmä žiakov). Ak sa 
rozhodnete meniť len časť školského dvora 
a prispôsobiť ho pre realizáciu outdoorovej 
edukácie. Vždy vnímajte daný priestor v 
súvislosti s celým školským dvorom, ako aj 
strednodobejším plánom školy. Vyhotovený 
nákres budovy školy a školského dvora, 
prípadne aj fotografie súčasného stavu, 
vám pomôžu pri brainstormingu. Následne 
zanalyzujte štátny vzdelávací program a 
vyberte si témy, ktoré by ste mohli vyučovať 

vonku. Do úvahy berte aj krúžkovú činnosť 
školy. Nezabudnite ani na skryté posolstvá 
školského dvora, teda ako sa na ňom žiaci a 
pedagógovia cítia, či majú k nemu vzťah a 
či na ňom chcú tráviť čas.

diskutujte v učiteľskom kolektíve o výhodách 
outdoorovej edukácie, jej silných a slabých 
stránkach, ako aj možnostiach vyučovania 
tém štátneho vzdelávacieho programu na 
školskom dvore. Identifikujte existujúce 
bariéry, ktorá vám bránia realizovať učenie 
vonku a hľadajte možnosti ako tieto bariéry 
prekonať. Už v tejto fáze sa vám môže podariť 
identifikovať jednoduché opatrenia, ktoré 
podporia váš cieľ – zlepšiť možnosti školy 

pre realizáciu outdoorovej edukácie. Viac o 
postupoch plánovania, realizácie a následnej 
udržateľnosti projektu zmeny dizajnu 
školského dvora sa dočítate v kapitolách 
štyri až sedem.

Počas diskusie uplatňujte tieto tri základné 
prístupy:

HOLISTICKÝ PRÍSTUP 
MODUL 1
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Okrem diskusie o použitých materiáloch 
a rastlinách zahŕňa tento prístup aj tému 

budúcej správy a údržby školského 
dvora. Do úvahy treba brať plánované 

investičné projekty školy (výstavby, 
rekonštrukcie, prestavby...), 

aby výhody plynúce z 
navrhovanej premeny 

školského dvora, 
mohli byť 

užívané 
aj po 

zrealizovaní takýchto projektov.

V prvom rade je potrebné preskúmať terén. 
Choďte von a prejdite sa po školskom dvore. 
Je bohatý na biodiverzitu, plný rôznych 
zákutí, dostatočne vybavený a dômyselne 
členený, aby čo najviac stimuloval realizáciu 
outdoorovej edukácie počas roka? Ak 
je odpoveď nie, tak existuje priestor na 
zlepšenie, po ktorom bude školský dvor 
spĺňať požiadavky formálneho vyučovacieho 
procesu, ako aj požiadavky individuálnych 
vzdelávacích stratégií uplatňovaných v 
rámci intuitívnych hier počas prestávok 
alebo mimo školského vyučovania.

UDRŽATEĽNÝ PRÍSTUP 

PARTICIPATÍVNY PRÍSTUP 

Čím širšiu skupinu ľudí zapojíte a o čo 
intenzívnejšia diskusia vznikne, tým ľahšie 
sa vám podarí navrhnúť a zrealizovať 
riešenie, ktoré bude vyhovovať celej 
škole. Zároveň platí, že ak sa na zmene 
dizajnu školského dvora dosiahne široká 
zhoda, tým je pravdepodobnejšie, že nové 

prvky budú plnohodnotne využívané a 
dlhodobo udržiavané. Do diskusií zapojte 
celú komunitu školy - žiakov, pedagógov, 
pomocný personál aj rodičov. Intenzívne 
zapojenie žiakov možno vnímať aj v 
súvislosti s požiadavkami Dohovoru OSN o 
právach dieťaťa – článok 12.
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V druhom kroku sa pozrite na školský dvor z 
pohľadu odkazu, ktorý deťom poskytuje. Triedy 
i chodby v interiéri školy prezentujú úspechy 
žiakov, komunikujú hrdosť školy a sú priestorom 
pre oslavu rôznych významných udalostí. Vieme 
to isté povedať aj o školskom dvore? Alebo 
je to len miesto s nestimulujúcimi prvkami, 
chýbajúcou rôznorodosťou, či prázdny priestor 
slúžiaci iba na vybehanie počas prestávok 
a následne sa žiaci znovu vrátia do tried a 
pokračujú s vyučovaním? Výskumy nám ukazujú, 
že deti tento odkaz jasne vnímajú a práve 
vnútorný priestor považujú za miesto „kde to žije“ 
a kde prebieha vzdelávanie (Titman W: Výnimočné 
miesta, výnimoční ľudia: Skryté kurikulum 
školských dvorov ). Ak zoberieme do úvahy aj 
mieru úsilia, ktoré škola vynaloží pri vytváraní 
inšpiratívneho, prijemného a neustále aktuálneho 
prostredia v interiéri školy a porovnáme to s 
investovaným úsilím do školského dvora, tento 
odkaz bude ešte zreteľnejší. 

Súčasťou analýzy súčasného stavu je 
aj zamyslenie nad tým, čo chce škola 
prostredníctvom školského dvora komunikovať 
voči žiakom a verejnosti. Škola sídliaca v 
menej bezpečnej oblasti, môže chcieť, 
aby si žiaci vytvorili ku školskému 
dvoru blízky vzťah a vnímali ho 

ako bezpečné miesto, na ktorom niečo 
znamenajú  a môžu sa realizovať. Iná škola 
môže chcieť prezentovať svoje zameranie, 
napríklad na ochranu životného prostredia, či 
prírodné vedy. Ďalšia môže chcieť prezentovať 
konkrétne hodnoty, lokálne kultúrne dedičstvo 
alebo vieru. Každý prvok umiestnený na školskom 
dvore môže takúto komunikáciu podporiť. 
Prípadne môže byť školský dvor rozčlenený na 
zóny, kde úlohou osadených prvkov je navodiť 
rôznu atmosféru, napríklad s cieľom vytvorenia 
pokojného miesta pre vykonávanie aktivít 
vyžadujúcich vyššiu koncentráciu žiakov (čítanie 
alebo maľovanie).

V treťom kroku (po diskusii 
v pedagogickom zbore a 
ujasnení si odkazu pre 
žiakov i verejnosť) 
sa pustite do 
identifikácie 
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dostupných zdrojov podporujúcich outdoorovú 
edukáciu (napríklad pomôcok, ktoré môžeme 
zobrať von) a prvkov, ktoré sa už v súčasnosti 
na školskom dvore nachádzajú. Zhodnoťte 
ich prínos z pohľadu podpory požadovaného 
odkazu ako aj podpory outdoorovej edukácie. 
Zároveň identifikujte, čo vám na školskom 

dvore chýba. Nezabudnite aj na základné 
potreby, ktoré triedy bežne pokrývajú 

(napríklad miesto na sedenie v tieni, 

prístrešok, tabuľa s kriedou). 

Svoje zistenia zakresľujte do vytlačeného 
alebo digitálneho pôdorysu školského dvora. 
Prvky, ktoré chcete na školskom dvore 
ponechať, prípadne odstrániť zvýraznite inou 
farbou ako priestor, o ktorom si myslíte, že má 
potenciál pre realizáciu outdoorovej edukácie, 
avšak v súčasnosti sa na tento účel nevyužíva.
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Analýza dostupných zdrojov a prvkov, ako aj 
identifikácia tých chýbajúcich, vám poskytne 
podklad pre formulovanie vašich silných a 
slabých stránok, i príležitostí na zlepšenie. 
Odporúčame vám využiť niektorý z dostupných 
tabuľkových nástrojov, ktorý vám výsledky 
zobrazí aj v prehľadnom diagrame.

Pre širší rozhľad si ešte prečítajte nasledovné 
kritéria úspechu, ktoré identifikovali školy, 
pravidelne sa zaoberajúce hodnotením svojho 
školského dvora:

• Rozmanitosť
Rozmanitý a mnohotvárny priestor poskytne viac 
príležitostí pre outdoorovú edukáciu.

• Estetika
Sú napohľad rôzne farby, vzory a vizuálne prvky 
zladené? Ako sa pedagógovia a žiaci na školskom 
dvore cítia?

• Zeleň
Deti potrebujú prírodu a pre budovanie vzťahu 
k nej je potrebné, aby sa o ňu starali od útleho 
detstva. Výskumy zdôrazňujú, že pobyt vonku a 
samotná zeleň má pozitívny dopad na fyzické aj 
psychické zdravie detí. 

• Pohoda a relax
Rovnako ako sa v interiéri nachádzajú 

oddychové 

miesta slúžiace na sedenie, 
je potrebné takéto miesta 
zabezpečiť aj vonku.

• Zhromaždisko
Je nevyhnutné, aby žiaci poznali miesto, kde sa 
majú na začiatku alebo počas hodiny zhromaždiť. 
Toto miesto by malo byť dostatočne veľké na 
to, aby na ňom mohli prebiehať aj skupinové 
diskusie, napríklad v kruhu. Čím je školský 
dvor väčší, tým je potreba mať takéto miesta 
nevyhnutnejšia. 

• Jednoduchý prístup
Zohľadnite ako rýchlo sa dokážete dostať na 
školský dvor, resp. naspäť do tried (je potrebné 
budovu školy obchádzať alebo viete využiť aj 
bočné vchody) a ako jednoducho sa môžete po 
areáli pohybovať (spleť chodníčkov a vegetácie). 
Toto kritérium má významný vplyv na motiváciu 
pedagógov realizovať outdoorovú edukáciu, na jej 
frekventovanosť a čas strávený vonku.
 
• Vonkajšie úložisko
Pre deti bezpečné úložisko (napr. sklad) ušetrí 
čas na prenášanie rôznych pomôcok z a do 
budovy školy.

Ako je na tom váš školský dvor? Spĺňa vyššie 
uvedené kritériá? Vidíte už teraz príležitosti pre 
zlepšenie?

MODUL 4
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Skôr ako sa pustíte do premeny školského dvora, porozmýšľajte nad 
tým ako budete sledovať a vyhodnocovať úspech vášho projektu. 
Pomôže vám to pochopiť, čo sa vám podarilo alebo nepodarilo 
dosiahnuť a identifikovať oblasti, na ktorých musíte ešte popracovať. 
Dôležité je, aby ste dosiahnutý úspech prezentovali nielen v škole, ale 
aj širšiemu publiku (minimálne rodičom, ale aj na webovej stránke 
školy). Oslavujte každý pozitívny posun, či už ide o maličkosť alebo 
veľký krok vpred.

Medzi jednoduché evalvačné aktivity, ktoré vám pomôžu sledovať 
váš úspech, patrí napríklad zhromažďovanie informácií a fotografií 
na časovej osi, ktorá bude zachytávať pôvodný aj aktuálny stav 
školského dvora, mieru a spôsob jeho využívania pedagógmi a 
žiakmi, ako aj pocity, ktoré z neho majú. Aj takýmto jednoduchým 
spôsobom môžete efektívne úspech zrealizovaných zmien 
vyhodnotiť.

SLEDOVANIE ÚSPECHU
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Záväzok zlepšiť školský dvor a realizovať 
edukáciu aj mimo tried môže byť výzvou. 
Pamätajte však, že aj malý krok k splneniu 
tohto cieľa môže motivovať ostatných, aby 
rovnako ako vy, vyučovali vonku a pomohli 
vám vykonať na školskom dvore ďalšie 
zmeny. K identifikovaným prekážkam 
pristupujte kreatívne a sústreďte sa na 
hľadanie riešení, nie na konštatovanie, že sa 
niečo nedá alebo nejde zrealizovať.

V prvom kroku si pomôžte silnými stránkami 
vášho školského dvora identifikovanými 
v rámci analýzy súčasného stavu. 
Porozmýšľajte, aké dodatočné opatrenia 
je potrebné prijať, aby ste naplno využili 

ich potenciál. Napríklad, 
ak sa na školskom 
dvore nachádza pekný 
trávnik a považujete ho za 
vašu silnú stránku, jednoduchými 
opatreniami dokážete zvýšiť 
biodiverzitu daného územia. Ak vyčleníte 
časť trávnika na výsadbu sezónnych 
kvitnúcich rastlín, podporíte tým budovanie 
vzťahu detí k prírode počas celého 
školského roka. Na danom mieste môžete 
následne mapovať rast zasadených rastlín, 
vyhodnocovať získané údaje, prípadne 
inšpirovať deti pre umelecký opis alebo 
realizovať umelecké postupy využívajúce 
prírodné materiály.

• identifikovať spôsoby, ako prekonať 
prekážky brániace outdoorovej edukácii,

• ako sa pripraviť na realizáciu 
vyučovania vonku, ako rozmýšľať o 
aktivitách a zdrojoch, ktoré podporia váš 
zámer zmeny školského dvora.

Už pri analýze súčasného stavu mnohí vaši 
kolegovia pomenujú prekážky, ktoré im 
bránia realizovať zmysluplnú outdoorovú 
edukáciu. V tejto kapitole vám predstavíme 

najčastejšie argumenty učiteľov aj 
návrhy na ich riešenie. 

Po prečítaní 
tejto 
kapitoly 
by ste mali 
vedieť:

2) AKO PREKONAŤ PREKÁŽKY BRÁNIACE 
OUTDOOROVEJ EDUKÁCII
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Čo urobiť so slabými stránkami?
Ak sa slabé stránky týkajú nízkej variabilnosti 
prostredia, prečítajte si kapitoly päť a šesť, 
v rámci ktorých vám ponúkame jednoduché 
aj komplexnejšie návrhy zmeny dizajnu 
školského dvora. Ak vám chýbajú námety na 
vyučovanie, v kapitole tri vám predstavíme 
inšpirácie, ktoré si vyžadujú minimálne 
alebo žiadne zásahy do školského dvora. 
Ak sa slabé stránky týkajú prítomnosti 
nebezpečných materiálov alebo poškodených 

outdoorových prvkov, ich odstránenie by 
malo byť vašou prioritou a to najmä z dôvodu 
všeobecnej bezpečnosti žiakov. Prípadne 
môžete takéto prostredie jasne odčleniť a 
realizovať outdoorovú edukáciu v inej časti 
školského dvora.

Školy z Veľkej Británie zaradili medzi 
najčastejšie prekážky brániace outdoorovej 
edukácii:

1. nejasné pravidlá správania sa na školskom 
dvore,

2. nedostatok času na kvalitnú prípravu,
3. nedôverčivý prístup rodičov, nepochopenie 

výhod outdoorovej edukácie, 

4. obavy o zdravie a 
bezpečnosť žiakov,

5. nepredvídateľné počasie,
6. nedostatok zdrojov / limitovaný rozpočet,
7. nedostatočná inklúzia detí so špeciálnymi 

potrebami,
8. nedostatok námetov na vyučovanie.

MODUL 4
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Každý učiteľ má zadefinované pravidlá 
správania sa žiakov v triede. Pri pobyte 
vonku sa však v mysliach mnohých učiteľov 
vynárajú obavy, či sa im podarí udržať 
disciplínu a pozornosť žiakov. Podobne, ako 
si žiaci osvojili pravidlá v triede, prispôsobia 
sa im časom aj vonku, pričom platí, že čím 
je outdoorové vyučovanie častejšie a nie je 
len spestrením, tým ľahšie sú nové pravidlá 
zo strany žiakov akceptované. Postupne 
sa naučia viac sústrediť na plnenie úloh 
ako na užívanie si pobytu vonku, pretože 
už nepôjde o výnimočnú udalosť, ale o 
bežné vyučovanie. V tomto procese je však 
nevyhnuté zaviesť určitú rutinu, či rituál.   

Dajte si záležať na tom, aby ste vyučovaciu 
hodinu začínali vždy rovnakým spôsobom – 
zhromaždením žiakov a vysvetlením, čo sa 
na hodine bude diať, zopakovaním pravidiel 
správania sa a určením hraníc, pokiaľ sa 
žiaci môžu pohybovať. Pre vyučovanie 
si vyberajte priestor, kde sa žiaci môžu 
aj posadiť. Pokiaľ nemáte k dispozícii 
jednoznačné miesto, ktoré môžete využiť 
ako zhromaždisko (na začiatku hodiny, ale 
aj na pokyn počas vyučovania), využite 
lano alebo kriedu a vytvorte kruh, prípadne 
zaveste na strom celtu. Zo stáleho, ale aj z 
provizórneho zhromaždiska má mať učiteľ 
výhľad na všetkých žiakov, tu majú byť 

A) NEJASNÉ PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA
NA ŠKOLSKOM DVORE
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uložené pomôcky a sem sa majú žiaci združovať 
kedykoľvek sú zavolaní. 

Nezabudnite aj na dostupnosť lavicového alebo 
iného sedenia, ktoré umožní žiakom komfortne 
pracovať v menších skupinkách alebo im 
poskytne priestor na oddych, kedykoľvek to budú 
potrebovať. Na sedenie sa dajú využiť aj penové 
podložky, menšie žinenky alebo nastrihané 
karimatky, ktoré zaručia suchý povrch aj na vlhkej 
lavičke alebo tráve. Na prenos podložiek využite 
škatule alebo vrecia, vďaka čomu sa nemusíte 
báť, že by nevyužité podložky napríklad odfúkol 
vietor. Prípadne podložky predierujte, navlečte 
ich na lano a upevnite o stabilný predmet 
napríklad skobou.   

Najmä pri veľkých školských dvoroch je potrebné 
jasne stanoviť hranice, pokiaľ sa žiaci 

môžu pohybovať. Na začiatku hodiny 

zadefinujte jednoznačné viditeľné body, ktoré 
budú tvoriť hranicu. Môže ísť o strom, plot, 
prípadne nejaký outdoorový prvok umiestnený 
na školskom dvore. Ak je to nevyhnutné, použite 
kolíky, farebné stuhy, cestárske kužele, vlajky, 
prípadne nakreslite hranice kriedou.
 
So žiakmi si dohodnite signál, ktorý znamená, 
že majú prestať s akoukoľvek prácou a vrátiť sa 
na zhromaždisko. Vhodné je si zhromažďovanie 
nacvičiť – cieľom je rýchle a okamžité zoskupenie 
sa. Využiť sa dá píšťalka, zvonček alebo vábnička 
na zver, prípadne iný predmet, ktorého zvuk 
je počuť na väčšie vzdialenosti a je jasne 
identifikovateľný. Šetrite si svoj hlas a vyhnite sa 
kričaniu na žiakov.
Podporujte prácu vo dvojiciach alebo menších 
skupinách, čím aspoň čiastočne zamedzíte tomu, 
aby sa niekto zatúlal alebo nepracoval.

Mnohí učitelia 
si myslia, že 

príprava outdoorovej hodiny je náročná na čas 
a popri plnení iných povinností ju nemajú kedy 
pripraviť. Súhlasíme s tým, že štruktúru hodiny 
treba premyslieť, samotná príprava by však 
nemala zaberať viac času ako príprava na bežnú 

vyučovaciu hodinu, a to najmä vtedy, ak sú 
stanovené pravidlá pobytu vonku a potrebné 

pomôcky sú k dispozícii.

Začlenenie outdoorovej edukácie 
do vzdelávacej praxe je skôr 

otázkou prístupu ako nedostatku 

B) NEDOSTATOK ČASU NA 
KVALITNÚ PRÍPRAVU
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času. Ak sa pozriete na konkrétnu 
vzdelávaciu tému inými očami, hneď sa vám 
budú vynárať nápady, ako danú tému učiť 
vonku, a to buď celú alebo iba niektorú časť. 
Školský dvor vám zároveň dáva priestor pre 
spontánne nápady, pomocou ktorých sa 
dokážete ľahšie prispôsobiť individuálnym 
vzdelávacím potrebám žiakov. Pohybové 
aktivity, napríklad rýchla naháňačka na 
čerstvom vzduchu v rámci matematickej 
hry, môžu byť presne to, čo žiaci potrebujú, 
aby spálili prebytočnú energiu alebo 
upokojili svoju nervozitu. Začleňovanie 
krátkych pohybových hier do outdoorových 
aktivít tak môže byť spôsobom, ako zvýšiť 
koncentráciu a výkonnosť žiakov v triede.  

Jednou z mnohých výhod outdoorovej 
edukácie je aj možnosť využívať prírodné 
materiály nachádzajúce sa na školskom 
dvore (namiesto prenášania pomôcok z 
vnútra). Ak chcete ušetriť čas na prípravu 
špeciálnych 
pomôcok (nožnice, 
nože, pravítka, 
misky, lopatky, 
lupy, podložky na 
písanie...), majte 
ich stále pokope 
v boxe či v batohu 
alebo ich skladujte 
vo vonkajšom 
sklade, odkiaľ si ich 
rýchlo zoberiete.

Práve usporiadaný 

vonkajší, uzamykateľný 
sklad, z ktorého si žiaci môžu 
sami vyberať pomôcky, považujeme 
za veľmi rozumnú investíciu. Môžete 
tu skladovať záhradné potreby, pomôcky 
pre pokusy, meracie prístroje a pravítka, 
zalaminované základné poučky, vzorce 
alebo čísla, podsedáky, podložky na písanie, 
papiere a kriedy. Takýto sklad podporuje 
samostatnosť žiakov a učí ich zodpovednosti 
(vyber si správne pomôcky a po použití ich 
vráť na miesto). Ak sa obávate vandalizmu 
alebo zlodejov, zriaďte si mobilný vozík, 
ktorý budete skladovať v blízkosti vchodu 
do budovy alebo si zriaďte uzatvárateľný 
box pre set pomôcok (nožnice, špagát, 
ceruzky, lepiaca páska). Vďaka vozíku alebo 
boxu budete mať všetky potrebné pomôcky 
pohromade, ľahko ich prenesiete a po 
skončení vyučovania nestratíte. 
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Pokiaľ si človek outdoorovú edukáciu nezažije 
na vlastnej koži, môže považovať vonkajšie 
prostredie za priestor, kde sa deti môžu hrať a 
vyblázniť, ale nie za miesto, na ktorom môže 
prebiehať riadne vyučovanie. Učitelia tak môžu 
pociťovať zo strany rodičov tlak alebo kritický 
postoj, spochybňujúci začleňovanie takejto 
edukácie medzi zmysluplné a účinné vzdelávacie 
stratégie.

Priebežné informovanie rodičov o zvolenom 
prístupe a plánovaných zmenách na školskom 

dvore nielenže napomáha pochopeniu 
hodnoty vašej práce, ale dokáže poslúžiť 

aj na vysvetlenie dôvodov, prečo 
takýto prístup uplatňujete. V 

závislosti od náročnosti 
rodičov môžete využiť aj 

citovanie výskumov 
alebo štátnej 

vzdelávacej 
politiky. 

Vo všeobecnosti je oveľa jednoduchšie získať 
rodičov na svoju stranu, ak ich zapojíte do 
diskusie a vypočujete si ich obavy. Tlak z ich 
strany postupne ustane alebo sa bude prejavovať 
len zriedkakedy.

Bližšie o spôsoboch zapojenia rodičov a širšej 
komunity do projektu zmeny hovorí štvrtá 
kapitola tejto príručky. Základným princípom, 
ktorý sa osvedčil na väčšine škôl, je využívanie 
rôznych komunikačných kanálov. Príkladom je 
vonkajšia vývesná skrinka, nástenka, prezentácia 
na rodičovskom združení, pravidelné články na 
webovej stránke školy, ako aj zapojenie žiakov 
do výroby plagátov alebo letákov prezentujúcich 
aktivity, ktoré vonku vykonávali. Vhodným 
riešením môže byť aj pozvanie rodičov na brigádu 
(v rámci zmeny dizajnu školského dvora) alebo na 
vybranú vyučovaciu hodinu (ideálne na začiatku 
alebo konci vyučovania).

C) NEDÔVERČIVÝ PRÍSTUP 
RODIČOV, NEPOCHOPENIE 
VÝHOD OUTDOOROVEJ EDUKÁCIE



13 14

Povinnosťou škôl je dbať na zdravie a 
bezpečnosť žiakov, preto v rámci analýzy 
súčasného stavu venujte náležitú pozornosť 
identifikácii nebezpečných materiálov alebo 
zničených outdoorových prvkov, ktoré si 
vyžadujú opravu alebo odstránenie. Vo 
všeobecnosti platí, že ak je školský dvor pre 
deti známe prostredie, kde sa cítia sebaisto 
a v bezpečí, prirodzene sa ho naučia aj 
bezpečne využívať.

Hoci bezpečnosť je nepochybne dôležitou 
témou, rovnako podstatné je to, aby žiaci 
dokázali sami identifikovať a vyhodnotiť 
riziká, stanoviť bezpečnostné hranice 
svojho správania, a to nielen z pohľadu 
seba, ale aj z pohľadu svojich spolužiakov. 
Práve školský dvor, na ktorom sú žiaci 
zapojení do vyhodnocovania rizík, môže 
byť tým správnym miestom, kde sa žiaci 
naučia dôležitým zručnostiam pre 
život. Príkladom je schopnosť 
posúdiť adekvátnosť oblečenia 
v chladnom počasí, 
schopnosť pohybovať 
sa po hrboľatom či 
nerovnom povrchu, 
schopnosť vyhodnotiť 
šmykľavosť povrchu po 
daždi, schopnosť identifikovať 
riziká ako napríklad porast žihľavy 

alebo stavenisko.  
 
Ďalšou častou obavou učiteľov býva, že 
pri pobyte vonku majú menšiu kontrolu 
nad bezpečnosťou žiakov, a to napríklad z 
dôvodu možného uštipnutia včelou alebo 
osou, hrozbe kliešťov alebo potenciálneho 
kontaktu so psom alebo mačkou, a to 
najmä na otvorených priestranstvách. 
Reakcie na takéto situácie by 
mali byť jasne stanovené 
a mali by byť súčasťou 
vyhodnocovania rizík 
v rámci internej 
smernice na 
zaistenie 

D) OBAVY O ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ŽIAKOV
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bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v 
škole.

Počet identifikovaných rizík a 
prislúchajúcich reakcií nemusí byť enormný. 
Samotný proces identifikácie rizík môže byť 
zároveň skvelou príležitosťou, ako zapojiť 
a získať názory žiakov, kolegov v škole, 
pomocného personálu alebo rodičov. Po 
identifikovaní rizík diskutujte o vhodných 
preventívnych opatreniach (oplotenie, 
nosenie šiltoviek alebo šatiek počas 
slnečných dní) a adekvátnych 
reakciách (žiaka aj učiteľa) v 
prípade výskytu rizika. Aspoň 
raz do roka zoznam 
identifikovaných 
rizík, funkčnosť 

preventívnych opatrení a adekvátnosť 
reakcií revidujte.    

Primeranou reakciou zo strany žiaka 
je napríklad osvojenie si poznatku, že v 
prípade kontaktu so včelou alebo osou nemá 
vykonávať prudké pohyby a má zachovať 
„chladnú hlavu“. Jednotlivé reakcie je 
možné so žiakmi nacvičiť, napríklad hraním 
sa na osu a ľudí, kedy žiaci majú nehybne 
zostať stáť ako socha, pokiaľ okolo nich letí 
osa. Každý by si mal byť vedomý aj možných 
alergických reakcií a mal by mať vedomosť, 

kde sa v škole nachádzajú základné 
lieky a kde je možnosť ošetrenia. 

Rovnako sa dá naučiť postup, 
ktorým minimalizujete 

pravdepodobnosť 
prisatia kliešťa 

(použitie 
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repelentu, ponožky vytiahnuté na 
nohaviciach, tričko s dlhými rukávmi, 
oprášenie sa po skončení hodiny a kontrola 
pokožky) alebo útoku psa (držania sa v 
skupine, nepristupovanie a neprovokovanie 
cudzích psov, stáť pokojne, ak pes kráča 
smerom k vám). Využitie hier pri nácviku 
adekvátnych reakcií pomáha nielen 
upevňovať vhodné správanie žiakov na 
školskom dvore, ale poslúži im aj do života. 
Týmto spôsobom v nich budujeme aj 

pochopenie, že riziká a nebezpečné situácie 
sú súčasťou nášho života a že ich výskyt je 
možné minimalizovať a následok vhodne 
riešiť.
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Počasie je označované za najčastejšiu bariéru 
outdoorovej edukácie. Zmena počasia a 
ročných období však môže byť bohatým 
zdrojom inšpirácie a pobyt vonku aj za 
chladnejšieho počasia posilňuje náš imunitný 

systém. Ak sa rozhodnete realizovať 
outdoorovú edukáciu za každého počasia 

(samozrejme okrem búrky a silných 
mrazov), majte istotu, že všetko 

potrebné vybavenie máte 
k dispozícii. V šatni 

musia mať žiaci aj 
pedagógovia 

priestor na 
uloženie 

vhodného oblečenia a obuvi (napr. gumáky, 
pršiplásť), ako aj náhradného oblečenia v 
prípade premoknutia alebo zašpinenia.  

Na školskom dvore sa musí nachádzať 
zastrešený priestor pre prípad daždivého 
počasia. Nízko-nákladové riešenie je celta, 
ktorú je možné pomocou lana rýchlo natiahnuť 
a využiť na rôznych stanoviskách. Celta môže 
poslúžiť aj ako tienidlo počas slnečných dní, 
pričom je možné ju posúvať podľa toho, ako sa 
mení poloha slnka. 

Inšpirácie pre edukáciu prináša aj zima 
(využitie mrazu, ľadu, snehu, prikrmovanie 
vtákov – linky na aktivity nájdete v tretej 
kapitole). Žiaci sa zároveň naučia, ako v 
takomto počasí prispôsobiť svoje správanie 

(ako sa zahriať, pohybovať sa po 
zľadovatenom povrchu a podobne).

V každom prípade je potrebné 
o implementácii outdoorovej 

edukácie do vzdelávacieho procesu 
informovať rodičov, ideálne výňatkom 

zo školského vzdelávacieho programu, ktorý 
pojednáva o uplatňovaní tohto prístupu. Viac o 
tejto problematike pojednáva kapitola sedem. 

E) NEPREDVÍDATEĽNÉ POČASIE
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Mať dostatok financií na zrealizovanie 
všetkých vašich nápadov je nepochybne 
snom každého, realita však býva často iná. 
Preto sa v tejto príručke a odporúčaných 
dizajnoch zaoberáme jednoduchými 
alebo nízko-nákladovými riešeniami. V 
prvom rade je potrebné si uvedomiť, že 
outdoorovú edukáciu je možné realizovať 
na akomkoľvek školskom dvore. Kľúčom je 
naplno využiť potenciál daného priestoru a 
postupom času cieľavedome a systematicky 
pretvárať jeho dizajn pomocou menších 
grantov, príspevkov od miestnej komunity 
a dobrovoľníckej práce. Sústreďte sa na 
udržateľné, nie jednorazové projekty, 
ako je napríklad vybudovanie 
vyvýšených záhonov alebo 
výsadba medonosných rastlín 
podporujúcich biodiverzitu a 
miestny ekosystém.

Pri každom outdoorovom prvku hľadajte 
jeho využitie vo viacerých predmetoch. 
Napríklad labyrint zo živého plota môže 
slúžiť ako vetrolam ochraňujúci vonkajšiu 
piecku, v ktorej sa dajú vypaľovať predmety 

z hliny, ďalej vytvára pokojné prostredie 
pre čítanie či debaty v rámci občianskej 
náuky alebo etiky, pre kreslenie, 
modelovanie 3D objektov, 
zakresľovanie pôdorysov, 
pozorovanie hmyzu... 
Možností na využitie 
nízko-nákladového 
riešenia je veľké 
množstvo. 

F) NEDOSTATOK ZDROJOV / 
LIMITOVANÝ ROZPOČET
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Pod inklúziou chápeme empatické vnímanie 
vzdelávacích potrieb žiakov a vytváranie 
takého prostredia, v ktorom je možné uspokojiť 
rôznorodé potreby každého jedinca bez výnimky. 
Prostredníctvom plnohodnotnej účasti na 
vzdelávaní môžeme zvyšovať úspešnosť žiakov, 
podporovať ich sebaúctu a predchádzať ich 
vyčleňovaniu.

V rámci analýzy súčasného stavu identifikujte 
silné a slabé stránky vášho školského dvora z 
pohľadu inklúzie – bezbariérová prístupnosť, 
využiteľnosť outdoorových prvkov všetkými 
žiakmi, akceptácia kultúrnych rozdielov... Na 
základe pomenovania slabých stránok navrhnite 
opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, aby ste 
vytvorili vhodné prostredie pre viaceré typy 
znevýhodnenia. Bezbariérový prístup, zábradlie 

pri schodoch, vyrovnanie a 
spevnenie niektorých chodníkov, 
sedenie s opierkami na ruky a 
chrbát sú opatrenia pre žiakov so 
zníženou mobilitou. Kontrastné 
povrchy, rôzne materiály, farebnosť 
povrchov a predmety vydávajúce 
zvuk podporujú žiakov so zrakovým 
postihnutím. Kruhové sedenie 
namiesto lavičiek popri chodníku 
podporuje sociálnu interakciu a 
zároveň je možné do kruhu začleniť 
aj žiaka na vozíku. Ak sa zamyslíte 
nad znevýhodneniami žiakov, 
ktoré vašu školu navštevujú, 
určite vás napadnú aj ďalšie prvky 
podporujúce inklúziu, ktoré by ste 
mohli na školský dvor umiestniť.

G) NEDOSTATOČNÁ INKLÚZIA DETÍ 
SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI
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Pedagógovia realizujúci outdoorovú 
edukáciu pravidelne, nevnímajú vyučovanie 
na školskom dvore ako spestrenie 
vzdelávacieho procesu, ale ako bežnú 
edukáciu s rozšírenými hranicami triedy. 
Naopak učitelia bez príslušných skúseností 
môžu pri občasnom využívaní školského 
dvora vnímať určitú neefektívnosť alebo 
problémy.   

Ak potrebujete motivačný impulz, prečítajte 
si viac o výhodách outdoorovej edukácie, 
absolvujte kurz alebo si vyhľadajte výskumy 
a zdroje na internete, prípadne požiadajte 
o pomoc organizácie, ktoré sa outdoorovej 
edukácii venujú dlhodobo (register 
organizácií nájdete na konci tejto príručky). 
Každopádne, ďalšou bariérou, ktorú 
učitelia identifikovali, 

je nedostatok námetov na vyučovanie 
(chýbajúce inšpirácie pre konkrétnu 
vzdelávaciu tému, vyhľadávanie inšpirácií je 
náročné na čas). Je preto pochopiteľné, že sa 
niektorí po prvotnom entuziazme vrátia späť 
k vyučovaniu v triedach. 

V záujme podpory vašej sebaistoty pri 
vytváraní a implementovaní outdoorových 
aktivít do vzdelávacej praxe sme niekoľko 
námetov na vyučovanie zahrnuli aj do tejto 
príručky. Využiť môžete aj ďalšie materiály, 
ktoré sa nachádzajú na našich stránkach 
alebo na stránkach našich partnerov. 
Postupnou praxou zistíte, že podobné 
materiály viete navrhnúť aj sami a nakoniec 
sa možno rozhodnete, že sa o vytvorené 
materiály podelíte aj s inými učiteľmi.  

H) NEDOSTATOK NÁMETOV 
NA VYUČOVANIE

MODUL 3
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„Outdoorová edukácia eliminuje strach z neúspechu. Všetci žiaci majú príležitosť zažiť 
úspech počas učenia sa vonku.“ 
riaditeľ školy vo Veľkej Británii

• Učenie vonku síce znamená robiť veci inak, 
nie však robiť viac. Pozrite sa na učebné 
osnovy a identifikujete témy, ktoré môžete 
vyučovať vonku. Ako inak získajú žiaci 
reálne skúsenosti, pokiaľ si jednotlivé témy 
neodskúšajú na vlastnej koži? 

• Outdoorové aktivity nemusia trvať celú 
vyučovaciu hodinu. Môžete začať krátkymi 
motivačnými aktivitami, napríklad 
počas matematiky. Až keď nadobudnete 
dostatočnú sebaistotu, začnite pobyt vonku 
predlžovať.

Táto časť poskytuje inšpirácie, ako využiť 
súčasný priestor pri výučbe podľa štátneho 
vzdelávacieho programu a to bez nutnosti 

meniť školský dvor. Na každý prvok 
školského dvora (asfalt, trávnaté 

plochy, stromy...) budeme 

nazerať z pohľadu hlavných vzdelávacích 
oblastí, pričom sa zameriame aj na 
predstavenie námetov na ľahko realizovateľné 
aktivity. Viac námetov na aktivity si môžete 
stiahnuť, ak kliknete na piktogramy 
rozmiestnené v rámci tejto kapitoly.  

3) VYUŽITIE EXISTUJÚCEHO ŠKOLSKÉHO 
DVORA NA OUTDOOROVÚ EDUKÁCIU 

Tipy:
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Na prvý pohľad pôsobí asfaltovaný povrch 
školského dvora ako neinšpiratívny priestor, 
pre deti však predstavuje plochu, na ktorej 
môžu behať, skákať, tancovať, kresliť, či 
stavať rôzne modely. Stačí, ak dieťaťu dáte 
do rúk kriedu a okamžite začne po asfalte 
kresliť bez toho, aby ste museli čokoľvek 
povedať. Na asfaltovom ihrisku sa zároveň 
oproti triede lepšie rozptyľuje zvuk. Zamyslite 
sa nad týmto potenciálom a skúste ho využiť 
v prospech vzdelávacieho procesu.

Spoločensko-vedné predmety
S kriedou v ruke dokáže byť asfaltová plocha 
na dvore jedným veľkým pracovným zošitom. 
Pre žiakov bude takáto hodina omnoho 
pútavejšia ako zapisovanie poznámok do 
zošita v triede. Využiť môžete aj fotoaparát 
alebo mobil, na ktorý môžu žiaci nafotiť 
skladanie slabík do slov, dopĺňanie i/y alebo 
interpunkčných znamienok. Takýto dvor 
môže slúžiť aj na rozširovanie slovnej zásoby 
– pomocou vybraných písmen abecedy môžu 
žiaci vytvárať čo najviac slov (podstatných 
mien, prídavných mien, slovies). Starší žiaci 
môžu písať kriedou básne, určovať rýmy, 
prípadne slová alebo súbory slov vyjadrovať 
piktogramom. 

Prírodovedné predmety
Podobným spôsobom sa dá využiť asfalt 
aj v matematike. Žiaci môžu formou 
hry identifikovať postupnosti, dopĺňať 
číselné rady, rysovať tvary, násobiť, merať 
vzdialenosti, porovnávať čísla, vyfarbovať 
štvorcovú sieť alebo kresliť grafy. Aj 
keď využijete „len“ asfalt, určite budete 
pozorovať, že žiaci sú omnoho spontánnejší 
a uvoľnenejší. Asfalt je zároveň vhodný aj 
na demonštráciu rôznych fyzikálnych tém 
– gravitačnej sily, hybnej sily, odstredivej 
sily a pod. Viete si predstaviť, že by ste učili 
Newtonov zákon zotrvačnosti odpálením 
rakety, pripevnením nafúknutého balóna 
na autíčko alebo vystrelením parašutistu? 
Prípadne, že by ste na základe zmenšenej 
mierky kreslili planéty? Alebo napríklad, že 
by ste v rámci prírodopisu porovnávali veľkosť 
človeka a veľryby a to pomocou zakresľovania 
ich veľkosti na školskom dvore?

Steny školskej budovy a asfaltové povrchy 
ponúkajú viaceré možnosti ako učiť pomocou 
reálnych príkladov. Asfaltový povrch viete 
využiť v každom počasí, pričom pomôckami 
vám budú slnečné lúče, dážď, vietor alebo 
sneh. V prípade slnečných lúčov môžete 
merať uhly tieňov alebo si vytvoriť vlastné 

ASFALT
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slnečné  hodiny. Ak prší, môžete pozorovať, 
ako si voda hľadá najjednoduchšiu cestu k 
odtoku. Veterné počasie môže byť využité 
na púšťanie šarkana, mapovanie smeru a 
rýchlosti vetra, prípadne môžete hľadať 
najlepšie miesto pre umiestnenie veterných 
turbín. Sneh môže byť skvelým stavebným 
prostriedkom na stavbu rôznych konštrukcií 
alebo na skúmanie meniaceho sa skupenstva 
vody.

Do identifikácie možností, ako využiť 
asfaltové plochy vo vyučovaní, zapojte 
aj žiakov. Univerzita v Edinburghu takýto 

prístup nazýva Outdoor Journey (cesta 
po vonku). Zoberte žiakov na 

školský dvor a motivujte ich, 
aby vypracovali vlastné 

otázky ohľadom daného 
priestoru. Jednu z 

týchto otázok 
následne 

použite 
ako 

námet pre sériu výskumných aktivít. 
Príkladom môže byť mapovanie mikroklímy 
na školskom dvore.

Umenie
Zabavte sa vytváraním obrovských 
umeleckých pôdorysov. Žiakom dajte k 
dispozícii odpadový materiál, rôzne látky 
alebo ich nechajte využiť svoje vlastné telá. 
Ak je daný priestor šedý, žiaci môžu prispieť k 
tomu, aby bol estetickejší. Môžete napríklad 
vypletať zábradlie špagátom, maľovať na 
steny alebo vytvárať mozaiky.

Osloboďte uväznené tóny 
a zvuky odrážajúce sa 
od stien triedy a 
vyučujte hudobnú 
výchovu vonku. 
Vonkajšie prostredie 
môže taktiež poskytnúť 
inšpiráciu pre skladanie hudby 
a to napr. počúvaním vtákov, 
dažďa, vetra a podobne.

Postavte si raketu
Rozmery dinosaurov
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Iné vzdelávacie oblasti
Veľká prázdna asfaltová plocha môže 
byť skvelým priestorom pre kreslenie či 
vytváranie máp z prírodných materiálov, 
alebo pre učenie o súradniciach a mierke. 
Dovoľte žiakom vytvoriť si vlastné tematické 
mapy, prípadne sa zahrajte na hľadanie 
pokladu podľa deťmi vytvorenej mapy. Na 
asfalte môžete aj z plachiet alebo kartónu 
modelovať rôzne prírodné prvky, ako sú rieky 
či pohoria.

Pri listovaní učebnice dejepisu sa nechajte 
inšpirovať a preneste rôzne historické 
udalosti priamo von na asfaltovú plochu. 
Môže ísť o jednoduchú rekonštrukciu 
bojov, mierových stretnutí vládcov či iných 
významných udalostí. Žiaci môžu zahrať 

scénku či divadlo aj žiakom z iných ročníkov.
Prípadne sa zamerajte na zmapovanie hier, 
ktoré sa na asfalte hrávali rodičia alebo starí 
rodičia žiakov. Požiadajte deti, aby urobili 
s nimi rozhovory, inštrukcie k hre spísali a 
po skontrolovaní zalaminovali. Vytvorené 
kartičky umiestnite vonku, aby sa všetci žiaci 
školy mohli s nimi oboznámiť.
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Keď poviete žiakom, že sa môžu ísť hrať 
na trávu, ihneď sa im rozžiaria oči. Okrem 
vzhľadu a toho, že ide o mäkšiu plochu, na 
ktorú môžu deti bezpečnejšie dopadať, majú 
trávnaté plochy oveľa širšie využitie. Stačí 
si len uvedomiť, že ide o samostatný biotop, 
ktorého súčasťou je pôda a rôznorodé rastliny 
a živočíchy. 

Spoločensko-vedné predmety
Mnohé z navrhovaných aktivít, uvedené 
v časti o asfalte, sa dajú realizovať aj na 
trávnatej ploche. Navyše sedenie na trávniku 
je nepochybne príjemnejšie. Tráva a iné lúčne 
kvety sa môžu stať inšpiráciou pre príbehy a 
poéziu. Navrhnite deťom, aby si predstavili, 
že sú napríklad mravec a na svet majú 
nazerať jeho očami. Následne majú opísať, čo 
vidia. Prípadne si ľahnite a pozorujte mraky. 
Rozvíjajte s nimi imagináciu, vyzvite ich, 
aby používali opisný spôsob reči alebo sa 

zamerajte na „náročnejšie“ otázky a 
určujte typy mrakov.

Prírodovedné predmety
Trávnatý porast poskytuje potenciál pre 
odhad a následné meranie vzdialeností. 
Techniku môžete spojiť aj s pohybom a 
počas kráčania alebo cvičenia si merajte 
tep, prípadne pomocou krokomeru zisťujte 
vzdialenosti.

V tráve môžete konštruovať rôzne 
geometrické tvary (či už pomocou paličiek 
a špagátov alebo pomocou vlastných tiel), 
merať uhly alebo sa odhodlajte aj k stavbe 
3D objektov. Výhodou trávnika je, že paličky 
môžete do zeme zapichnúť, a tak okrem 
základných priestorových objektov (kocka, 
ihlan, kváder), môžete vytvoriť aj zložitejšie 
konštrukcie ako sú napríklad mosty či 
prístrešky.

Prítomnosť trávnatého porastu, respektíve 
akejkoľvek zelene, na školskom dvore 
umožňuje realizovať výskum zameraný na 
biodiverzitu. Pozorovať môžete dážďovky, 
výskyt rastlín alebo bezstavovcov. Prípadne 
urobte rozbor pôdy. Pri rastlinách môžete 
určovať ich jednotlivé časti (napríklad 
pomocou pracovného listu), alebo ich vysaďte 
na rôzne stanoviská a pozorujte, kde sa im 
najviac darí. 

TRÁVNATÉ PLOCHY
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Umenie
Trávnik môžete využiť na rôzne formy 
prírodného umenia, tzv. landart, ale aj ako 
predlohu na detailné kreslenie či maľovanie 
rastlín a živočíchov žijúcich v tráve. 

Iné vzdelávacie oblasti
V záujme podpory zdravia a posilnenia 
imunity si viaceré britské školy osvojili tzv. 
dennú míľu. V rámci tejto iniciatívy majú žiaci 
zabehnúť aspoň 1 míľu denne (1,6 km). 

Hlina je vhodný modelovací 
materiál pre vytváranie 
zmenšených replík pohorí, 
údolí, korýt riek. Počas 
geografie môžu byť žiaci vyzvaní, 
aby vytvorili typické obydlia pre rôzne 
krajiny juhovýchodnej Ázie, Afriky alebo 
pôvodných obyvateľov Ameriky. V tejto 
súvislosti môžete aj skúmať, aké stavebné 
techniky daní obyvatelia využívajú.
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Okrem toho, že nám stromy poskytujú mnoho 
ekosystémových služieb, bolo dokázané, 
že už pohľad na stromy zmierňuje stres a 
zvyšuje spokojnosť. Stromy ponúkajú vítaný 
pocit stálosti v neustále sa meniacom svete. 
Svedčia o histórii komunity a zachovávajú 
jej tajomstvá. Ak sa na školskom dvore 
nachádza jeden alebo viaceré dospelé 
stromy, môžete si byť istý, že deti si ich budú 
pamätať, aj keď zo školy odídu.

Spoločensko-vedné predmety
Strom môžete využiť v každom ročnom 
období. Môže byť vašim celoročným 
projektom, ktorý budete skúmať z rôznych 
perspektív. Na hodinách literatúry môžete 
tvoriť básne, či už o strome samotnom, 
o kôre, vetvách, listoch, ale aj o jeho 
význame, či živote na a v ňom. 
Na slovenčine môžete hľadať 
čo najviac prídavných 
mien súvisiacich 
so stromom, 
vytvárať 
slovné 

hračky alebo prirovnania.

Stromy sú často prítomné aj v ľudových 
piesňach, rozprávkach, či v iných literárnych 
dielach. Deti bude omnoho viac baviť 
rozprávanie o významných lokálnych 
stromoch, pokiaľ sa daného stromu budú 
môcť dotknúť. Následne môžu o danom 
strome napísať vlastnú úvahu. 

Posaďte sa do tieňa stromu a čítajte si 
príbehy alebo sa rozprávajte, ako okolitý svet 
vidia zvieratá.

Prírodovedné predmety
Aj jediný strom môže byť užitočnou 
pomôckou pre rôzne projekty. Ideálne však 
je, ak sa na školskom dvore nachádza viacero 

druhov stromov, z ktorých sa dajú zbierať 
a porovnávať semená, plody a spôsob 

ich rozmnožovania. Možné je 
aj merať rôzne rozmery 

stromu, ako je výška, 
obvod kmeňa či šírka 

koruny. Ak máte 
na dvore 

ihličnaté i 

Strom básní
STROMY
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listnaté stromy, môžete realizovať 
porovnávaciu štúdiu. Zahrnúť do nej môžete 
aj pH pôdy v okolí konkrétneho stromu, 
množstvo svetla, ktoré strom prepúšťa, 
alebo aké druhy živočíchov žijú pri danom 
strome, či už v korune, pod kôrou alebo medzi 
koreňmi.

Okrem toho sú stromy bohatým zdrojom 
prírodného materiálu, ktorý môžete vo 
vyučovaní využiť. Ak sa zamyslíte, určite 
nájdete spôsob, ako na rôzne matematické 
operácie využiť listy, plody či konáriky. 
Neznámu v rovnici môže nahradiť orech 
alebo iný plod. Konáriky sú zas vhodné ako 
znamienko menšie či väčšie, na tvorbu uhlov 
alebo na prácu s geometrickými tvarmi.

Umenie
Stromy vytvárajú rozprávkovú atmosféru a 
môžu slúžiť ako kulisa pri dramatických 
hrách. Kôru stromu môžete oživiť 
tvárou z hliny alebo ho ozdobte, 
aby ešte viac pasoval do 
scenára hry.

Zdrojom pre umelecké diela 
môžu byť aj samotné listy, 
konáre či plody. Môžete 
robiť výtlačky, 
výlisky, sochy 
alebo koláže. Z 
tohto materiálu 
by sa dokonca dali 
vytvoriť aj rôzne hudobné 
nástroje.

Iné vzdelávacie oblasti
Ak máte na dvore starý strom, odhadnite 
jeho vek. Následne zmapujte históriu obce 
od momentu, ako bol strom zasadený. 
Odpoviete si tak na otázku, čo všetko sa 
udialo počas jeho života.
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Viaceré školy vyvinuli nemalé úsilie a založili 
si záhradku alebo vyvýšené záhony. Niektoré 
zašli ešte ďalej a vytvorili záhon pre každú 
triedu. Pestovanie rastlín a zber úrody 
skutočne obohacuje vzdelávací proces, ak sa 
však nepremyslí starostlivosť, záhony môžu 
zarásť a môže byť s nimi spojená len zbytočná 
námaha. Preto nevyužívajte záhony len v 
rámci pestovateľských prác, ale uvažujte 
nad tým, aké časti učebných osnov sa dajú 
so záhonmi odučiť. Urobte si plán na celý rok, 
pričom neostaňte len pri biológii, ale skúste 
implementovať aj aktivity pre iné vyučovacie 
predmety.

Učenie o udržateľnosti, zdravom stravovaní, 
pôvode, výrobe a obchode s potravinami, to 
všetko sú významné globálne témy, ktoré 
môžu súvisieť s rôznymi časťami učebných 
osnov. Takýmto spôsobom sa starostlivosť 
o záhradku rozloží a vy môžete aj na 

matematike záhon poliať alebo v rýchlosti 
preplieť. 

Spoločensko-vedné 
predmety

Či už ide o výsadbu 
rastlín, 

starostlivosť o 
sadenice, 

polievanie alebo zber plodín, každá táto 
úloha môže byť zapísaná ako súbor pokynov, 
ktoré majú žiaci nasledovať. Nechajte deti, 
aby takéto pokyny na hodine slovenčiny 
spísali. Na inej hodine zas môžu pracovať s 
receptami. Ak sa rozhodnete vysadiť okrasné 
rastliny, môžete to riešiť cez umelecký 
projekt, ktorý doplníte aj o básničky.

Prírodovedné predmety
Založenie vyvýšených záhonov alebo 
plánovanie výsadby je skvelou príležitosťou 
pre rôzne matematické úlohy. Napríklad 
môžete vypočítať náklady na stavbu 
záhonu, identifikovať potrebné množstvá 
dosiek a spojovacieho materiálu, vypočítať 
objem záhonu, zabratú plochu, vypracovať 
harmonogram výsadby a termíny zberu alebo 
identifikovať potrebné množstvá osiva pre 
rôzne druhy rastlín.  

Ktorákoľvek pestovaná rastlina môže byť 
predmetom samostatného výskumu alebo 
žiackeho projektu, pričom môžete skúmať, 
ako na rast rastliny vplýva teplota, pH pôdy, 
miera vlhkosti, dostatok slnečného svetla 
alebo pridanie hnojív. Pozorovať môžete, 
ktoré rastliny sa vzájomne podporujú, a ktoré 
naopak nevedia rásť vedľa, prípadne aký hmyz 
dané rastliny navštevuje.

ZÁHRADKA
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Rastliny sú zároveň živým príkladom, na 
ktorom môžete demonštrovať kľúčové 
biologické procesy, ako sú fotosyntéza a 
dýchanie.

Umenie
Na pestovanie rastlín netreba využiť všetku 

dostupnú plochu, ale miesto môžete 
nechať aj pre rôzne umelecké 

inštalácie. Takéto umelecké diela 
môžu medzi rastlinami vyzerať 

esteticky a deti budú ku 
záhonom ešte viac 

priťahované. Medzi 
jednoduché 

inštalácie patria 
maľované kamienky, 

vytváranie sôch s 
motívom hmyzu alebo kvetov, 

ozdobenie podporných paličiek, 
okolo ktorých rastliny rastú alebo 

pomaľovanie bokov vyvýšených záhonov 
či kvetináčov rôznymi farebnými vzormi. 
Pletie záhonov môžete využiť ako zber 
materiálu na tvorbu živých obrazov z listov, 
korienkov a kvetov.

Iné vzdelávacie oblasti
Deťom treba už od útleho veku 

vštepovať, že ich zdravie 
ovplyvňuje aj to, čo jedia. Na 

základnej škole by sa 
v tomto úsilí malo 

pokračovať 
najmä z pohľadu 

pôvodu a zloženia 

potravín, ich výživových hodnôt a 
prínosov pre zdravie. Pravdepodobne 
najjednoduchšie je to 
demonštrovať na niečom, 
čo rastie na školskom 
dvore. Na tento účel 
môžu poslúžiť 
aj obyčajné 
zemiaky pestované 
vo vreci.

Spokojnosť, ktorú deti zažijú 
pri varení a jedení zemiakov, 
ktoré vlastnoručne pred niekoľkými 
mesiacmi zasadili, predstavuje veľmi silnú 
pozitívnu skúsenosť, ktorá sa prejaví v ochote 
skúšať nové recepty, ktorých základom sú 
napríklad aj zemiaky.

Ak máte väčší školský dvor, na ktorom 
viete dopestovať viaceré druhy 
ovocia a zeleniny, tak vytvorte s 
deťmi podnikateľský plán. Na 
predaji surovej zeleniny sa 
nezarobí veľmi veľa, 
ale ak z nej urobíte 
produkt, váš 
zisk môže narásť 
a to je pre deti cenná 
skúsenosť. Ako príklad 
uvádzame školu, ktorej 
žiaci pestovali kvety vhodné na 
sušenie. Tie následne vsádzali do 
ručne vyrábaných hlinených nádob a 
predávali ich miestnej komunite.
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Na hodine dejepisu sa môžete baviť o tom, 
ako sa v priebehu histórie menili postupy 
pestovania alebo chovu. Aké plodiny 
pestovali starí Slovania? Aké recepty boli 
populárne v Rímskej ríši? Vo Veľkej Británii 
je napríklad počas osláv ukončenia druhej 

svetovej vojny obľúbenou triednou hrou „Dig 
for Victory“. Pointou je, že počas vojny bolo 
náročné zohnať základné potraviny a tak sa 
sadilo všade, aj v parkoch, či v golfových a 
tenisových kluboch. 

Mnoho škôl má časť školského dvora 
neudržiavaného, ale len vzácne je to úmysel, 
pričom väčšinou sa daný priestor vôbec 
nevyužíva. Deti takúto divokú časť prírody 
nepovažujú za hodnotnú a nechránia ju, 
pretože v nej netrávia čas. Uvažovali ste 
niekedy nad tým, čo vlastne hovoríte 
deťom, ak im zakazujete vstup do tejto časti 
školského dvora? Ukazujete im, že divoká 
príroda je nehodná ich záujmu, že to, čo 
nie je upravené treba držať v izolácii, 
pretože to môže byť nebezpečné.

Takýto divoký „raj“ však 
môže byť omnoho 
viac. Oceňte so 
žiakmi, že 
ide o 

zarastený, neovládateľný a nie priamo 
riadený priestor, v ktorom príroda ukazuje 
všetky aspekty biodiverzity. Pozorujte tento 
priestor v každom ročnom období a keď 
budete v rámci vyučovania hovoriť o divokých 
zvieratách, poukážte na to, že aj na školskom 
dvore máte časť divokej prírody. Pomôžete 
tak deťom rešpektovať a vážiť si aj človekom 
nedotknutú prírodu. 

Kontakt s prírodou by mal byť súčasťou 
každodenného vyučovania a hodnoty 

spojené s ochranou prírody by mali 
byť neustále vyzdvihované. 

Prvým krokom však je, že aj 
vy akceptujete divokú 

prírodu na vašom 
školskom dvore.

DIVOKÁ PRÍRODA
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Spoločensko-vedné predmety
Divoká časť školského dvora poskytuje celý rad 
zaujímavých vôní, vzorov a farieb, ktoré dokonale 
stimulujú naše zmysly. Skúste na hodinách 
literatúry vytvárať magické odvary a pritom 
skladať zaklínacie básničky. Alebo položte žiakom 
jednoduché otázky a ich úlohou bude následne 
napísať úvahu. Príklady: Ako sa žije slimákovi na 
školskom dvore? Prečo tento strom stratil vetvu? 
Kto žije v tejto dutine? 

Beatrix Potter, známa anglická spisovateľka a 
ilustrátorka, vytvorila na základe pozorovania 
života na dvore všetky svoje postavy ako aj 
dobrodružné príbehy. Povzbuďte deti, aby sa 
rovnako ponorili do tajov divokej prírody a 
sledujte, ako sa ňou inšpirujú.

Následne sa usaďte v tejto časti školského dvora 
a prečítajte si, čo žiaci vytvorili. Posilníte tak v 
deťoch pocit, že ide o rovnako krásnu zónu ako o 

upravené časti školského dvora a žiaci, snáď, vo 
svojich dielach vyzdvihnú aj nespútanosť prírody.

Prírodovedné predmety
Divoká príroda patrí medzi najlepšie zdroje pre 
rozličné projekty. Nájdete tu rôzne druhy rastlín a 
vtákov, množstvo bezstavovcov žijúcich v pôde, v 
kríkoch alebo na stromoch. Výsledky výskumov 
môžete v priebehu rokov porovnávať, či 
vytvárať štatistiky a rôzne grafy. 

Biodiverzita tohto biotopu môže 
byť použitá ako odrazový 
mostík pre učenie 
sa o adaptácii. 
Vyzvite deti, aby 
vymodelovali 
z hliny alebo iných 
prírodných materiálov 
rôznorodé typy živočíchov. 
Spýtajte sa, kde by konkrétny 

Občianska veda predstavuje prístup, v rámci 
ktorého sa verejnosť podieľa na vedeckom 
výskume s cieľom získať čo najviac dát. Zapojenie 
sa do takéhoto výskumu môže byť výbornou 
príležitosťou pre obohatenie outdoorovej 

edukácie. Získané dáta sa zasielajú organizácii 
koordinujúcej daný výskum a žiaci majú väčšinou 
možnosť porovnať si svoje výsledky s inými 
školami. Takýto výskum môže dokonca motivovať 
žiakov, aby vylepšili svoje okolie. 

 Citizen Science
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živočích mohol v tomto prostredí žiť a čo 
potrebuje pre svoje prežitie. 

Príroda vždy ocení, ak jej pomôžeme. Na 
internete nájdete množstvo námetov, ako 
vytvoriť recyklované kŕmidlo pre vtáky. 
Poprípade nechajte deti, aby navrhli vlastné 
kŕmidlá, ktoré budú prispôsobené pre 
konkrétne druhy vtákov. Podobný prístup 
môžete uplatniť aj pri stavbe hmyzieho 
domčeka.

Umenie
Podobne ako stromy či trávnaté plochy, 

aj divoká príroda poskytuje množstvo 
materiálu pre tvorbu rôznych 

umeleckých diel. Sochy, kresby, 
maľby, fotografie, videá môžu 

inšpirované práve týmto 
kúskom školského 

dvora. Stačí sa 
len zamyslieť 

nad 

rozmanitými tvarmi plodov, zložitosťou 
tela chrobáka alebo farbami krídiel motýľa. 
Vypočujte si aj zvuky prírody a nechajte deti 
napísať texty, o čom príroda spieva. Prípadne 
sa naučte včelí tanec.

Iné vzdelávacie oblasti
Naši predkovia používali celý rad prírodných 
zdrojov, či už ako potravu, lieky alebo ako 
materiál, z ktorého vyrábali predmety 
potrebné pre ich každodenný život. 
Identifikujte rastlinné druhy, ktoré rastú na 
vašom školskom dvore prirodzene, a ktoré 
bolo potrebné vysadiť. Zistite, aké využitie 
mali v minulosti, prípadne sa pokúste z 
prírodného materiálu aj niečo vyrobiť.

Príkladom sú prírodné záložky do knihy, 
tácky alebo ozdobné dekorácie. Bylinky 
môžete sušiť a použiť na varenie, alebo z nich 
vytvoriť voňavé vrecúška. Semená lúčnych 
rastlín môžete pozbierať a vytvoriť z nich 
sadiace „bomby“. Dôležité však je, aby ste 
vyzdvihli, že udržateľnosť je krehká vec, a že 
nesmieme z prírody len brať.
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Väčšina škôl má na školskom dvore nejaké 
miesto na sedenie. Otázne však je, či je daný 
priestor vhodný aj ako zhromaždisko. Na 
vytvorenie rutiny pri realizácii outdoorovej 
edukácie je priestor pre zhromažďovanie 
skutočne nevyhnutný. Viac o tejto téme sme 
písali v prvej kapitole. 

Veľkou výhodou je, ak je miesto na sedenie 
zároveň zhromaždiskom. Ihneď sa tak môže 
predstaviť cieľ hodiny a žiaci môžu začať s 
prácou. V prípade, že sa rozptýlia po okolí, na 
zhromaždisko sa vrátia vždy, keď je potrebné 
dať ďalšie inštrukcie, keď chcete zhodnotiť 
zrealizovanú prácu alebo ukončiť hodinu.

Spoločensko-vedné predmety
Počas sedenia v kruhu môžete nacvičovať 
prejavy alebo debaty. Pre zvládnutie debaty v 
kruhu existuje mnoho techník, pričom jednou 
z nich je „amulet“. Každý žiak je vyzvaný, aby 
si našiel prírodný amulet, taký, ktorý sa mu z 
nejakého dôvodu páči. Následne sa predstaví 
téma debaty a každý žiak musí svoj amulet 
použiť. Rečník prichádza do stredu, kde 
svoj amulet položí na zem, prednesie svoju 
reč a prípadne uvedie, v čom súhlasí alebo 
nesúhlasí s rečníkmi pred ním. Nepoužívajte 
mená rečníkov, reagujte len na 

prednesené argumenty.

Sedenie v kruhu umožňuje realizovať aj 
interaktívnejšie čítanie. Rozdeľte deťom 
postavy z príbehu. Keď prichádza ich replika 
vykročia vpred a svoj text prečítajú. Niektoré 
deti môžu mať za úlohu vytvárať zvukové 
efekty alebo byť rozprávačom.

Kruhové sedenie sa dá využiť aj na rôzne 
pamäťové hry, kedy má žiak zopakovať, čo 
hovorili jeho spolužiaci po ľavej ruke. Ak 
chcete rozvíjať slovnú zásobu, 
vyskúšajte hru „minúta“. Každý 
žiak plynulo hovorí na 
zvolenú tému minútu, 
pričom nesmie 
opakovať, čo 
už bolo 

MIESTO NA SEDENIE / ZHROMAŽDISKO

Artefakt rozprávania
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povedané. Ak už žiakov nič nenapadá, stanoví 
sa nová téma.

Prírodovedné predmety
Akékoľvek vyučovanie sa dá preniesť do 
vonkajšieho prostredia, pokiaľ máte k 
dispozícii aspoň stôl a sedenie okolo neho. 
Žiaci tak dýchajú čerstvý vzduch a zvýšená 
hladina kyslíka posilňuje ich koncentráciu.

Ak takýto priestor k dispozícii nemáte, 
premýšľajte spoločne so žiakmi, ako si ho 
vytvoriť. Strechu môžete vyrobiť napríklad z 
celty a sedenie z paliet. Rozmýšľajte aj nad 
tým, ako si sedenie spríjemniť, napríklad 
vytvorením závetria v prípade veterného 
počasia.      

Umenie
Zhromaždisko môže slúžiť aj na vystúpenia 

žiakov, či už divadelné alebo 

hudobné. Tu môžete samotné predstavenie 
aj nacvičovať. Okrem bežných piesní môžete 
napodobňovať aj zvuky prírody, napríklad 
búrku.

Iné vzdelávacie oblasti
Vonkajšie sedenie v tichom prostredí 
môže slúžiť aj na rozjímanie a individuálne 
premýšľanie. Takéto nemé rozhovory podporia 
psychickú pohodu žiakov a sú vhodné najmä 
počas náboženskej alebo etickej výchovy.

Dažďová búrka



35 36

4) AKO NAPLÁNOVAŤ PROJEKT PREMENY 
ŠKOLSKÉHO DVORA

Prvé tri kapitoly vám poskytli pomoc pri 
analýze súčasného stavu školského dvora 
a identifikácii príležitostí, ktoré súčasný 
priestor ponúka. Pravdepodobne vás už počas 
ich čítania napadli námety, ako váš dvor 
zmeniť, aby ešte viac podporoval realizáciu 
outdoorovej edukácie. Zvyšok príručky 
vám pomôže vaše návrhy naplánovať a 
implementovať, pričom dôraz budeme klásť 
na to, aby vaše projekty mali udržateľný 

charakter.  

Nami navrhovaný proces zmeny má štyri 
etapy a tvorí kruh, takže keď dokončíte etapu 
štyri, vrátite sa späť k bodu jeden. Dôvody, 
prečo sme vybrali tento prístup, sú dva. Po 
prvé, aby ste zistili, či ste dosiahli to, čo ste 
si naplánovali, a po druhé, aby ste na svoje 
predchádzajúce projekty nadväzovali.
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Kde sme teraz? 
Ako zrealizovať túto etapu sme bližšie 
vysvetľovali v prvej a druhej kapitole. K 
dispozícii by ste mali mať audit vášho dvora 
a výsledky z diskusií so žiakmi a kolegami. V 
tejto etape by ste mali poznať aj vašu osobnú 
motiváciu, ako aj ochotu ostatných kolegov 
realizovať outdoorovú edukáciu. Nezabudnite, 
že školský dvor má byť dostupný priestor 
a má slúžiť nielen na edukáciu, ale aj na 
spontánnu hru.

Kde chceme byť?
Bez ohľadu na to, aké sú vaše zámery, uistite 
sa, že vnímate celý priestor dvoru a že 
zvažujete, ako budú do seba jednotlivé časti 
dvora zapadať. Odpovedzte si na otázku, čo 
by ste chceli na dvore robiť a aký zážitok 
chcete žiakom sprostredkovať. Okrem 
zvýšenia počtu hodín vyučovaných vonku a 
skvalitnenia výučby, viete pomenovať 
konkrétne zmeny, ktoré by mohli 
vášmu zámeru napomôcť?

Opäť pripomíname, že 
je dôležité, aby ste 
pri navrhovaní 
premeny 

školského dvora boli mysleli na holistický 
prístup, participáciu čo najväčšieho 
počtu ľudí (učitelia, rodičia, žiaci atď.) a 
udržateľnosť vašich návrhov. Výsledkom 
vášho auditu mohlo byť napríklad zistenie, 
že na dvore máte nedostatok zelene, a preto 
ste si rozhodli vysadiť na dvore stromy. Aký 
to však bude mať vplyv na ostatné časti 
školského dvora? Pohľad na celý dvor ako 
jeden priestor vám pomôže rozhodnúť sa, 
ktoré miesto je pre výsadbu najvhodnejšie. 
Nevysádzajte stromy na miesto, kde by bolo 
lepšie ihrisko, a naopak nebudujte ihrisko v 
blízkosti okien, pretože osoby vo vnútri budú 
rušené aktivitami prebiehajúcimi vonku. Pri 
všetkých vašich návrhoch spolupracujte s 
kolegami a snažte sa spoločne vytvoriť víziu 
pre váš školský dvor.  

Následne vašu víziu pretvorte do jednoduchej 
vizualizácie a zapojte do jej pripomienkovania 
aj školskú komunitu. Pripomienky od 

rodičov a detí môžu byť cenným zdrojom 
inšpirácie pre vytvorenie stimulujúceho 

a rôznorodého prostredia, ktoré 
poskytuje bohaté možnosti 

pre outdoorovú edukáciu i 
zábavu (hru/šport).

Iniciatívne 
diskutujte s 

vašimi 



37 38

kolegami o tom, čo podľa ich skúseností 
z výučby vonku na školskom dvore chýba 
a nie je zapracované v projekte zmeny. 
Rovnako tak spravte so žiakmi a rodičmi. 
Neočakávajte, že všetci budú mať záujem 
svoje pripomienky spísať, preto sa radšej 
pýtajte.

Na záver vytvorte skupinu, ktorej členmi 
by mali zástupcovia zamestnancov, žiakov, 
rodičov, ale aj dobrovoľníkov z miestnej 
komunity. Spoločne doplánujte relevantné 
zlepšenia, ktoré vzišli z pripomienok od 
školskej komunity. Opäť vytvorte vizualizáciu 
projektu zmeny školského dvora, tento 
krát už ale použite presný pôdorys, pripojte 
fotografie alebo nákresy a vyznačte miesta, 
ktoré chcete ponechať v súčasnom stave a 
oblasti, ktoré majú prejsť zmenou.
V skupine diskutujte aj o vašom rozpočte 
a pokúste sa identifikovať možnosti, 
ako peniaze ušetriť. Príkladom môže byť 

kombinovateľný vonkajší priestor, ktorý 
bude plniť viaceré funkcie – bude využitý 
na výučbu, aj ako herná a športová zóna, 
poskytne priestor pre žiacke divadelné 
predstavenia alebo schôdze a zároveň to 
bude i miesto na sedenie.

Práve diskusie v skupine a vytvorená 
vizualizácia vám poskytnú príležitosť pozrieť 
sa na existujúci priestor z iného uhla a 
pomôžu vám identifikovať to, čo na školskom 
dvore outdoorovú edukáciu podporuje, čo je 
prekážkou a čo chýba.

Ako sa tam dostaneme ? 
Výstupy z pracovnej skupiny zdieľajte s celou 
školskou komunitou. Nezabudnite zároveň 
aktualizovať vizualizáciu a projekt zmeny.

Flexibilita
Školský dvor budú v rôznom čase využívať 
rôzne skupiny ľudí. Učitelia môžu využívať 

jeden priestor na výučbu 
matematiky, zatiaľ čo iná 
skupina tam môže študovať 
umenie a tretia môže ten istý 
priestor využiť na stretnutie, 
rozhovor alebo obed. V 
priebehu času sa tiež môžu 
meniť priority a s nimi sa 
bude líšiť aj využitie dvora. 
Zabezpečenie flexibility 
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využívania konkrétneho priestoru je teda 
kľúčovou otázkou.

Umiestnenie
Pre najefektívnejšie využitie školského dvora 
je dôležité dôkladne zvážiť umiestnenie 
jednotlivých outdoorových prvkov. Budete 
potrebovať pri mieste na sedenie aj malý 
sklad? Ruší skupina žiakov vonku tých, ktorí 
sa učia vo vnútri budovy? Vidíte z tried deti, 
ktoré sa nachádzajú vonku? Máte dostatočný 
prehľad o dianí na školskom dvore alebo 
vybranej časti?

Udržateľnosť
Kedykoľvek osádzate nové prvky na školskom 
dvore alebo meníte spôsoby jeho využitia, 
berte do úvahy vplyv na životné prostredie, 
ako aj následnú údržbu pozemku. Každá 
zmena na školskom dvore si bude vyžadovať 
prehodnotenie spôsobu údržby, pričom 
výsledkom môžu byť zmeny v režime kosenia, 
pravidelné kontroly zariadení alebo potreba 

uskladniť niektorý z prvkov na zimou. Do 
starostlivosti o školský dvor môžete 

zapojiť aj žiakov alebo sa spýtajte 
rodičov, či niektorí z nich nemá 

záujem zobrať si na starosť 
niektorú z potrebných 

prác (napr. čistenia 
jazierka, 

strihanie 
živého 

plotu a podobne).

Premýšľajte tiež o spôsoboch, ktoré 
vám môžu pomôcť pri spravovaní vášho 
dvoru. Zapájate žiakov do starostlivosti 
o kompost? Viete efektívnejšie využívať 
vodu na zavlažovanie rastlín - napríklad 
zhromažďovaním dažďovej vody v sudoch 
alebo výsadbou suchomilných rastlín?

Pri plánovaní projektu zmeny vášho 
dvora zohľadnite tiež pôvod materiálov, 
ktoré chcete v projekte použiť. Pokúste 
sa napríklad získať drevo z lesov s trvalo 
udržateľným hospodárením. Náklady 
môžete znížiť aj opravou rôznych zariadení 
a ich opätovným využitím, recyklujte, 
spolupracujte s miestnymi podnikateľmi, 
farmármi a lokálnou komunitou. Nezabúdajte, 
že to, čo vyučujete na hodine (teória) a 
spôsob spravovania vášho dvoru 
(prax) musia byť konzistentné. 

Ďalšie rady, ako spravovať vaše 
dvory, sú uvedené v kapitole 7 
tejto príručky.

Komunikácia
Podporu a porozumenie získate 
predovšetkým priebežnou komunikáciou 
s celou školskou komunitou. Víziu a plán 
zmeny školského dvora preto umiestnite na 
viditeľné miesto pre rodičov i návštevníkov 
školy. Komunikujte aj výhody outdoorovej 
edukácie a aktivity, ktoré plánujete so žiakmi 
vonku realizovať. Nezabudnite, že aktivity 

musia byť zostavené pre žiakov všetkých 

MODUL 6
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vekových kategórií.

Niektorí rodičia budú potrebovať čas, aby 
pochopili a stotožnili sa s výhodami pobytu 
vonku a aby ocenili hodnotou toho, čo sa 
pokúšate zrealizovať. Zo začiatku nemusia 
byť stotožnení ani s tým, že školský dvor 
meníte po častiach a že časť pozemku bude 
neudržiavaná (divoká príroda za účelom 
výskumu a objavovania).

Napriek všetkému, požiadajte rodičov, aby 
vám prišli s premenou školského dvora 
pomôcť, prípadne, aby vám pomohli zohnať 
potrebný materiál. Vysvetľujte im tiež, že 
je veľmi pravdepodobné, že sa deti vonku 
zašpinia, a preto majú mať vhodné oblečenie 
a obuv na štúdium a hru na dvore.

Čas možno budú potrebovať aj vaši kolegovia. 
Ak majú pochybnosti o outdoorovej edukácii, 
pomôžte im nájsť školenie, na 
ktorom nadobudnú potrebnú 
sebaistotu a zmenia spôsob svojho 
uvažovania. Prípadne im ponúknite, 
aby sa na vašu vyučovaciu hodinu 
prišli pozrieť, alebo aby si zostavili 
plán hodiny a spoločne s vami ho 
prediskutovali. Nezabudnite aj na 

školníka alebo údržbára školského dvoru, 
ktorým sa môže zmeniť režim práce.

Priebežná komunikácia s deťmi bude dôležitá 
pokiaľ ide o pochopenie, že pobyt vonku nie je 
len o hre, ale aj o vyučovaní. Že ide o rovnakú 
vyučovaciu hodinu ako v triede, len namiesto 
sedenia v laviciach sa budú pohybovať vonku. 
Deti musia zároveň cítiť, že sú do projektu 
zmeny zapojené, a že aj ich úlohou bude 
starostlivosť o školský dvor.

A nakoniec, nezabudnite kontaktovať 
potrebné úrady a prediskutovať s nimi vaše 
zámery (napr. miestny úrad, stavebný úrad 
alebo hygienu). V rámci konzultácii možno 
zistíte, že na vykonanie zmien budete 
potrebovať nejaké povolenie. Nenechajte 
sa odradiť a hľadajte pomoc napríklad aj u 
organizácií, ktoré sa outdoorovej edukácii 
venujú dlhodobejšie.
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Aktivity na zapojenie celej školskej 
komunity
Existuje celý rad techník plánovania projektu 
zmeny, do ktorých môžete zapojiť celú 
školskú komunitu. Na nasledujúcich stranách 
si predstavíme niektoré z nich. 

Použitie vrstiev
Ak chcete zhromaždiť rôzne typy informácií, 
použite veľké priesvitné fólie, ktorými 

prekryjete pôdorys školského dvora. Každá 
fólia bude reprezentovať iný spôsob nazerania 
na školský dvor. Fólie potom môžete využiť 
samostatne alebo ich kombinovať a tak 
zistíte, ako sa jednotlivé pohľady medzi sebou 
podporujú. Na každú fóliu napíšte, z akého 
pohľadu na dvor pozeráte, napríklad kvalita 
miesta na sedenie alebo zatienenie. Na fóliu 
napíšte svoje poznámky. Zvýraznite tie, ktoré 
zodpovedajú vášmu zámeru.

• Použite rôzne farby na označenie 
rôznych názorov, či už kolegov alebo 

žiakov, chlapcov alebo dievčat.
• Použite semaforový 

systém na označenie 
stavu outdoorového 

prvku – lavička 
v dobrom 

stave 
by 

bola 
označená 

zelenou 
farbou, v prípade, 

že je potrebné ju 
vymeniť, bola by označená 

červenou a v prípade, že ju 
stačí len opraviť, označená by bola 

oranžovou.
• Použite rôzne farby pre ročné 

obdobia. 
• Použite rôzne symboly na 

označenie outdoorových prvkov, či 
už existujúcich alebo tých, ktoré 
plánujete na konkrétnom mieste 
osadiť. Pridajte legendu okolo okrajov 
vrstvy vysvetľujúcu jednotlivé 
symboly.

• Pri prekrývaní jednotlivých vrstiev 
použite obojstrannú lepiacu pásku. 
Zabezpečíte tým, že sa nebudú 
posúvať a podľa potreby ich môžete 
od seba ľahko odlepiť.

• Prácu na jednotlivých vrstvách 
môžete rozdeliť do skupín, či už 
kolegov, žiakov alebo rodičov. Potom 
jednotlivé vrstvy spojte a ďalej 
pracujte spoločne. Vašim cieľom 
má byť nájsť riešenie, ktoré bude 
fungovať najlepšie.

Tipy:



41 42

Plánovanie v životnej veľkosti
Táto nápaditá aktivita povzbudzuje deti, 
aby používali rekvizity v skutočnej veľkosti 
a zistili tak, či ich plán bude v skutočnosti 
fungovať. Napríklad  pomocou kartónu 
môžete imitovať miesto na sedenie. 
Posúvajte kartón po školskom dvore a 
spoločne hľadajte najlepšie miesto. Nielen 
vy, ale aj deti si tak budú vedieť lepšie 
predstaviť, ako bude daný priestor vyzerať a 
koľko miesta je potrebného. Urobte si z tejto 
aktivity fotografie, neskôr si tak môžete 
pripomenúť, prečo ste sa rozhodli umiestniť 
konkrétny outdoorový prvok práve na danú 
lokalitu.

Inšpiratívne návštevy
Návštevy inšpiratívnych miest napríklad 
iných školských dvorov, záhrad, mestských 
parkov a iných zelených priestranstiev 
slúžia nielen k zhromaždeniu nápadov, 
ale aj pochopeniu, čo všetko je možné v 
rámci outdoorovej edukácie dosiahnuť. 
Pravdepodobne sa vám nepodarí nájsť 
školu, ktorá spĺňa všetky vaše predstavy, 
ale z každej návštevy sa inšpirujete jedným 
alebo dvoma prvkami, prípadne pravidlami 
a postupmi, ktoré daná škola uplatňuje. 
Navštívte najmä školy, ktoré majú:

• silnú školskú komunitu,
• osadené viaceré outdoorové prvky,
• veľa rôznorodých zákutí na školskom 

dvore,
• na dvore voľne žijúce zvieratá,
• realizujú outdoorovú edukáciu pravidelne.

Miniprojekty
Skvelý spôsob, ako zapojiť členov školskej 
komunity do prípravy projektu zmeny 
a ako im pomôcť pochopiť rôznorodosť 
požiadaviek užívateľov školského dvora, je 
zadať im špecifické miniprojekty. Tie sa môžu 
zameriavať na hľadenie riešení konkrétneho 
problému, prípadne na vyhľadanie vhodných 
druhov materiálov alebo outdoorových 
prvkov, ktoré by najlepšie vyhovovali vášmu 
zámeru alebo na vytvorenie komunikačného 
plánu pre rodičov a širšiu verejnosť. 
Ďalšími námetmi na projekty môžu 
byť nasledovné otázky:
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• Je školský dvor využívaný aj na venčenie 
psov?

• Aký je stav plotu a vchodových brán?
• Aký dojem vyvoláva vchod do areálu 

školy?
• Aké prvky miestneho kultúrneho 

dedičstva by mohli byť začlenené do 
dizajnu školského dvora?

• Ako a kým je priestor využívaný v priebehu 
dňa?

• Kde sa už vyučovanie vonku odohráva 
a prečo je na to využívaný práve daný 
priestor? 

• Využívajú školský dvor aj rôzne skupiny 
mimo vyučovania (mamičky s deťmi, 
mládež a podobne)?

Samostatné projekty môžete zadať aj 
jednotlivým triedam. Žiaci jednej môžu 
vykonať internetový prieskum, aké rybičky 
sú vhodné do jazierka alebo akú má mať 
vonkajšie jazierku minimálnu veľkosť. Iná 
trieda zas môže vyberať okrasné rastliny. 
Starší žiaci môžu vytvoriť plán paletového 
sedenia, pričom majú brať do úvahy, že na 
hodine má byť približne 20 detí a stoličky 
majú byť pohodlné. 

Pre každého sa určite nájde vhodná téma 
projektu, ktorá bude žiakov, kolegov alebo 
rodičov motivovať a baviť. Dôležité však je, 
aby ste výstupy z týchto projektov brali vážne 
a akceptovali rôzne prístupy pri ich riešení.
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• Zamyslite sa nad atmosférou školského 
dvora. Chcete, aby bola pokojná s prírodnými 
materiálmi alebo živá s jasnými farebnými 
prvkami? Zozbierajte množstvo rôznych 
záberov vonkajšieho prostredia. Nemusí 
ísť iba o školské prostredie, použite aj 
fotografie lesa, pláže, parku alebo mestského 
prostredia. Obrázky spolu s jednoduchým 
nákresom školského dvora poskytne 
skupine žiakov, kolegov alebo rodičov. 
Skupine vysvetlite, že aktuálne riešite 
vzhľad priestoru na sedenie, kde bude 
prebiehať vyučovanie. Požiadajte skupinu, 
aby roztriedili obrázky na dve kôpky – jednu s 
obrázkami miesta, v ktorom by chceli tráviť 
čas vyučovaním, druhú s obrázkami, v ktorom 
sa vyučovať nechcú. Svoje rozhodnutie musí 
skupina aj zdôvodniť.

• Využite nástenky rozmiestnené po škole 
(s perami a  papierikmi), aby ste podporili 
pripomienkovanie návrhu nového školského 
dvora.

• Dajte možnosť deťom aj dospelým, aby 
pomocou nalepovacích emotikonov 
vyjadrovali, čo si pláne nového areálu myslia. 

• Povzbuďte skupiny žiakov, aby sa ujali úlohy 
turistického sprievodcu a previedli svojich 
rodičov po areáli, pričom by im vysvetľovali 
zámer zmeny školského dvora a zároveň 
zaznamenávali názory rodičov. 

• Odfoťte rôzne miesta v areáli, vytlačte ich a 
vyveste na nástenku s požiadavkou spätnej 
väzby.

• Zorganizujte kolo otázok a odpovedí 
napríklad v rámci rodičovského združenia. 
Na stretnutí vyzvite rodičov, aby vám kládli 
otázky. 

• Vytvorte malé modely areálu školy s 
vyznačenými novými prvkami. Model 
posedenia alebo prístrešku môžete vytvárať 
napríklad v rámci výtvarnej výchovy alebo 
technických prác. 

Okrem vyššie uvedených príkladov zvážte aj niektorú z nasledujúcich 
aktivít:
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Väzba na učebné osnovy
Zapojenie detí do procesu plánovania 
zmien na školskom dvore možno prepojiť 
aj so vzdelávacími oblasťami štátneho 
vzdelávacieho programu, napríklad:
• Človek a príroda
• Človek a hodnoty
• Človek a spoločnosť
• Človek a svet práce
• Matematika a práca s informáciami
• Umenie a kultúra

Jednotlivé úlohy tak môžete riešiť formou 
projektového vyučovania, čím dosiahnete 
väčší záujem a angažovanosť žiakov.

Dokončenie návrhu

Uistite sa, že ste 
príprave projektu 
venovali 
dostatok 
času, že 

všetky problémy a nejasnosti boli 
vydiskutované a že značná väčšina 
školskej komunity je s návrhom spokojná. S 
implementáciou projektu sa neponáhľajte a 
akceptujte, že táto prípravná fáza môže trvať 
dlhšie. Ak sú stále otvorené nejaké otázky, 
pokračujte v organizovaní stretnutí, či už s 
kolegami, žiakmi alebo rodičmi. V tejto fáze 
však už požadujte konštruktívne a najlepšie 
písomné pripomienky alebo návrhy. Medzi 
najčastejšie problémové otázky patrí:

• Bude vyučovanie prebiehať vonku aj v 
zime, resp. za akéhokoľvek počasia?

• Tým, že deti budú viac vonku, bude to 
mať nejaký vplyv na aktivity na telesnej 
výchove?

• Spĺňa outdoorová edukácia potreby 
dievčat ako aj chlapcov? Tichšie 

aj divokejšie deti? Starších aj 
mladších žiakov?

• Budú sa vonku 
vyučovať všetky 

predmety 
alebo len 
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niektoré?
• Neočakávate sťažnosti od okolitých 

obyvateľov, že deti na dvore robia krik?

Obzvlášť deti môžu mať problém vyjadriť 
svoj názor, pretože si zmenu školského 
dvora a následné vyučovanie vonku nevedia 
predstaviť. Pomôžte im preto pochopiť, čo sa 
okolo nich deje. Rozprávajte sa, hrajte sa na 
dizajnérov, postupne zavádzajte nové pravidlá 
pobytu vonku, zrealizujte pilotné vyučovacie 
hodiny, ukazujte im ako sa projekt postupne 
mení, vysvetľujte im prečo a zaujímajte sa o 
ich názor. 

Harmonogram implementácie zmien

Pri zostavovaní harmonogramu 
implementácie nebuďte prehnane 
optimistickí. Život v škole je rušný a aj 
drobné zmeny si vyžadujú čas. Neplánujte 
implementáciu všetkých aktivít naraz. Buďte 
skôr realisti a očakávajte, že sa práce môžu 
predlžovať. Zostavte si zoznam priorít – čo 
potrebujete, aby sa vykonalo ako prvé, čo 
môže počkať a čo stačí urobiť neskôr 
(napríklad na ďalší školský rok). 
Realizáciu niektorých aktivít 
vám môže skomplikovať 
počasie, preto si v 
pláne implementácie 
vytvorte aj časovú 
rezervu. Cieľom plánu 
implementácie nie je, aby 

bol ohromujúci, ale aby bol 
realizovateľný. Začnite radšej 

v malom a stavajte na 
úspechu.

Ako náhle určíte zoznam priorít a 
zostavíte plán implementácie projektu, 
položte si  tieto tri otázky:

1. Ktoré aktivity viete vykonať v rámci 
vyučovania alebo pomocou zapojenia 
rodičov? Aký materiál viete získať bezplatne? 

2. Aké prvky viete zabezpečiť rýchlo a lacno, 
aby bola okamžite viditeľná zmena 
(napríklad vonkajší domček pre 
uskladnenie pomôcok a náradia 
alebo posuvný vozík pre 
jednoduchšie prenášanie 
pomôcok)? 
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3. Ktoré práce budete musieť objednať od 
externého dodávateľa? 

Následne priraďte zodpovednosť za realizáciu 
jednotlivých bodov plánu implementácie 
konkrétnym osobám alebo triedam. 
Zodpovedná osoba musí zabezpečiť 
realizáciu aktivity od jej začiatku až do konca. 
Porozmýšľajte aj nad aktivitami, ktoré by si 
mohli vziať na zodpovednosť rodičia alebo 
dobrovoľníci z miestnej komunity. Vyhýbajte 

sa tomu, aby za implementáciu projektu 
zodpovedal jeden alebo dvaja ľudia.

Na konci tejto etapy by ste teda mali mať 
odkonzultovaný plán projektu, zostavené 
priority a harmonogram implementácie, 
stanovené zodpovednosti a odhadnutý 
rozpočet. Teraz vám už nič nebráni tomu, 
aby ste sa pustili do implementácie projektu 
zmeny školského dvora. 
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V tejto kapitole si bližšie rozoberieme príklady jednoduchých premien školského dvora 
spomínané v tretej kapitole.

Nebojte sa začať v malom. Na väčšine 
školských dvorov sú menšie plochy, ktoré sú 
nedostatočne využívané, prehliadané alebo 
neudržiavané. Či už je to nevyužitý kútik, 
priestor za školou alebo zarastené miesto – s 

troškou fantázie z neho vytvoríte cenný 
priestor na učenie a hranie.

Postarať sa o kúsok divokej 
prírody si nevyžaduje veľa 

úsilia, väčšinou stačí len 
priestor vyčistiť od 

odpadkov, osadiť 
jednoduchý 

plot 

alebo vytvoriť cez divočinu cestičku. Na 
počiatočnom úspechu môžete stavať a 
budovať si tak dôveru v školskej komunite. 
Pre takúto úpravu vám stačí aj menšia 
skupina žiakov, viete ju zrealizovať rýchlo a 
bez väčších finančných nákladov. Zároveň sa 
viete prezentovať tým, že ste rozšírili priestor 
na výučbu a hry, ktorý majú deti na školskom 
dvore k dispozícii. Celú túto aktivitu viete 
nazvať aj ako pilotný projekt prestavby 
školského dvora. 

Na nasledujúcich stranách tejto kapitoly 
vám predstavíme ďalšie (aj komplexnejšie), 
avšak stále nenáročné riešenia, ktoré môžu 
postupne presvedčiť školskú komunitu, aby 
vyučovanie prebiehalo vo väčšej miere aj 
vonku.

ZAČNITE V MALOM

„Nezoberte si príliš veľké sústo – aj malé veci na seba postupne nabalia ďalšie neplánované 
aktivity.“

5) PRÍKLADY JEDNODUCHÝCH 
PREMIEN ŠKOLSKÉHO DVORA
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Ak asfaltové plochy zaberajú väčšinu 
vášho školského dvora, je vhodné ich 
rozdeliť na viac zón. Vytvorte zónu 
oddychu z recyklovaného posedenia ako 
sú pneumatiky alebo palety a do veľkých 
kvetináčov umiestnite zeleň, ktorá priláka 
voľne žijúce živočíchy. Vyberajte najmä 
rastliny väčších rozmerov, ako sú rôzne 
druhy tráv, bambus, vŕba alebo kríky, aby ste 
vytvorili malé zákutie, v ktorom deti budú 
pokojnejšie. Priestor môžete predeliť aj 
vertikálnymi stenami zakotvenými do asfaltu 
alebo dreveným plotom. Ak si vaša obec 
udržiava ľudové tradície, asfaltové plochy 
môžete pomaľovať aj tradičnými ľudovými 
ornamentmi.

Drobnými a nízko nákladovými prvkami 
viete asfaltový priestor ešte viac oživiť. 
Príkladom sú vrtuľky a veterníky ukazujúce 
smer a silu vetra alebo zvonkohry, ktoré 
môžu žiaci sami navrhnúť, vytvoriť a osadiť 
na vhodné miesto. V sudoch môžete 
tiež zachytávať dažďovú vodu z 
odkvapových žľabov a polievať 
ňou črepníkové rastliny. 
Vlastné slnečné hodiny 
alebo solárne 

panely predstavujú síce už väčšiu investíciu, 
ale sú cennými pomôckami, ktoré viete 
využiť vo vyučovacom procese.

Ďalšou možnosťou, ktorá si nevyžaduje 
značné investície, sú odpadové materiály. 
Staré pne, pneumatiky, dosky, palice, 
plachty, palety, debničky či potrubia sa môžu 
stať pomôckami pre rôzne pokusy alebo 
iné vzdelávacie aktivity. Viac informácií 
o využití takýchto materiálov sa 
dočítate v šiestej kapitole.

Asfaltová plocha je 
ideálne miesto, na 
ktoré môžete 
umiestniť 
pódium a 

VYLEPŠENIE ASFALTOVÝCH PLÔCH
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organizovať tak rôzne typy predstavení. 
Jednoduché pódium si môžete vyrobiť z 
paliet, ktoré prekryjete vrchnou doskou. Ak 
sa takéto aktivity na škole osvedčia, začnite 
uvažovať nad trvalými konštrukciami so 
zákulisím, ideálne aj so strechou, ktorá bude 
chrániť pred dažďom aj technické vybavenie 
(napríklad reproduktory, osvetlenie).

Školy často investujú nemalé sumy peňazí 
do namaľovania výrazne sfarbených herných 
plôch (napr. pre hru „škôlka“). Môže to 
síce skrášliť priestor a vyvolávať pozitívny 
dojem, ale deti sa časom na týchto plochách 

prestanú hrať, pretože majú dojem, že z danej 
hry už vyrástli. Najlepšie herné plochy sú 
viacúčelové a majú slúžiť nielen na hru, ale 
aj na edukáciu. Napríklad prázdna štvorcová 
sieť môže byť použitá aj ako súradnicový 
systém alebo tabuľka pre spracovanie údajov 
a zároveň na nej viete hrať šach alebo dámu.

Dva alebo viaceré veľké kruhy sú zase 
užitočné na zhromažďovanie a delenie skupín, 
triedenie a klasifikáciu údajov, alebo na 
jednoduché rozdelenie priestoru na zóny. No 
a ostatné herné plochy pre jednoduché hry 
viete kedykoľvek nakresliť pomocou kriedy.
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Problémy s trávnatými plochami súvisia 
najmä s ich nevhodným využitím počas 
daždivých dní, zlým vsakovaním (dlhodobo 
stojatá voda), kosením a prevahou 
monokultúry. Aby sme mohli trávnaté plochy 
lepšie využívať, je potrebné tieto problémy 
riešiť.

Ak trávnik podmáča voda stekajúca z kopca 
alebo zo strechy, praktické, ale drahšie 
riešenie je vybudovanie odvodňovacích 
kanálov. Ak chcete s prírodou spolupracovať, 
na pravidelne zamokrenom mieste vysaďte 
mokraďové rastliny. Nad takýmto územím 
vytvorte aj drevený chodník, aby ste sa k 
jednotlivým rastlinám dostali čo najbližšie. 
Biodiverzita na školskom dvore sa tak zvýši a 
možno sa dané územie stane domovom aj pre 
obojživelníky alebo rôzne vodné bezstavovce.

Alternatívou k mokraďovým rastlinám je 
vŕba, náš domáci hydrofilný druh, ktorej 
vlhké prostredie vyhovuje a časom môže 
poskytovať tieň alebo prístrešie. Mladé vŕby 
je možné tvarovať do kupoly, tunela alebo 
živých sôch a vytvoriť tak na školskom dvore 
jedinečné prírodné dekorácie. 

Aby ste zlepšili priechodnosť trávnatých 
plôch počas dažďa, vytvorte krížom cez 
trávnik chodníky z kôry, kameňov alebo 
štrku. Ak použijete väčšie kamene, deti po 

nich môžu skákať. Ak nemáte istotu, kadiaľ 

by mal chodník viesť, nechajte 
trávnik trochu zarásť a deti vám 
samé vychodia tie najlepšie 
chodníčky.

Nekosenie 
vybraných častí 
trávnatého porastu 
znamená veľký 
prínos pre biodiverzitu a 
poskytne deťom príležitosť 
pozorovať miestnu flóru v celej 
svojej kráse. Územie, ktoré kosiť 
nechcete, môžete vykolíkovať a 
ohradiť špagátom. Deti tak pochopia, že 
ide o vzácne miesto, v ktorom ochraňujete 
rôzne druhy rastlín a bezstavovcov.

Ešte vhodnejším riešením ale je, pokiaľ na 
miesto, ktoré nebudete kosiť, vysadíte 
divoké lúčne kvety. Kľúčom k úspechu je 
odstránenie časti trávy, ale aj príprava 
vhodnej zeminy. Vysiate rastliny 
tak budú mať priestor zakoreniť 
sa a vďaka dostatku živín 
budú rýchlejšie rásť. Pri 
výbere semien vždy 
uprednostňujte 
pôvodné druhy 
a berte do úvahy 
aj zatienenie daného 
miesta. Vhodným 
obdobím na výsadbu býva 

VYLEPŠENIE TRÁVNATÝCH PLÔCH
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zväčša koniec marca a začiatok apríla, 
pričom počas roka pokoste dané miesto iba 
1-2 krát. Prvý krát, keď odkvitajú púpavy a 
kvitnú margaréty, a potom v septembri, aby 
ste zabránili bujneniu agresívnejších tráv a 

rastlín, ktoré by mohli vytlačiť lúčne kvety. 
Pokosenú hmotu vždy vyhrabte a umiestnite 
na kompost alebo ku kmeňom mladých 
stromčekov. To zabezpečí postupný prísun 
živín a udržiavanie vlahy.

Na školskom dvore by sa mali nachádzať aj 
stromy. Ak máte k dispozícii priestor na ich 
vysadenie, určite neváhajte. Zamerajte sa na 
pôvodné druhy a poraďte sa s odborníkom 
- arboristom, ktoré stromy budú pre vaše 
potreby najvhodnejšie. V súčasnosti 
existuje aj mnoho iniciatív, ktoré vám 
stromy poskytnú zdarma (respektíve sa 

zameriavajú na ich vysádzanie). Osloviť 
ich vám zaberie len trochu času, ale 

ušetriť môžete nemalé finančné 
prostriedky. Najvhodnejším 

termínom pre výsadbu 
stromov je obdobie 

od októbra do 
marca.  

Pri 

výbere miesta na výsadbu sa určite poraďte s 
odborníkom – záhradným architektom. Berte 
do úvahy, že stromy pre svoj rast potrebujú 
priestor, že v budúcnosti budú vytvárať väčší 
tieň, a že koreňový systém môže mať vplyv 
na okolité budovy a chodníky. Odborník vám 
určite odpovie aj na otázku, ako často si 
vybraný druh vyžaduje údržbu, alebo ako sa o 
strom starať. Na základe získaných informácií 
vypracujte plán starostlivosti a ochrany, ktorý 
zdieľajte s celou školskou komunitou.

Menej náročnou alternatívou je výsadba 
živých plotov s pôvodnými druhmi krovín. 
Tie sa stanú pre vás zdrojom prírodného 
materiálu, ktorý môžete využívať na 
vyučovaní. Zároveň prilákajú mnoho 
živočíchov a pokiaľ ich výsadbu premyslíte, 
môžu vám pomôcť rozčleniť priestor 
školského dvora na zóny, môžu tvoriť 

prírodné vetrolamy, alebo znižovať 
hlučnosť. Sadenice pre živé ploty sa 

väčšinou sadia 30 cm od seba a ak 
ich vysádzate v dvoch radoch, 

vzdialenosť medzi radmi 
by mala byť približne 

45 cm.

VYLEPŠENIE PORASTU STROMOV
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Na stromy a kríky môžete osadiť tabuľky, 
napríklad s písmenami abecedy alebo 
biologickým opisom daného druhu. Na konáre 
stromov viete zavesiť zvonkohry, výrobky 
z hliny alebo iné dekorácie. Vedľa stromov 
môžete umiestniť tabule vysvetľujúce 
napríklad proces fotosyntézy alebo 
uhlíkového cyklu.

Spadnuté konáre, plody či listy nevyhadzujte. 
Časť z nich nechajte na zemi, aby ich deti 
mohli využívať ako pomôcky na vyučovaní 
a časť odkladajte, aby ste v prípade potreby 
stromy zbytočne nepoškodzovali. Vyčistený, 
sterilný priestor je chudobný na podnety.

Stromy viete využiť aj pri stavbe prístreškov, 
pod ktorými bude prebiehať hodina alebo 
budú slúžiť ako zhromaždisko. Stačí 
vám k tomu celta a laná, ktorými 
ju upevníte o stromy, prípadne 
osaďte do zeme železné 
konštrukcie (napríklad 

v tvore písmena T alebo brány), ktoré spojíte 
lanom a pomocou nepremokavej plachty 
vytvoríte strechu.

Ak chcete podporiť biodiverzitu, vysaďte 
v okolí stromov lesné rastliny. Či už 
použijete vyvýšené záhony alebo rastliny 
zasadíte priamo do zeme, získate tak cennú 
vzdelávaciu pomôcku, na ktorej môžete 
demonštrovať, ako sa rôzne druhy lesných 
rastlín prispôsobujú životu v lese. Chýbajúce 
dutiny alebo mŕtve drevo viete nahradiť 
rôznymi búdkami či domčekmi, čím prilákate 
ešte viac živočíchov.   
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Plán využitia na celý školský rok

Zostavte si plán využitia záhonov na celý 
školský rok. Ak je to možné, rozdeľte záhony 
na tri skupiny. V prvej skupine pestujte 
rastliny, ktoré si nevyžadujú extrémnu 
starostlivosť, v druhej stredne náročné 
rastliny a v tretej náročné rastliny. Priraďte 
jednotlivé triedy ku konkrétnym záhonom, 
čím zvýšite u detí, ale aj učiteľov, pocit 
zodpovednosti. Niektoré školy dokonca 
vysádzajú tematické záhony, ktoré ešte viac 
zapadajú do učebných osnov pre daný ročník.

Pri sadení berte do úvahy letné prázdniny

Nevysádzajte rastliny, ktoré dozrievajú počas 
letných prázdnin, pokiaľ nemáte zabezpečenú 
starostlivosť aj v tomto období. Žiaci totiž 
pochopia, že ich snaha vyšla nazmar a ich 
motivácia pestovať vlastnú zeleninu bude 
klesať. Ideálnym doplnkom k záhonom je 
ovocný sad, ktorý si počas letných mesiacov 
nevyžaduje zásadnú pozornosť a zber plodov 
zvyčajne nastáva v období jesene, kedy sa 
deti vracajú späť do školy. 

Pestujte v malom

Vyvýšené záhony sú ideálnym spôsobom 
ako pestovať vlastné rastliny. Črepníky, 

závesné koše alebo žľaby sú síce zaujímavou 
alternatívou, ale vyžadujú si častejšie 
zavlažovanie. Vyvýšené záhony môžete 
vyrobiť aj z vrecoviny, paliet alebo prepraviek. 
Pri použití vrecoviny nezabudnite aj na 
drenážne otvory, cez ktoré bude vytekať 
prebytočná voda. Spodnú vrstvu vytvorte zo 
štrku alebo štrkopiesku. Vyvýšené záhony 
vyrobené z prepraviek majú aj tú výhodu, že 
sa s nimi ľahšie manipuluje a žiaci si ich počas 
prázdnin môžu zobrať domov. 

Plodiny priebehu rokov v záhone obmieňajte. 
Pozorujte, kde sa akým rastlinám najviac darí 
a pokúste sa rastliny v záhone aj kombinovať. 
Vyskúšajte tiež zasadiť ku vonkajšej stene 
vyvýšeného záhonu fazuľu, hrášok, rajčiny 
alebo slnečnicu. Stenu záhonu tak využijete 
ako oporu pre ich rast.  

Využiteľnosť

Starostlivosť o záhon si nemusí vyžadovať 
zapojenie všetkých žiakov triedy. Jednak by 
sa pri záhone nemuseli zmestiť alebo skrátka 
nie je k dispozícii toľko práce. Majte preto 
premyslené, čo bude robiť zvyšok triedy. 
Budú skupinky rotovať, pričom jedna bude 
mať za úlohu vypracovať pracovný list a druhá 
bude pracovať na záhone? Alebo im pripravíte 
iné súvisiace pomocné úlohy? Ak budete o 

VYLEPŠENIE PLOCHY
NA PESTOVANIE PLODÍN
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tejto problematike v kolektíve diskutovať, 
možno prídete na riešenie, ako zo záhradky 
vytvoriť viacúčelový priestor, v ktorom môžu 
prebiehať aj iné aktivity.

Dostupnosť zdrojov potrebných k pestovaniu

Plne fungujúci priestor na pestovanie plodín 
si vyžaduje prístup k vode, či už je to sud na 
dažďovú vodu, vonkajší kohútik alebo po 
domácky vyrobený zberač vody. Kompostér 
a vermikompostér podporia udržateľnosť a 
zároveň ich môžete využiť vo vzdelávacom 
procese. Ideálne je mať aj vonkajšie 
umývadlo na umytie rúk, prípadne vlastný 
skleník.

Záhradné náradie sa odporúča skladovať 
v kôlni, skrini na náradie alebo truhlici 
umiestnenej v blízkosti záhradky. Pri kúpe 
pracovných nástrojov pre deti sa nenechajte 
oklamať lacnými, farebnými a najmä 
plastovými produktmi, ktoré zväčša nie sú 
vhodné na skutočné záhradníčenie. Investujte 
radšej do kvalitnejších pracovných nástrojov, 
ktorých tvar je prispôsobený pre deti.

Ako sa budú využívať vypestované 
produkty?

V Škótsku existuje množstvo projektov, v 
ktorých deti pestujú plodiny pre školskú 
jedáleň a sú zapojené aj do prípravy 
školských jedál. Na Slovensku tak ďaleko 
zatiaľ nie sme, preto sa ako najvhodnejšie 
javí poskytovať vypestované plodiny za 
dobrovoľný príspevok miestnej komunite. 
Zarobené finančné prostriedky potom 
môžete investovať do záhrady, prípadne 
nechať hlasovať deti, čo by so zarobenými 
prostriedkami spravili. Vhodné je deti za ich 
námahu a úspechy aj odmeniť.
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Ak nemáte na vašom dvore priestor pre 
vybudovanie zákutia divokej prírody, niektoré 
školy využili strechy alebo múry. Vertikálne 
zelené steny alebo vyvýšený záhon na 
streche či dokonca zelená strecha si vyžadujú 
investície, ale môžu predstavovať bohatý 
zdroj pre rôzne žiacke projekty.

Biodiverzitu divokej prírody podporíte aj tým, 
že vytvoríte mozaiku rôznych biotopov. 
Ak sa v okolí školy nachádza potok 
alebo jazero, je pravdepodobné, 
že vytvorením malého jazierka 
prilákate obojživelníky. A ak sa vo 
vašej blízkosti nachádza park alebo 
záhrady, vytvorením napájadla podporíte a 
prilákate rôzne druhy vtákov a hmyzu.

Jednoduché jazierko môžete vytvoriť z 
plastového kontajnera alebo sa môžete 
rozhodnúť pre vyhĺbenie väčšieho rybníka. 
Pri osadzovaní jazierka rozmýšľajte aj nad 
vhodnými rastlinami, ktoré budú rásť v ňom 
(plávajúce aj okysličujúce) alebo na jeho 

brehoch. Ak chcete prilákať 
obojživelníky, uvažujte aj 
nad tým, kde by mohli 
počas zimných 
mesiacov 
hibernovať.    

Vtáctvo 
si časom 
na celoročné 
kŕmidlá zvykne 
(pokiaľ nebudú 
umiestnené na príliš 

PODPORA DIVOKEJ PRÍRODY
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exponovanom mieste) a bude k nim prilietať 
pravidelne. Vaša kŕmiaca stanica by mala 
byť zložená z rôznych typov kŕmidiel, aby čo 
najviac vyhovovala rôznym druhom vtákov. 
Jej súčasťou by malo byť aj napájadlo, v 
ktorom sa vtáky môžu aj vykúpať. Niektoré 
školy dokonca vonku umiestnili kameru alebo 
fotopascu, aby žiaci mohli následne študovať 
správanie sa operených návštevníkov. 

Pri výsadbe kvitnúcich rastlín zvažujte 
obdobie ich kvitnutia a snažte sa zabezpečiť 
pestrú paletu rastlín, ktoré budú poskytovať 
peľ, resp. potravu pre opeľovače počas celej 
sezóny. Identifikácia týchto rastlín môže 
byť základom veľkého žiackeho projektu o 
biodiverzite, v rámci ktorého budú deti 

skúmať obdobie kvitnutia a budú zostavovať 
najvhodnejšiu kombináciu pre výsadbu. 
Zamerať sa môžu aj na rôznu farebnosť, 
rozmery rastlín a tvar kvetov. Druhou 
časťou projektu biodiverzity môže byť 
vytváranie domčekov pre rôzne druhy 
opeľovačov, ako sú mŕtve drevo, 
kríky, skalky, kôpka konárov, 
duté slamky, tehly alebo 
klasické hmyzie 
domčeky. 
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V predchádzajúcich kapitolách sme vám ponúkli 
viaceré námety ako zriadiť jednoduché 
zhromaždisko. Ak máte rozpočet na 
vytvorenie trvalejšieho riešenia, 
uprednostňujte radšej prírodné 
materiály, ako sú guľatina, kmene 
stromov alebo balvany. 
Nezabudnite dané miesto 
zatieniť, ak už nie trvalou 
strechou, tak aspoň osaďte 
konštrukcie, na ktoré viete pripevniť 
nepremokavé plachty. Uvažujte aj nad 
mobilnou tabuľou. Pomôcť vám môže aj 
obyčajná šnúra na sušenie oblečenia, na ktorú 
rozvešáte podklady k hodine (napr. zalaminovanú 
prezentáciu) alebo na ňu budete postupne pripínať 
výsledky vašej práce. 

VYLEPŠENIE PRIESTORU
PRE ZHROMAŽĎOVANIE
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Táto kapitola sa zameriava na posilnenie 
sebavedomia učiteľov, ktorí sa chcú pustiť 
do komplexnejšej premeny školského dvora. 
Poskytuje tiež detailnejšie informácie, 
námety a inšpirácie pre odvážnejšie projekty 
podporujúce outdoorovú edukáciu detí 
všetkých vekových kategórií. 

Takéto projekty si vyžadujú aj väčšie investície, 
preto je dôležité, aby ste vedeli vysvetliť ich 
opodstatnenie a zároveň aj to, ako budete 
výstupy projektov využívať vo vyučovacom 
procese a zabezpečovať ich udržateľnosť. Svoj 

zámer i očakávané prínosy, nezabudnite 
prezentovať v širšej školskej komunite. 

Aby ste predišli zbytočným 
negatívnym reakciám, majte 

pripravené aj pravidlá, ktoré 
budú implementované 

pri využívaní 
výstupov 

projektu.

Analýza 
silových polí 

(argumentov za a 
proti) v kombinácii s 

analýzou rizík sú ideálnym 
nástrojom, ako zhromaždiť 

argumenty v prospech vášho zámeru 
a zároveň porozmýšľať aj nad možnými 

rizikami. Obe tieto analýzy 
považujte za dynamické 
dokumenty, ktoré 
budete neustále 
dopĺňať o 
komentáre 
a spätné 
väzby od 
dotknutých strán 
(kolegov, žiakov, 
vedenia školy, rodičov) 
a prehodnocujte ich aspoň 
raz za rok. Kolegov povzbuďte, 
aby na základe svojich skúseností 
z vyučovania vonku priebežne do 
dokumentov vkladali svoje poznámky. 
Príkladom poznámky v dokumente „Analýza 
rizík“ je: „Zvážiť vyučovanie pod stromami 
vo veternom počasí. Riziko, ktoré hrozí je v 
tomto prípade väčšie ako prínos vo vyučovaní“. 
Postup, ako obe analýzy zrealizovať, sa 
nachádza v online moduloch.

Príklady uvedené v tejto kapitole sa riadia 
holistickým, participatívnym a udržateľným 
prístupom, ktorý považujeme za kľúč k 
úspechu. Zahŕňajú tiež prácu s rôznym 
drobným materiálom, pôdou, blatom, pieskom, 
tečúcou i stojatou vodou, drevenou hmotou a 
lokálnou zeleňou.

6) PRÍKLADY KOMPLEXNEJŠÍCH PREMIEN 
ŠKOLSKÉHO DVORA PODPORUJÚCICH 
OUTDOOROVÚ EDUKÁCIU
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(i) Úvod
Pod drobným materiálom rozumieme 
samostatné predmety rôznej veľkosti, ktoré 
sa dajú presúvať, kombinovať, pretvárať, 
usporiadať, rozoberať a spájať viacerými 
spôsobmi. Môžu ísť o prírodniny, drobný 
stavebný, záhradný, kancelársky a inštalačný 
materiál alebo odpadové materiály.

Prostredníctvom tohto drobného materiálu, 
využiteľného všetkými vekovými skupinami 
a v každom priestore, môžu pedagógovia 
odučiť širokú škálu vzdelávacieho obsahu a 
zároveň podporovať celkový rozvoj žiakov, 
napríklad v nasledovných kompetenciách:

• vnímanie a hodnotenie rizík a prijímanie 
vlastnej zodpovednosti,

• komunikačné a argumentačné zručnosti a 
ochota spolupracovať,

• kreatívne myslenie a schopnosť riešiť 
problémové situácie,

• schopnosť dynamicky sa 
učiť (za chodu nadobúdať 

potrebné zručnosti),
• tvorivosť a 

schopnosť 
navrhnúť 

inováciu,
• vnímanie potreby udržateľnosti.

Každý fyzický predmet môžeme posúdiť 
podľa miery jeho využiteľnosti, respektíve 
počtu jeho potenciálnych využití. Prírodné 
materiály oproti predmetom vytvorených 
človekom v tomto ohľade často vyhrávajú 
(Gibson, J., 1979). Zoberte si napríklad 
hračkárske autíčko a porovnajte ho s 
konárikom. Aké sú možnosti ich využitia? 
Autíčko bude vždy len vozidlom a má svoje 
obmedzenia (hrajú sa s ním väčšinou len 
mladšie deti). Ale konárik môžeme využiť 
ako varešku, ako stavebný prvok konštrukcie 
alebo naň môžeme naň niečo priviazať.

Pozrime sa teraz na stavebnicu lega. 
Deťom dáte napríklad za úlohu postaviť 
vežu. Keďže je spojovací systém stavebnice 
jednoznačný, vežu ľahko a bez extrémne 
tvorivého myslenia postavia. Dajte im však 
rovnakú úlohu s hromadou kameňov. Najprv 
musia o probléme premýšľať a uvedomiť si, 
že neexistuje jedno správne riešenie. Iba 
ak budú deti kreatívne a vytrvalé, tak sa im 
úlohu podarí splniť.

V tomto bode je zároveň dôležité spomenúť, 
že s drobným materiálom sa najlepšie pracuje 
na školách uplatňujúcich holistický prístup. 
Tieto materiály by zároveň mali byť dostupné 

(a) DROBNÝ MATERIÁL
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žiakom nielen počas formálneho vyučovania, 
ale aj počas hrania sa v rámci poobedných 
aktivít. Drobné materiály majú totiž pozitívny 
vplyv na kvalitu spontánnej hry, pretože 
podporujú imagináciu a prirodzenosť hry.

(ii) Začíname pracovať s drobným 
materiálom
Prvým krokom je vytvorenie zoznamu 
drobného materiálu, ktorý chcete v rámci 
vyučovania využívať. Kľúčom k úspechu je 
rôznorodosť a rozčlenenie materiálu na tri 
skupiny – na dlhodobé opakované využitie 
(plastové potrubia), strednodobé využitie 
(odrezky z dreva, šišky) a sezónne alebo 
jednorazové využitie (kartón, krieda, papier).  

Vytvorený zoznam predstavte školskej 
komunite a požiadajte ju o pomoc s ich 
zaobstaraním (môžete vytvoriť napríklad 
letáky, ktoré si žiaci zoberú domov). Oslovte 
aj lokálne firmy, lesníkov, miestny úrad, 
zberný dvor a podobne. Na záver zorganizujte 
zbierku zameranú na získanie finančných 
prostriedkov pre nákup materiálu, ktorý 
neviete získať bezplatne.

Pre inšpiráciu sme pre vás zostavili zoznam 
materiálov, ktoré by sa vám mohli hodiť. 
Tento zoznam nie je v žiadnom prípade 
kompletný, sú to len príklady, s ktorými by 
ste mohli začať.  

• narezaná drevená guľatina rôznej 
hrúbky a priemeru

• drevené dosky rôznych dĺžok
• pevné palice
• vŕbové prúty
• bambusové rúry alebo žľaby
• vodoinštalačný materiál (potrubia, 

kolená, hadice) 
• piliny
• slama
• kartón

• piesok
• kôra, perie, mušle, borovicové šišky
• kamene, štrk, žulové kocky
• modelovacia hlina
• suché zipsy
• hrubé kriedy
• laná, paracord šnúry, špagáty, skoby
• lepiace pásky (bežné, kobercové, 

obojstranné)
• háčiky, krúžky, gumičky 
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Všetok tento materiál a pomôcky musíte 
vedieť uskladniť. Ideálnym riešením je mať 
sklad priamo na školskom dvore (jeden 
alebo viaceré záhradné domčeky). Ak máte 
problém s vandalizmom a sklad musíte 
umiestniť do interiéru školy, mal by 
sa nachádzať hneď pri vchode 
do budovy, aby deti podľa 
potreby mohli do neho 
počas vyučovania 
zájsť. Ak máte 
obavu o 

bezpečnosť pri práci s niektorými pomôckami 
(pílky, nože a pod.), v jednom záhradnom 
domčeku môže byť umiestnený voľne 
dostupný materiál a druhý domček bude 
uzamknutý a žiaci do neho budú môcť 
vstupovať len pod vašim dohľadom. Záhradný 

domček má výhodu aj v tom, že na jeho 
vonkajšiu stenu môžete umiestniť 

aj tabuľu. Ak máte veľký školský 
dvor, zvážte aj sklad s 

vozíkmi vo vnútri alebo 
rozmiestnite niekoľko 

menších úložných 
priestorov 

po dvore 

Okrem materiálu budete potrebovať aj 
nasledovné pomôcky:

• prepravky
• veľké plytké podnosy
• podsedáky z penovej hmoty, karimatky, 

nepremokavé vankúše
• vozíky

• fúriky
• sitká, kýbliky, lopatky a nádoby na 

uskladnenie piesku
• pílky, nožnice, sklápacie nože
• záhradnícke náradie (lopatky, motyky, 

hrable)
• prútené koše, uskladňovacie boxy
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(napríklad truhlice), v ktorých sa bude 
nachádzať základné vybavenie. 

V každom prípade zapojte deti do zriadenia 
skladu. Nechajte ich montovať regály, na 
ktoré sa následne bude materiál ukladať, 
pribíjať klince a háčiky na stenu, na ktoré 
budete vešať náradie, strihať karimatky 
alebo kartón, zhotovovať drevené stojany, 
namaľovať na steny skladu tematické 
vzory, či ukladať materiál do boxov alebo 
prenosných vozíkov. Skladovanie materiálov 
vo vozíkoch, košíkoch, škatuliach, boxoch a 
truhliciach na kolieskach nielenže pomáha 
pri organizovaní vnútorného priestoru skladu, 
ale aj pri upratovaní. 

Ako sme už spomínali, je lepšie, ak majú deti 
prístup do skladu aj po vyučovaní (napr. v 
rámci školského klubu). „Družinári“ a vedúci 
krúžkov by mali vedieť odpozorovať ako a s 
ktorými materiálmi sa deti radi hrajú, ako v 
skupine spolupracujú a či si po hre materiál 
a pomôcky upracú. Tieto informácie by 
mali odovzdať učiteľom, ktorí by následne 
mali preferované materiály využívať aj pri 
výučbe. Ak pri pozorovaní detí vzniká potreba 
zaviesť jasnejšie pravidlá (s materiálmi 
nezaobchádzajú bezpečne, nevrátia ich 
na miesto), učiteľ by mal v spolupráci 
s deťmi vytvoriť kódex správania. 
Ako pomôcku môžete využiť 
aj analýzu rizík. S deťmi 
si napríklad do 
kódexu zakotvíte, 
že vozíky 

slúžia na prepravu materiálu, nie ľudí, alebo 
že boxy sa v sklade ukladajú maximálne tri 
na seba.    

Nezabudnite rodičom komunikovať, čo 
všetko ste sa pri využívaní drobného 
materiálu naučili, pripojte fotografie detí a 
ich pozitívnu spätnú väzbu. Zabezpečíte si 
tým, že vám jednotlivé materiály podarujú 
aj na budúce, alebo že budú ochotní na kúpu 
materiálov opätovne prispieť.

(iii) Prepojenie na učebné osnovy
Využitie drobného materiálu má v rámci 
outdoorovej edukácie široké spektrum 
uplatnenia naprieč všetkými vzdelávacími 
oblasťami. Záleží len na kreativite učiteľa, 
aký prístup vo vzdelávacom procese zvolí.

Spoločensko-vedné 
predmety
Drobný materiál je 
možné využiť 
pri hraní rolí, 
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vytvorení scén v rámci príbehov, alebo ako 
inšpiráciu na písanie.

Prírodovedné predmety
Drobné materiály môžu byť použité ako 
názorná ukážka pri vysvetľovaní mnohých 

tém z oblasti matematiky (uhly, tvary, 
symetria alebo mierka). Rovnako dobre 

sa hodia na skúmanie síl (trenie, 
odstredivosť, tiaž, vztlak). 

Stavby konštrukcií ako 
napríklad šmykľavky, 

mosty, veže alebo 
vodotesné 

prístrešky 
zas 

možno využiť pri výučbe vzdelávacej oblasti 
človek a technika.

Umenie
Modelovacia hlina, krieda, rôzne prírodné 
materiály ako sú palice, borovicové šišky, 
listy a semená môžu byť zdrojom pre rôzne 
umelecké inštalácie. Iné materiály zas 
môžete využiť na vytvorenie provizórneho 
pódia alebo ako hudobné nástroje. 

Iné vzdelávacie oblasti
Mnohé školy použili tieto materiály pri 
rekonštrukcii historických tém (stavbu 
vojenských pevností, hradov a opevnení) a pri 
troche fantázie z nich dokážete vymodelovať 
aj rôzne krajinné prvky ako sú rieka, pohorie 
alebo les. 
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(i) Úvod
Blato nájdete, najmä po daždi, na takmer 
každom školskom dvore. Mnohí učitelia ho 
vnímajú so znepokojením a upozorňujú deti, 
aby sa mu vyhýbali, z dôvodu bezpečnosti 
a ochrany zdravia alebo preto, aby sa 
jednoducho nezašpinili. Pôda a blato sú však 
prírodné zdroje, s ktorými deti prichádzajú 
pravidelne do kontaktu, pričom sa dajú využiť 
aj v outdoorovej edukácii alebo pri budovaní 
hygienický návykov ako je umývanie rúk.

(ii) Práca s pôdou a blatom 
Bahnité oblasti školského areálu treba 
rozlíšiť na tie, ktoré sú naozaj problémové, 
pretože vám bránia v presune a tie, ktoré 
môžete pri outdoorovej edukácii využívať. Na 

zníženie negatívnej stránky implementujte 
nasledovné zmeny:
• Zvoľte vhodnú obuv – zakúpte gumáky, 

ktoré si môžu deti aj požičiavať.
• Zorganizujte zbierku špecifického typu 

oblečenia, ako sú tepláky, outdoorové 
nohavice, bundy, tričká, ktoré využijete 
ako náhradné oblečenie. Zbierku 
môžete doplniť aj o stratené odevy, 
ktoré si majiteľ na konci školského roka 
nevyzdvihol. 

• Pokúste sa presvedčiť rodičov, aby deťom 
zaobstarali overaly, alebo zorganizujte 
zbierku finančných prostriedkov na nákup 
takéhoto oblečenia.

• Starajte sa o trávnik, aby bol čo 
najhustejší. Nekoste ho, ak sa v 

(b) PÔDA A BLATO

“blatová kuchyňa“
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najbližších dňoch očakáva dážď. 
• Na frekventovaných miestach osaďte 

gumené zatrávňovacie rohože alebo 
dlažobné tvárnice. Tráva tak vie bez 
problémov rásť a vy zvýšite bezpečnosť 
prechodu cez trávnik. 

• Ak sa niekde vytvorilo problematické 
bahnisko, prekryte ho drevenými doskami.

• Vytvorte rôznorodé chodníčky z 
mulčovacej kôry, drevených lát, 
kamienkov a jemného štrku. 

• Kúpte si gumené rohože na očistenie 
topánok, ktoré budú umiestnené pri 
vstupe do budovy.

(iii) Prepojenie na učebné osnovy

Spoločensko-vedné predmety
Do blata sa dá písať, vyrývať do neho rôzne 
symboly alebo môže poslúžiť ako inšpirácia 
pre písanie básní.
 
Prírodovedné predmety
Blato viete použiť ako stavebný materiál a 
jeho vlastnosti môžete meniť pridaním vody, 
piesku alebo hliny. Blato viete analyzovať 
z hľadiska jeho zloženia alebo ho využite 
pri výučbe hmotnosti a objemu. Ak blato 
zmiešate s ílovitou hlinou a semenami 
lúčnych rastlín, vytvoríte sadiace „bomby“. 

Umenie
Blato viete použiť ako farbu, s ktorou môžete 
pomaľovať rozličné povrchy. Prípadne ako 
materiál na vytvorenie sôch, ktoré môžete 
dodatočne ozdobiť rôznym prírodným 
materiálom.

Iné vzdelávacie oblasti
Zabahnený chodník je ideálnym miestom 
pre archeologický výskum (dopredu do blata 
schováte imitácie skamenelín), modelovanie 
zákopov, miniatúrnych verzií krajinných 
prvkov alebo pre štúdium historických 
stavebných techník. Niektoré školy na 
školskom dvore vytvárajú aj „bahennú 
kuchyňu“ - pevná doska s kuchynským 
vybavením, v ktorom deti „varia“ 
blato. Ide o lacný outdoorový 
prvok, ktorý sa ľahko udržuje, 
pričom deti hra s blatom 
zvyčajne veľmi baví.

Semiačkové bomby
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(i) Úvod
Typická jemnosť a sypkosť piesku vytvára 

z pieskoviska špecifický priestor, 
ktorý nemusí slúžiť len na hranie. I 

keď výhody hrania sa v piesku 
nepodceňujeme, aktuálne 

sa zameriame najmä 
na jeho využitie vo 

vyučovacom 
procese.

Piesok 
je využiteľný 

deťmi 
všetkých vekových 

kategórií a to najmä pri 
nasledovných činnostiach:

• naberanie, prenášanie, sypanie,
• budovanie stavieb alebo vodného 

kanála.

Pri práci s pieskom sa podporuje aj 
spolupráca a prijímanie zodpovednosti 

(napríklad je prijaté pravidlo, že piesok sa 
nesmie hádzať a kto tak urobí, upratuje po 
vyučovaní školský dvor).

(ii) Vytvorenie pieskoviska
Lacným riešením ako vytvoriť dočasné 
pieskovisko je veľká plachta, ktorú rozložíte 
na asfaltovú plochu a vysypete na ňu kvalitný 
piesok. Po aktivite oslovte deti, aby piesok 
pozametali späť na plachtu a jej konce spojte 
a zviažte.

Dočasné pieskovisko viete vytvoriť aj z 
obdĺžnikovej drevenej konštrukcie, na 

ktorú z jednej strany pripevníte pevnú 
fóliu. Steny konštrukcie viete využiť aj na 

zavesenie náradia ako sú lopatky, sitká a 
vedierka.

Jednoduchým riešením je aj pieskovisko, 
ktorého steny vytvoríte z pneumatík alebo 
guľatiny, ktoré rozložíte na asfaltovej ploche. 
Vyhýbajte sa miestam, kde sa na asfalte dlho 
drží voda. 

Pre inšpiráciu uvádzame školu v Glasgowe, 
ktorá vytvorila veľké pieskovisko prekryté 
prístreškom. Žiaci sú tak počas vyučovania 
chránení pred nepriaznivým počasím a vedia 
ho využívať podľa potreby.

(c) PIESOK   
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(iii) Prepojenie na učebné osnovy
Spoločensko-vedné predmety
Rovnako ako pri blate, aj do piesku sa dá 
písať, vyrývať do neho rôzne symboly alebo 
môže poslúžiť ako inšpirácia pre písanie 
básní.

Prírodovedné predmety
S pomocou piesku viete určovať objem 
rôznych nádob, merať jeho hmotnosť, stavať 
z neho stavby alebo merať jeho teplotu na 
rôznych stanoviskách.
Umenie

Z piesku môžete stavať hrady, sochy, 
pieskové mestá, cesty pre hračky, tunely 
alebo vlastné imaginárne svety. Svoje 
výtvory môžete tvoriť v kombinácii s ďalšími 
materiálmi ako sú napríklad paličky, slimačie 
ulity, šišky a kamienky.

Iné vzdelávacie oblasti
Piesok je ideálny materiál na modelovanie 
krajinných prvkov ako sú rieky alebo sopky. 
Rovnako tak sa dá využiť pri modelovaní 
hradov, opevnení alebo priekop.



69 70

(i) Úvod
Vodu môžete využiť nielen na polievanie 
rastlín a umývanie rúk, ale aj v rámci výučby. 
Ak je to možné namontujte na vonkajšiu 
stenu budovy vodovodný kohútik. Ak sa 
obávate vandalizmu, zamykajte kohútik do 
ochranného puzdra alebo nainštalujte ventil 
vo vnútri budovy. Alternatívou je aj hadica 
napojená na vnútorný kohútik a cez okno 
alebo dvere dovedená von. 

Prepojenie na učebné osnovy
Spoločensko-vedné predmety

Slovnú zásobu môžeme rozvíjať 
diskusiami o znečistení vody, o 

živote ľudí s obmedzeným 
prístupom k pitnej vode 

alebo o jej dôležitosti 
pre náš vlastný 

život.

Prírodovedné predmety
Kolobeh vody v prírode môžete namiesto 
ukazovania diagramov vysvetliť vytvorením 
vlastného modelu. Môžete merať rýchlosť 
a prietok tečúcej vody, urobiť jej chemický 
rozbor alebo si vyskúšať jej filtráciu. 
So staršími žiakmi môžete budovať aj 
zavlažovacie systémy.  

Umenie
Počas zimných mesiacov môžete z ľadu 
vyrábať sochy, do ľadových kociek môžete 
zmrazovať lisované kvety alebo listy a využiť 
ich ako dekoráciu pre stromy alebo plot. Na 
hudobnej výchove môžete študovať zvuky 
vody alebo vyhľadávať hudobné skladby s 
tematikou vody. 

Iné vzdelávacie oblasti
Na geografii môžete vytvárať modely jazier 
a riek alebo pozorovať, ako voda spôsobuje 
eróziu pôdy, prípadne hľadať spôsoby ako 
eróziu zmierniť.

(d) TEČÚCA A STOJATÁ VODA
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(i) Úvod
Pri rozhodovaní, či zriadiť na školskom dvore 
jazierko, zväčša prebieha búrlivá diskusia. 

Ide predsa len o verejný priestor, ktorý je 
prístupný aj vo večerných hodinách, 

cez víkendy aj prázdniny. 
Problematická môže byť 

bezpečnosť, vandalizmus, 
ale aj náročnejšia 

údržba. Stojatá 
voda však 

predstavuje samostatný biotop a v 
outdoorovej edukácii by nemala chýbať. 
Jazierko, ako jedinečný vodný zdroj, 
podporuje výskyt rôznych živočíchov a 
zvyšuje biodiverzitu školského dvora. Ak si 
netrúfate vybudovať väčšiu vodnú plochu 
ihneď, začnite aspoň v malom.

(ii) Od močariska k jazierku
Ak máte obavu, že by do jazierka mohol 
niekto spadnúť, vytvorte na vašom školskom 
dvore močarisko. Tento biotop si nevyžaduje 
náročnú údržbu a môžu ju kompletne 
zabezpečovať žiaci. Deti môžete zapojiť 
aj do navrhovania močariska, prieskumu 

vhodných rastlín na internete, ako aj do jeho 
samotného zriadenia.

Na internete nájdete množstvo 
postupov, ako močarisko 

vytvoriť. My uvádzame 
aspoň zjednodušený 

návod. 
Nájdite na 

(e) JAZIERKO 
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školskom dvore zatienené a často zamokrené 
miesto. Vykopte jamu o hĺbke približne 60 
cm. Veľkosť jamy závisí od toho, aké veľké 
močarisko chcete zriadiť. Po celej ploche 
vyhĺbenej jamy rozložte jazierkovú fóliu. 
Fóliu zasypte cca 30 centimetrami zeminy, 
spád brehov zmiernite a spevnite kameňmi. 
Vznikne vám tzv. medza, do ktorej bude 
stekať dažďová voda aj z okolia. Do zeminy 
následne vysaďte mokraďové rastliny a 
poriadne ich zalejte, až pokiaľ voda nebude 
v medze stáť. Pravidelne kontrolujte vlhkosť 
zeminy a v prípade potreby močarisko 
zalievajte. Ak niektoré rastliny začnú vytláčať 
iné druhy, prerieďte ich.

Po čase si žiaci a návštevníci školského 
dvora na prítomnosť stojatej vody zvyknú. 
Ak budete vidieť, že močarisko nepriťahuje 
pozornosť vandalov, začnite rozmýšľať o 
zriadení jazierka. Opäť môžete uplatniť 
postupný prístup. Najprv vytvorte len malé 
jazierko z plastového boxu, ktorý zakopete 
do zeme. Spodok jazierka vysypte kameňmi 
a vysaďte do neho pár rastlín (aj takých, 
ktoré okysličujú vodu). Vodu v takto 
malom jazierku budete musieť 
pravdepodobne vymieňať, aby 
v nej neprebiehali kvasné 
procesy.

Keď sa vytvorí vzťah žiakov k jazierku, 
navrhnite im, že by ste mohli vytvoriť väčšie 
jazierko, v ktorom by mohli žiť aj ryby. Ešte 
stále však nepôjde o klasické jazierko s 
rôznou hĺbkou dna (terasami) a filtračným 
zariadením. Na takéto jazierko môžete 
využiť starú vaňu alebo zrezaný sud, ktorý 
vyplníte jazierkovou fóliou. Až v treťom 
kroku vytvorte klasické jazierko, pri jeho 
navrhovaní sa však už poraďte s odborníkmi. 
Takéto jazierko zväčša zahŕňa aj filtračné 
zariadenie, ktoré je potrebné pripojiť na 
elektrinu a v prípade dlhšie trvajúceho sucha 
treba vodu do jazierka dopúšťať (ideálne zo 
sudov so zachytenou dažďovou vodou). V 
bezprostrednom okolí jazierka 
by sa zároveň nemali 
nachádzať stromy a 
kríky, inak ho budete 
musieť častejšie 
čistiť od 
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opadaných listov a konárov. Priebežne 
sledujte, či sa v jazierku netvorí väčšie 
množstvo rias, ktoré odoberajú kyslík pre 
ostatné vodné rastliny a ryby. V prípade 
ich nadmerného výskytu sa poraďte s 
odborníkmi, akou metódou daný problém 
odstrániť.

Prepojenie na učebné osnovy
Spoločensko-vedné predmety
Požiadajte deti, aby pozorovali život pri 
jazierku a zaznamenávali si, čo vidia, prípadne 
aké pocity z neho majú. Potom im dajte za 
úlohu, aby zo svojich poznámok vytvorili 
literárne dielo. Následne zorganizujte čítanie 
príbehov pri jazierku.

Prírodovedné predmety
V rámci biológie môžete klasifikovať, aké 
vodné bezstavovce a rastliny vaše 
jazierko obývajú. Môžete mapovať 
aj ich vývojové štádiá a 
spôsoby rozmnožovania. 
Na matematike zas môžete 
pomocou špagáta merať obvod 
jazierka alebo pomocou kolíkov 
a špagáta rozdeľovať a merať plochy 
hladiny. 

Umenie
Z hliny alebo rôznych recyklovaných 
materiálov môžete vytvárať modely 
živočíchov žijúcich či navštevujúcich jazierko. 
Študujte odrazy na vodnej hladine a pokúste 
sa ich namaľovať vodovými farbami. Prípadne 

dajte deťom za úlohu nakresliť vývojové 
štádiá vodných bezstavovcov.

Iné vzdelávacie oblasti
Zistite, aké jazerá sa nachádzajú vo vašom 
okolí a ako ich ľudia využívajú (v minulosti 
a dnes). Zamerajte sa aj na to, ako tieto 
jazerá vznikli, čo je ich aktuálnym 
problémom a prečo sú pre 
lokálne prostredie prínosom. 
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(i) Úvod
Medzi výhody využívania mobilných alebo 
pevných drevených prvkov (pne, padnuté 
konáre, guľatiny, dosky, disky) v rámci 
outdoorovej edukácie patria:.

• Pri lezení, skákaní, balansovaní, 
prenášaní, či kotúľaní drevených 
predmetov sa u detí rozvíja jemná a hrubá 
motorika.

• Tvorivosť a kreativita sú viac stimulované 
prírodnými materiálmi.

• Mobilné drevené predmety umožňujú 
deťom dočasne si prispôsobiť priestor tak, 
aby vyhovoval ich potrebám.

• Drevo poskytuje priame spojenie 
s prírodným svetom. Zmyslové a 
hmatové vnímanie dreva je úplne iné 
ako plastových hračiek alebo kovových 
predmetov. Môže byť dokonca pokryté 
ďalšími zaujímavými prvkami ako sú 
blato, mach alebo lišajník.

• Manipulácia s väčšími kusmi dreva 

si väčšinou vyžaduje spoluprácu detí, čím 
sa posilňujú ich komunikačné a sociálne 
zručnosti.

• Drevo poskytuje príležitosti ako 
spoznávať riziká a posilňovať vlastnú 
zodpovednosť – rozdielna šmykľavosť 
mokrého a suchého dreva, lezenie a 
balansovanie, opatrnejšia manipulácia pri 
ťažkých alebo rozvetvených kusoch.

• Pomocou dreva môžete demonštrovať 
ako si príroda poradila s odpadom 
(rôzne štádia rozkladu dreva, nutnosť 
jeho ošetrenia, ak chceme predĺžiť jeho 
životnosť).

(ii) Vytváranie drevených prvkov na 
školskom dvore 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré 
príklady typov a veľkostí drevených prvkov, 
ktoré by na školskom dvore nemali chýbať:

(f) DREVENÁ HMOTA    
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Pred využívaním drevených prvkov si s deťmi 
dohodnite pravidlá správania, aby ste v 
maximálnej miere mohli využívať výhody 
práce s drevom a zároveň deti chápali možné 
nebezpečenstvá. Medzi pravidlá môžete 
napríklad zaradiť, že drevené predmety sa 
nesmú hádzať, že pne sa nesmú prevaľovať, 
že tyče majú ukladať len na určené miesto 
a pri ich prenášaní nesmú behať. Deti by s 
pravidlami mali vyjadriť súhlas a opakovane 
by ste im ich mali pripomínať. Žiakov môžete 
požiadať, aby pravidlá nakreslili, pripojili k 
nim slovný komentár a následne tieto  

 

obrázky 
zalaminujte 
a rozmiestnite na 
dvore. Deti zároveň 
vyzvite, aby sa vzájomne 
na pravidlá upozorňovali, v 
prípade, že ich niekto porušuje. 

Drevený prvok Približné rozmery Poznámky
drevené disky (priečne rezy 
kmeňa stromu ideálne aj s 

kôrou)

hrúbka 3 až 4 cm a priemer 20 
až 30 cm

Populárny prvok, ktorý budete 
musieť z času na čas kvôli 

opotrebovanosti vymeniť. Disk 
vydrží dlhšie, ak je vyrobený z 

tvrdého dreva.
mobilné drevené pne výška 30 až 40 cm a priemer 30 

až 45 cm
Vyberte správny druh dreva, 

aby ste sa vyhli rýchlej 
opotrebovanosti.

drevené tyče (napríklad na 
stavbu skrýše)

1,5 až 2 metre dlhé s priemerom 
3 až 4 cm

Tyče majú byť pevné a rovné. 
Tyče môžete získať aj pri 

orezávaní liesky alebo vŕby.
väčšie kmene voľne položené na 

zemi
veľkosť v tomto prípade nie je 

dôležitá
Aby ste predišli vytekaniu 

miazgy alebo rýchlemu 
rozkladu dreva, výber kmeňov 
konzultujte s lesníkom alebo 

záhradným architektom.
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Drevené prvky na školských dvoroch si 
vyžadujú pravidelnú revíziu a obnovu. 

Povzbuďte deti, aby nahlasovali kazy 
na dreve alebo zadajte túto úlohu 

týždenníkom, ktorí majú 
skontrolovať, či je všetok 

materiál v poriadku. 
Ťažké a väčšie 

pne väčšinou 
vydržia 

dlhšiu 

dobu, ale drevené disky sa 
nakoniec vysušia, prasknú alebo 
sa zlomia. Drevené tyče sa nezvyknú 
často lámať, ale ak by sa to stalo, ostré 
časti treba zbrúsiť alebo poškodenú tyč 
využiť iným spôsobom (napríklad ako výplň 
hmyzieho domčeka). Požiadajte rodičov, aby 
vami využívané drevené prvky nevyhadzovali 
zo svojich domácností, ale aby ich priniesli do 
školy. 

Školy, ktoré umožňujú deťom voľný prístup 
k dreveným predmetom aj počas prestávok 
alebo po vyučovaní, zisťujú, že práca s 

drevom na vyučovaní a mimo neho sa 
dopĺňa. Napríklad na vyučovaní deti 

dostanú nápad na hru, ktorú sa potom 
v družine zahrajú. Častejší prístup žiakov 

do takéhoto skladu im zároveň pomáha 
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orientovať sa v ňom, vďaka čomu rýchlejšie 
nájdu čo potrebujú a dlho sa v ňom nezdržujú.

Porozmýšľajte aj o trvalom osadení 
robustných drevených stĺpov na školskom 
dvore, medzi ktoré môžete zavesiť lano, 
osadiť hojdačku, upevniť plachtu na 
premietanie, pripnúť umelecké diela, prípadne 
využiť na stavbu stanu.   

(iii) Prepojenie na učebné osnovy
Drevo má vo vyučovacom procese širokú 
škálu využitia. My vyberáme len niektoré 
príklady pre inšpiráciu.

Spoločensko-vedné predmety
Zadajte deťom úlohu, aby na paličku priviazali 
päť prírodnín a vytvorili k nim príbeh. Drevo 
je možné použiť aj ako rekvizity pri hraní 
divadelných hier.

Prírodovedné predmety
Pomocou dreva viete vysvetliť mnohé témy 
z matematiky (uhly, tvary, mierky), fyziky 
(váha, kladka), ale aj techniky (spôsoby 
opracovania a ošetrovania).

Umenie
Z palíc môžete vyrobiť rámy pre vaše obrazy. 
Môžete sa venovať aj rezbárstvu alebo výrobe 
jednoduchých hudobných nástrojov z dreva 
(napríklad píšťala).
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• Vytvorte lanovú sieť medzi dvoma 
stĺpmi. Deti môžu laná preliezať bez 
toho, aby sa ich dotkli alebo môžu 
odhadovať a merať výšky a dĺžky.

• Upevnite medzi stĺpy žľaby a vytvorte 
cestičky pre guľôčky. Skúmajte aj 
uhly.

• Klincami pribite ku stĺpom úzke latky 
a vytvorte váhy alebo kladky. 

• Napíšte kriedou na stĺpy číslice alebo 
matematické symboly a zahrajte sa 
rôzne hry.

• Zorganizujte vernisáž umeleckých 
diel, ktoré upevníte na laná medzi 
stĺpmi.

• Na stĺp môžete zavesiť terč, ktorý 
budete triafať loptičkami.

• Stĺpy môžu poslúžiť ako bránka.
• Vymodelujte stĺpom tváre z hliny.
• Ozdobte stĺpy na konkrétnu tému.
• Využite stĺpy ako operné body pri 

stavbe rôznych konštrukcií.

Ďalšie námety na využitie stĺpov
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Ako sme už spomínali v úvode tejto kapitoly, 
povzbuďte kolegov, aby na základe svojich 
skúseností z vyučovania vonku priebežne 
do „Analýzy rizík“ vkladali svoje poznámky. 
Na základe týchto poznámok môžete pobyt 
vonku neustále skvalitňovať a definovať 
úlohy či pravidlá, ktoré majú reálny zmysel. 
Napríklad si zavediete pravidlo, že budete 
pravidelne kontrolovať, či drevené prvky 

(napríklad pne) nezačínajú hniť. Alebo, že 
po každom pobyte vonku si žiaci musia 

umyť ruky. Prípadne, že za určitých 
okolností nebudete niektoré 

prvky využívať (nedostatok 
dohliadajúcich 

pedagógov, 
nedostatok 

materiálu 
pre 

všetkých). Ak sa napríklad stalo, že dieťaťu 
sa vyšmyklo z ruky mokré drevo, môžete 
začať na palice prilepovať protišmykové 
pásky. Niektoré drevené prvky sa po svojom 
doslúžení môžu stať vhodným materiálom 
pre výrobu hmyzích domčekov. Zaviesť si 
tak môžete pravidlo, že poškodené drevo 
sa ukladá na jedno miesto a následne sa 
rozhoduje, ako by sa mohlo ešte využiť 
(nevyhadzuje sa).

Snažte sa s dokumentom „Analýza rizík“ 
pracovať naozaj systematicky, aby ste s 
vašimi kolegami pôsobili konzistentne. Jeden 
pedagóg totiž nesmie uplatňovať pravidlo, 
ktoré iný kolega zneguje. Spoločnými 
silami si tak vybudujete silnú sebadôveru 
pri využívaní rôznorodých prvkov v rámci 
outdoorovej edukácie a môžete sa stať 
inšpiráciou aj pre iných.

ANALÝZA RIZÍK
MODUL 5
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Ak máte na školskom dvore nedostatok 
zelene, neváhajte navštíviť blízky park, lúku 
alebo les, najmä ak cesta k nim netrvá dlho.

Tieto zelené plochy sú vám k dispozícii po 
celý rok, pričom vám ponúkajú nespočetné 
množstvo možností ako ich využiť vo 
vzdelávacom procese pre deti všetkých 
vekových kategórií. Priestor môžete 
skúmať, vytvárať k nemu mapu alebo v ňom 
športovať. Aj takýmto spôsobom budete 
posilňovať vzťah medzi deťmi a prírodou 
a predstavíte im možnosti, čo všetko 
sa dá v prírode robiť a ako veľa 
nám toho poskytuje.

V prvej časti príručky sme sa zamerali 
na predstavenie prekážok brániacich 
zmysluplnej outdoorovej edukácii a 
možnostiam ako ich zvládnuť. Predložené 
návrhy možno uplatniť aj zavádzaní 
vzdelávania v blízkom parku či inej zelenej 
ploche. Aj v tomto prípade je dôležité zaviesť 
rutinu – kde sa stretnete, ako sa presúvate, 
na ktorých miestach prebieha výučba, po akú 
hranicu sa môžu deti pohybovať, alebo že 
pred odchodom do parku má dieťa navštíviť 

WC.

(g) VYUŽITIE LOKÁLNEJ ZELENE NA UČENIE
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Okrem toho potrebujete:
• Pracovať s postojmi vedenia školy 

a kolegov k vzdelávaniu mimo 
školského areálu.

• Pracovať s postojmi rodičov, 
napríklad tak, že ich pozvete na 
vyučovaciu hodinu do parku a 
dovolíte im sa aj prakticky do 
vyučovania zapojiť.

• Navštíviť dané miesto vopred, aby 
ste zistili aký potenciál a špecifické 
zdroje poskytuje a ako dlho trvá 
presun.

• Získať od rodičov súhlas, že výučba 
môže prebiehať aj v danom priestore 
(vyhnite sa samostatným súhlasom 
pre každú vychádzku).

• Zmapovať riziká daného priestoru 
(ako súčasť dokumentu „Analýza 
rizík“) – stav drevín, alebo či sa tam 
nenachádza nebezpečný odpad. 
Riziká môžete identifikovať spolu 

s deťmi napríklad v rámci prvej 
spoločnej návštevy daného miesta.

• Porozmýšľať ako využiť samotnú cestu 
k danému miestu. Deti môžu počas 
chôdze hľadať stanovený materiál, 
identifikovať predmety, ktoré 
začínajú na rovnaké písmeno, určovať 
prejavy konkrétneho ročného obdobia 
a pod.

• Určiť si zvukový signál, ktorý 
znamená, že sa deti majú okamžite 
presunúť k vám.

• Zvážiť, či na dané miesto nebudete 
brávať aj nádobu s vodou a mydlom, v 
ktorej si deti môžu umyť ruky. 

• Určiť, kam majú žiaci vyhadzovať 
odpad (napr. do prineseného vreca).

• Určiť si čas, kedy budete na miesto 
vyrážať (už počas prestávky alebo 
až na začiatku hodiny) a čo urobíte s 
oneskorencami.
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Kedy využívať lokálnu zeleň:
Zvážte, čo všetko máte na vašom školskom 
dvore k dispozícii. Prejdite sa po blízkych 
parkoch, lúkach i cintorínoch a porovnajte, či 
neposkytujú lepšie podmienky pre realizáciu 
nejakej aktivity. Ak sú tieto miesta pre 
outdoorovú edukáciu vhodnejšie, pokúste 
ich využívanie začleniť do vzdelávacieho 
procesu. Nezabudnite svoj zámer vopred 
prediskutovať s vedením školy, kolegami aj 
rodičmi. 

Niektorí pedagógovia sa obávajú aj otázok 

detí ohľadom identifikovania konkrétneho 
druhu hmyzu, vtáka alebo stromu. Pamätajte, 
že outdoorová edukácia nie je o dokonalých 
vedomostiach. Neobávajte sa, že nepoznáte 
každého živočícha a každú rastlinu. Je to 
predovšetkým o pobyte vonku, pohybe, 
zážitkoch, o porozumení prírode a o zvyšovaní 
záujmu detí vzdelávať sa a rozvíjať.

Výskum ukázal, že postoj dospelých 
k životnému prostrediu a dĺžka času 
stráveného v prírode sú silne ovplyvnené ich 
skúsenosťami z detstva (Bird, 2007).
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Táto kapitola sa zameriava na posilnenie 
pravidelnosti outdoorovej edukácie 
vo vzdelávacom procese, neustále 
skvalitňovanie výučby a ocenenie 
dosiahnutých pokrokov, ktorými môžete 
vzbudiť záujem rodičov umiestniť dieťa práve 
na vašu školu.

Opätovne pripomíname, že pri využívaní 
potenciálu školského dvora v prospech 
outdoorovej edukácie je potrebné uplatňovať 
holistický, participatívny a udržateľný prístup, 
ktorý vám výrazne pomôže zabezpečiť 
dlhodobú udržateľnosť implementovaných 
zmien v spôsobe výučby.

Analýza súčasného stavu školského dvora, 
kruhový proces zmeny so štyrmi etapami, 

analýza silových polí ako aj analýza rizík 
predstavené v predchádzajúcich 

kapitolách vám pomohli 
identifikovať aké zmeny 

alebo vylepšenia chcete 
na školskom dvore 

zrealizovať. 
Poskytli sme 

vám aj 

námety, ako prepojiť využitie outdoorových 
prvkov s učebnými osnovami a inšpirácie, 
ako prekonať prekážky brániace zmysluplnej 
outdoorovej edukácii. Nabádali sme 
vás realizovať zmeny najprv v malom, 
mať realistické očakávania, ale najmä 
komunikovať vaše zámery s celou školskou 
komunitou. Odporúčali sme vám zapojiť 
žiakov všetkých vekových kategórií do 
implementácie projektov a do stanovovania 
pravidiel správania.

Obzrite sa za procesom zmeny a zhodnoťte 
vaše výsledky. Dosiahli ste to, čo ste si 

predsavzali? Aké dôkazy a fakty máte k 
dispozícii?

MERANIE DOPADU

7) PRAVIDELNÉ A UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE 
ŠKOLSKÉHO DVORA
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• Zvýšil sa počet hodín vyučovaných 
vonku?

• Zvýšilo sa povedomie o prínosoch 
outdoorovej edukácie v školskej komunite 
(vrátanie učiteľov a rodičov)? Dôkazom 
môže byť, že viac učiteľov vašej školy 
učí vonku, že rodičia kúpili deťom 
vhodné oblečenie a obuv, že miestna 
komunita pomáha zabezpečovať potrebný 
materiál, prípadne sa podieľa na údržbe 

outdoorových prvkov, že deti majú z 
vyučovania vonku dobrý pocit a to v 
každom počasí.

• Aký vplyv mali zmeny na zdravie detí? 
Dôkazom môže byť zníženie chorobnosti 
detí, menší počet obéznych detí, zvýšený 
záujem o športové aktivity, menej 
nedojedených obedov alebo dokonca 
zmena jedálnička v školskej kuchyni.

Do implementácie outdoorovej edukácie na 
vašej škole ste pravdepodobne investovali 
alebo ešte investujete množstvo energie, 
času a prostriedkov, preto zvážte 

niektoré z nasledujúcich návrhov, ktoré 
podporia jej udržateľnosť:

POSILNENIE OUTDOOROVEJ EDUKÁCIE 
V DLHODOBOM HORIZONTE
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• V školskom vzdelávacom programe 
uveďte, že outdoorová edukácia je vo 
vzdelávacom procese prioritou (ideálne 
pre všetky triedy, nielen na prvom alebo 
druhom stupni).  

• Zaznamenávajte si nápady na aktivity do 
spoločnej databázy. Ku zrealizovaným 
aktivitám si robte poznámky – čo 
fungovalo, čo naopak žiakov nezaujalo, 
čo nabudúce urobiť inak a podobne. 
V kolektíve si dohodnite, kde tieto 
dokumenty budete ukladať (ideálne na 
zdieľaný disk v počítačovom systéme 
školy alebo online úložisko). 

• Školskú politiku outdoorovej edukácie 
môžete podporiť rozmiestnením fotografií 
učiteľov a žiakov doplnenými o citáty 
na chodbách školy. Poskytnite tieto 
fotografie aj miestnemu úradu 
respektíve zriaďovateľovi, aby 
ich umiestnil aj vo svojich 
priestoroch. Takýmto 
spôsobom ešte 
viac podporíte 

sebavedomie u kolegov a ich ochotu 
realizovať vyučovanie vonku.

• Zahrňte do programu vašich školských 
porád ako pravidelný bod outdoorovú 
edukáciu. Aj napriek tomu, že na 
poradách je potrebné prebrať množstvo 
iných vecí, vždy si nájdite priestor na 
zdieľanie dobrej praxe, diskusiu 
o problémoch a identifikáciu 
potrieb učiteľov (napríklad 
školenia, príprava 
zbierky a podobne).
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• Zaveďte si minimálne počty hodín pre 
jednotlivé triedy, ktoré odučíte vonku, 
napríklad jednu vyučovaciu hodinu 
týždenne. Urobte si rozvrh, ktorý učiteľ 
si zoberie danú hodinu na starosť 
(napríklad v jeden týždeň to môže byť 
hodina literatúry a na ďalší týždeň 
hodina matematiky). Takáto koordinácia 
zároveň zabezpečí, aby sa žiaci necítili 
byť ukrivdení, že sú vonku menej ako iné 
ročníky, alebo aby sa na dvore nestretli 
viaceré triedy naraz a vzájomne sa 
nevyrušovali (ak nemáte k dispozícií 
väčšiu plochu, ktorá ponúka priestor pre 
viacero skupín).

• Zapojte sa do kampane Outdoor 
classroom day (Deň vyučovania 
vonku), prípadne ju rozšírte na celý 
týždeň. Počas tejto kampane 
buďte celá škola vonku. 
Realizovať môžete 

aktivity, v rámci ktorých starší žiaci učia 
mladších, prípadne si stanovte jednotnú 
tému, ktorú budú riešiť všetky ročníky 
alebo zorganizujte brigádu, na ktorú 
pozvete aj rodičov. 

• Do outdoorovej edukácie zahrňte aj 
aktivity, ktoré realizujete v rámci rôznych 
kampaní, napríklad týždeň zdravej výživy, 
týždeň vedy a techniky, týždeň mobility, 
ekologický týždeň, Deň Zeme, Deň vody a 
pod. 

• Ak v rovnakom ročníku učia rôzni učitelia 
ten istý predmet, pričom jedna trieda 
realizuje konkrétnu hodinu vonku a druhá 
by mala byť v triede, snažte sa nájsť 

spôsob, ako obom triedam umožniť 
vzdelávanie na školskom dvore. 

Riešením môže byť spoločná 
hodina, poskytnutie 

podkladov kolegovi 
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alebo v prípade, že kolega nemá 
dostatočnú sebadôveru, ponúknite mu, 
aby sa na vašu vyučovaciu hodinu prišiel 
pozrieť. 

• Absolvujte školenia týkajúce sa 
outdoorovej edukácie. Okrem inšpirácií 
si z nich odnesiete aj kontakty na iných 
pedagógov, ktorí sa odhodlali učiť vonku. 

• Vytvorte si zoznam užitočných kontaktov 
na osoby a organizácie, ktoré môžu 
podporiť realizáciu outdoorovej edukácie 
na vašej škole, ako napr. lesníci, členovia 
stráže prírody, Štátna ochrana prírody, 
ochranári z neziskových organizácií, 
rôzni školitelia, záhradní architekti, 
remeselníci, včelári či farmári.

• Požiadajte rodičov, aby vám spísali, s 
čím by vám vedeli pri udržiavaní 

školského dvora pomôcť, prípadne, aby 
vám poskytli kontakty na ľudí, o ktorých 
si myslia, že by mohli byť nápomocní. 
Ponúknite im tiež, že sa môžu zapojiť do 
pomocných prác počas výučby.

• Vždy zverejnite ako boli použité získané 
finančné dary. Odfoťte aj príslušné 
vybavenie, pomôcky alebo oblečenie.

• Požiadajte radu rodičov, aby vám prispela 
na nákup alebo opravu pomôcok.

• Vybudujte sklad náhradného oblečenia, 
ktoré si deti budú môcť požičať, ak prídu 
do školy neprimerane oblečené. 

• Materiály ako pracovné listy, obrazové 
určovacie kľúče, rôzne zadania úloh 
zalaminujte a používajte ich opakovane. 

Ušetríte tým množstvo papiera.
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Oslava úspechov:
• Poskytnite deťom fotografie z aktivít 

vonku a vyzvite ich, aby si z nich spravili 
nástenku alebo vyvesili na stenu. 
Fotografie z aktivít, ktoré sa im páčili, 
môžu nechať na nástenke celoročne, iné 
môžu obmieňať. 

• Ak vydávate školský časopis, zaveďte 
v ňom pravidelnú rubriku o outdoorovej 
edukácii.

• Zriaďte špeciálnu sekciu 
na vašej školskej webovej 

stránke, na ktorej budete 
uverejňovať fotografie 

z vašich aktivít 
spolu so 

spätnou 

väzbou od učiteľov a detí. Zapojte žiakov 
do vytvárania týchto príspevkov.

• Pozvite rodičov na zhromaždenie, ktorého 
súčasťou bude prezentácia aktivít, ktoré 
deti vonku zrealizovali.

• Zapojte žiakov do tvorby a udržiavania 
trvalej nástenky zameranej na outdoorovú 
edukáciu. Uistite sa, že umiestnenie 
nástenky bude na viditeľnom a ľahko 
dostupnom mieste pre všetkých, 
napríklad pri hlavnom vchode do budovy 
školy.

• Pri nábore nových žiakov vyzdvihujte, 
že outdoorová edukácia je podstatnou 
súčasťou vzdelávacieho procesu na vašej 
škole.

• Ak budú žiaci dodržiavať pravidlá 
správania počas stanoveného obdobia, 
tak ich odmeňte hodinou v blízkom parku.

• Zahrňte outdoorovú edukáciu 
aj do domácich úloh – takýmto 
spôsobom môžete šíriť 

myšlienky outdoorovej edukácie 
rodičom a zároveň vytvárate možnosť, 

aby deti vykonávali aktivity vonku spolu s 
rodičmi. 
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Pri plánovaní akéhokoľvek projektu zmeny 
školského dvory vždy uvažujte nad jeho 
udržateľnosťou najmä z pohľadu náročnosti 
obmieňania materiálu a zabezpečenia údržby. 
Výsledky každého projektu zmeny musíte 
vedieť využívať niekoľko rokov, inak ste 
svoj čas a finančné prostriedky investovali 

neefektívne.

Pojem udržateľnosť sa spája najmä 
so životným prostredím a súvisí 

so schopnosťou prírody 
dlhodobo podporovať 

všetky formy života, 
teda aj nás ľudí. 

Školský 
dvor je 

ideálnym miestom, na ktorom môžete 
prakticky realizovať výchovu k trvalo 
udržateľnému rozvoju a to tým, že s deťmi 
budete podporovať biologickú a krajinnú 
rozmanitosť, budete šetriť prírodnými 
zdrojmi, triediť odpad, kompostovať, 
recyklovať, starať sa o svoje zdravie, 
požičiavať a vymieňať si oblečenie alebo 
zdieľať pracovné náradie. Diskutujte o tejto 
téme spoločne so žiakmi. Rozprávajte aj 
o tom, že edukácia na školskom dvore nie 
je samozrejmosťou a pokiaľ sa o školský 
dvor nebudú starať a s pomôckami nebudú 
zaobchádzať šetrne, tak sa môže stať, že 
sa výučba prenesie naspäť do tried. Zapojte 
deti do plánovania a realizácie údržbových 
prác, budujte v nich pocit hrdosti a vzťah k 
školskému dvoru. Je to predsa len priestor, v 
ktorom trávia podstatnú časť dňa.   

Rozčleňte školský dvor na zóny – miesta, 
vyžadujúce si veľmi častú údržbu 

(záhradka), menej častú údržbu 
(zhromaždisko) a nenáročné 

na údržbu (časť divokej 
prírody). Vytvorte 

farebný plán 
údržby pre 

jednotlivé 
zóny, 

UDRŽATEĽNOSŤ ŠKOLSKÉHO DVORA
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priraďte k nim zodpovedné 
osoby a vyveste ho v každej 
triede i v zborovni, aby ho mal 
každý stále na očiach. Priraďovanie 
zodpovedných osôb realizujte s ohľadom 
na rozvrh outdoorovej edukácie, časť prác sa 
totiž môže vykonať aj v rámci vyučovania. 
Zostavte zoznam úloh, ktoré je potrebné v 
rámci údržbových prác vykonať. Vyplnené 
zoznamy zakladajte.

Niektoré školy prijali zásadu, že školský dvor 
zásadným spôsobom neupratujú a teda, že sa 
na ňom nachádzajú kopy konárov, kýble a iné 
nádoby sú uložené okolo stromov a niektoré 
náradie je pripevnené k vonkajšej stene 
budovy školy. Takýto dvor môže pôsobiť ako 
veľké smetisko, avšak rodičia to akceptujú, 

pretože im škola dokázala 
vysvetliť svoj zámer – nechceme 

sterilný priestor, ale miesto s 
množstvom podnetov, na ktorom je 

všetko po ruke.

Napriek snahe zabezpečiť si väčšinu 
údržbových prác svojpomocne, môže nastať 
situácia, že si budete musieť objednať 
externú firmu. Už pri plánovaní projektov 
zmien školských dvorov by ste si mali klásť 
nasledovné otázky:

• Koľko budú práce externej firmy stáť?
• Budú tieto výdavky pravidelné alebo ide o 

jednorazovú platbu?
• Nevedia danú prácu vykonať omnoho 

lacnejšie dobrovoľníci zo školskej 
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komunity alebo rôznych neziskových 
organizácií?

• Aký materiál je potrebný na vykonávanie 
údržby (ochranný náter, štetce, náhradné 
diely)? Koľko stojí a ako často ho budete 

potrebovať?

„Verte vašim žiakom. Deti sú bez ohľadu na ich vek ochotné 
prijať zodpovednosť a pomôcť s údržbou školského dvora. 

Či už ide o dopĺňanie vody do jazierka, polievanie 
záhonov, zber odpadkov, či čistenie pracovných 

nástrojov. Ak sú na niečo hrdé, robia to s 
radosťou.“
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O drobnom materiáli a voľnom prístupe 
k nemu sme písali v šiestej kapitole. 
Problematická nie je ani tak údržba skladov, 
v ktorých sa drobný materiál nachádza, ale 
ich pravidelné obmieňanie a dopĺňanie. Táto 
úloha je tak náročná, že pokiaľ nechcete 
investovať do drobného materiálu značné 
množstvo finančných prostriedkov, musíte 
spojiť sily a zapojiť celú školu. Vytvorte 
skupinu, ktorá bude sledovať spotrebu 
jednotlivých druhov materiálu a v prípade, 
že sa množstvo určitého materiálu priblíži 
ku kritickej hranici, bude hlásiť potrebu 
jeho doplnenia. Informácia o možnej 
nedostupnosti niektorého materiálu sa 
musí dostať ku všetkým učiteľom, 
aby si nepripravovali vyučovanie, 
na ktorom plánovali daný 
materiál využiť.

Členmi skupiny môže byť pomocný personál, 
učitelia, ale aj žiaci. Pri vytváraní skupiny 
ponúknite žiakom, aby sa uchádzali o 
členstvo v nej a pripravili si zdôvodnenie, 
prečo si myslia, že by mali byť vybraní. 
Skupinu zostavujte zo žiakov rôznych 
vekových kategórií, aby si mohli odovzdávať 
svoje skúsenosti a zabezpečila sa kontinuita. 

• Zorganizujte zbierku materiálov aspoň 
2 krát ročne. Pri nedostatku niektorých 
materiálov usporiadajte samostatnú 
kampaň, ktorej súčasťou budú rôzne 
aktivity/hry, ktorými zdôrazníte význam 
drobných materiálov.

• Buďte otvorení rozširovať váš 
zoznam materiálov na základe 

podnetov od žiakov alebo 
vašich kolegov. 

DOPĹŇANIE DROBNÉHO MATERIÁLU 
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• Požiadajte radu rodičov o príspevok za účelom 
doplnenie nedostatkového materiálu.

• Dohodnite sa s lokálnymi podnikateľmi, aby vám 
odkladali kartónové škatule.

• Požiadajte lesníkov alebo stolárov, aby 
vám odkladali odrezky z dreva, piliny, 
kôru a iný drevený materiál.

• Zapojte deti do tvorby listov pre 
lokálnych podnikateľov.

• Uistite sa, že vedenie školy považuje drobný 
materiál za dôležitú súčasť outdoorovej edukácie 
a že kolegovia chápu význam ich využívania a 
potrebu obmeny a dopĺňania.  

• Povzbuďte kolegov, aby raz týždeň alebo aspoň 
raz za týždne navštívili družinu a pozorovali deti 
ako sa s drobným materiálom hrajú. Túto návštevu 
treba využiť aj ako konzultáciu s družinárom 
alebo vedúcim krúžku, pričom závery z nej treba 
preniesť do vyučovacieho procesu.

• Neustále dopĺňajte zdieľanú databázu 
aktivít. Dopĺňajte do nej námety na 
aktivity, obrázky, linky na webové 
stránky a súvis s učebnými osnovami. 
Na internete určite nájdete množstvo 
inšpirácií, pričom my vám odporúčame 
napríklad škótske stránky. Stačí, ak si do 
internetového vyhľadávača zadáte „loose parts 
play Scotland“.
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• Ak nemáte na školskom dvore kvalitnú 
pôdu, investujte do jej nákupu alebo 
požiadajte farmárov o pomoc. Pestovanie 
rastlín vo vašich záhonoch tak bude 
úspešnejšie. 

• Naučte sa správne kompostovať a 
pridávaním kompostu do pôdy zlepšujte 
jej kvalitu.

• Pri každej aktivite, ktorá súvisí s blatom, 
zabezpečte, aby sa deti vedeli umyť, 
prezuť a zároveň očistiť použité 
pomôcky pred tým, ako 
vstúpia do budovy školy. 
Ak nemáte k dispozícii 

vonkajší kohútik, zriaďte vonku provizórne 
umývadlo. Zvážte aj možnosť dovedenia 
teplej vody do umývadla pomocou hadice 
(najmä v chladnejšom období).

• Neustále hľadajte možnosti, ako využiť 
blato na slovenčine a literatúre, ako aj 
v rámci prírodovedných predmetov a 
výtvarnej výchovy. Kombinujte prácu 
s blatom a drobným materiálom. 
Neobávajte sa zašpinenia, ale inšpirujte 

sa nadšením detí.  

TIPY PRI VYUŽÍVANÍ PÔDY A 
BLATA NA ŠKOLSKOM DVORE
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Údržba pieskoviska je upravená legislatívou. 
Prevádzkovateľ pieskoviska je povinný ho 
čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať 
pitnou vodou najmenej raz za dva týždne 
počas sezóny (od 1. marca do 30. novembra). 
Okrem uvedených povinností je potrebné 
piesok pravidelne dopĺňať.

Rozfúkavanie piesku
Vyhnite sa umiestneniu pieskoviska na 
veterných miestach. Zvážte aj zakrývanie 
pieskoviska, čím zabránite aj vstupu voľne 
žijúcich zvierat na plochu pieskoviska. Ak to 
priestor dovoľuje, vysaďte v okolí pieskoviska 
kríky, čím vytvoríte veternú bariéru. 
Polievaním znížite riziko odnosu vetrom. 
Nezabudnite, že musíte použiť pitnú vodu 
(legislatívna požiadavka).

Piesok v budove školy
Piesok sa bude zanášať do interiéru v 
topánkach, vreckách či rukávoch, čo bude 
komplikovať prácu upratovaciemu personálu. 
Naučte deti, aby pred vstupom do budovy 
piesok zo seba oprášili. Zabezpečte, aby pri 
vchode boli k dispozícii kefy na očistenie 
obuvi a oblečenia, samozrejmosťou by mali 

byť rohože. Zvážte, či by sa žiaci nemohli 
prezúvať vonku. Po každej návšteve 
pieskoviska je zároveň potrebné umyť si ruky.

Zvieracie výkaly (napríklad mačacie, 
psie, vtáčie) a iný odpad
Z výkalov sa do piesku dostávajú rôzne 
zdraviu škodlivé parazity a črevné baktérie, 
ktoré môžu spôsobiť nebezpečné infekčné 
ochorenia. Najvyššie prípustné množstvo 
vybraných indikátorov mikrobiálneho a 
parazitárneho znečistenia v pieskovisku 
určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva 
SR. Pred vyučovaním preto piesok prehrabte 
a vizuálne skontrolujte, či nie je znečistený 
výkalmi alebo odpadom.

Vyskúšajte aj rôzne odpudzovače mačiek, 
napríklad rôzne vonné látky rozpustené vo 
vode alebo mobilný odpudzovač na batérie 
so senzorom a svetelným zdrojom. Mačky 
nemajú radi vôňu cesnaku či rozmarínu, 
naopak medovka a mäta ich prilákajú. Ďalšou 
účinnou možnosťou je použitie octu, ktorý 
pravidelne nastriekate na steny pieskoviska.

ÚDRŽBA PIESKOVISKA
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• Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu.

• Ak je to možné, prehrabte piesok každý deň.

• Zapojte deti do kontroly pieskoviska a podporujte ich zodpovednosť.

• Zaveďte si pravidlá správania, napríklad žiadne jedenie a pitie v 
pieskovisku a žiadne hádzanie piesku. Tieto pravidlá majú 
byť súčasťou prevádzkového poriadku pieskoviska. 

• Pieskovisko pravidelne dezinfikujte.

• Používajte naozaj kvalitný 
piesok určený pre deti.

SUMARIZÁCIA
Tipy
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Na základe analýzy rizík by sa mal určiť 
prístup k jazierku. Najjednoduchším riešením 
je vytvoriť okolo jazierka plot. Mnohé školy 
však zvolili otvorený prístup k nemu a 
investujú čas do poučenia žiakov, ako sa 
správať, keď sa nachádzajú pri jazierku. 
Aby sa znížilo riziko nehôd, vhodnejšie je, 
keď sú brehy plytkejšie a hlbšie miesta sa 
nachádzajú v strede jazierka alebo na jeho 
nedostupnej strane. Vhodným opatrením je 
na vybranej časti brehu vybudovať pevné 
plochy na státie. Bahenné brehy 
budú ponechané pre živočíchov a 
pre žiakov budú neprístupné. 

Jazierko si vyžaduje 
pravidelnú 
údržbu, inak 
vám 

zarastie a zanesie sa bahnom. Na odsávanie 
kalu môžete využiť jazierkový vysávač. Pozor, 
s týmto prístrojom nesmú manipulovať 
deti. Kontrolujte aj teplotu vody, ktorá by 
sa mala pohybovať do 30 stupňov Celzia. 
Pri vyšších teplotách sa začínajú množiť 
riasy, a takáto voda už nie je vhodná ani 
pre ryby. Pri prehriatí jazierka odpustite 
maximálne 1/3 vody a nahraďte ju novou. Ak 
má voda zelenú farbu, výmena vody v tomto 
prípade nepomôže. Dôvodom zafarbenia 

je premnoženie jednobunkovca váľača 
guľatého a pomôcť vám môže len 

vysadenie väčšieho množstva 
podhladinových rastlín, ktoré 

budú do vody uvoľňovať 
veľké množstvo 

kyslíka.

ÚDRŽBA JAZIERKA
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Pamätajte, že jazierko má byť prirodzený 
biotop a príliš časté zásahy do jazierka 
môžu narušiť jeho biodiverzitu a rovnováhu. 
Väčšiu údržbu jazierka vykonajte až koncom 
jesene, a ak budete z jazierka odstraňovať 
organickú hmotu alebo bahno, ponechajte ich 
niekoľko dní vedľa jazierka, aby sa vytiahnuté 
živočíchy mohli vrátiť naspäť do vody. Počas 
roka odstraňujte prebujnenú vegetáciu a 
odumreté rastlinné zvyšky. Na jeseň môžete 
jazierko prekrývať sieťkou, čím si ušetríte 
prácu s odstraňovaním spadnutých listov. 

Hladina vody v jazierku môže klesať (najmä 
počas teplejšieho počasia), takže ho z času 
na čas musíte dopúšťať. Dôvodom poklesu 
hladiny môže byť aj poškodenie jazierkovej 
fólie. Keď sa hladina po výraznejšom poklese 
ustáli, poškodenie (dierka) sa nachádza 
niekde po obvode hladiny. Ak ho nájdete, 
zalepte ho lepidlom a kúskom ďalšej fólie. 
Ak je fólia poškodená až na dne jazierka, 
neostane vám nič iné, len jazierko úplne 
vypustiť a fóliu opraviť alebo vymeniť.

S kolegami si zaužívajte zvyk pravidelne 
prehodnocovať riziká (aktualizovať dokument 
„Analýza rizík“). Berte to ako audit, 
ktorým sa uistíte, že outdoorová edukácia 
funguje na vašej škole efektívne. Okrem 
pravidelných stretnutí posudzujte riziká 
vždy, keď zavádzate nový outdoorový prvok. 
Aby ste zabezpečili, že hodnotenie rizík 
je súčasťou bežného života v škole, musí 
byť dokument „Analýza rizík“ schválený 
všetkými zamestnancami a vyplývajúce 
požiadavky z neho týkajúce sa 

pravidiel správania musia byť predstavené 
všetkým žiakom. 

PREHODNOTENIE RIZÍK
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Pozitívny prístup detí k pobytu vonku do 
veľkej miery závisí od postoja ich učiteľov. 
Pre niektorých pedagógov bude outdoorová 
edukácia vítanou zmenou, iní však budú 
potrebovať čas. Aby nadobudli sebaistotu 
potrebujú si vyskúšať rôzne aktivity, vytvoriť 
nové materiály alebo sa opakovanie zúčastniť 
outdoorovej hodiny ako pozorovateľ. Doprajte 
im tento čas, pretože dlhodobá udržateľnosť 
outdoorovej edukácie je vysoko závislá od 
postoja zamestnancov, ich schopností a 
sebadôvery.

V tejto príručke sme vám poskytli viacero 
inšpirácií ako pracovať s postojmi vašich 

kolegov k vyučovaniu vonku. Na záver 
skúste ešte zvážiť nasledovné:

• Zabezpečte pre 
učiteľov jednotné a 

vhodné oblečenie.

• Pri prijímaní nových 
zamestnancov jasne 
deklarujte očakávania ohľadom 
outdoorovej edukácie.

• Prezentujte pozitívne výsledky vašich 
kolegov pred učiteľmi z iných škôl a 
rodičmi. 

• Nepodceňujte problémy týkajúce sa 
outdoorovej edukácie, ktoré kolegov 
trápia. Hľadajte pre ne primerané riešenia.

• Najprv sa naučte spolupracovať ako tím 
na malých projektoch, až potom sa pustite 
do veľkých.

• Dbajte na konzistentné dodržiavanie 
pravidiel týkajúcich sa outdoorovej 
edukácie v celom pedagogickom zbore. 
Ak nevyhovujú niekoho potrebám, 
hľadajte kompromis. Tieto pravidlá 
musia byť odzrkadlením cieľov školy v 
oblasti outdoorovej edukácie a zároveň 
skúseností učiteľov pri jej realizácii.

Držíme vám palce.

ROZVÍJANIE POZITÍVNEHO PRÍSTUPU 
K VONKAJŠIEMU PROSTREDIU

MODUL 2
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