
Definícia
Outdoorová učebňa predstavuje premyslene 
zorganizovaný vonkajší priestor, v ktorom 
prebieha edukácia. Organizácia učebne by 
mala byť flexibilná a pokiaľ je to možné, deti 
by mali mať dovolené meniť rozmiestnenie 
priestoru. To im prináša obrovský pocit 
slobody, ktorý v interiéri nezažijú a zároveň 
to rozvíja ich kreativitu, originalitu a chuť 
učiť sa.

Postup
Skôr než začnete vyrábať paletové sedenie, 
premyslite si, na aké miesto outdoorovú 
učebňu umiestnite. Zvážte rýchlu 
dostupnosť, bezpečnosť, rušivé vplyvy z 
okolia a primeraný prístup slnečného svetla. 
Učebňa by mala byť tienená a mala by sa 
dať využívať aj v prípade mrholenia. Na 
tento účel nám môže poslúžiť celta, ktorá 
čiastočne prepúšťa svetlo, no súčasne je 
schopná zabrániť presakovaniu vody. V 
tejto súvislosti vzniká otázka, o aké oporné 
body celtu upevníte. Využiť sa dajú okolité 
stromy, stena budovy, plot či stĺp. V prípade 
využitia stromov prenechajte kontrolu ich 
stavu a prípadné orezanie odborníkovi.

Priestor na učebňu najskôr vyčistite a 
zarovnajte. Ak chcete mať istotu, že sa 
vám v učebni nebude vytvárať blato, 
vykopte niekoľko centrimetrové základy 
a vyložte ich tehlami, zámkovou dlažbou 
alebo betónovými kvádrami tak, aby sa 
podlaha klubovne nachádzala mierne 

nad úrovňou zeme. Drobné škáry vyplňte 

V dnešnej dobe mnoho detí trávi svoj voľný čas pri televízore, mobilnom telefóne alebo 
tablete. Bez pohybu na čerstvom vzduchu a kontaktu s prírodou však len ťažko prebehne 
plnohodnotný rozvoj fyzických, psychických a sociálnych zručností. Pobyt vonku je 
pre dieťa nenahraditeľný a nevyhnutný. Na to, aby sme s deťmi mohli vykonávať vonku 
aj aktivity, ktoré bežne robia vnútri – písanie, čítanie, maľovanie a iné tvorivé činnosti, 
potrebujeme si vo vonkajšom prostredí vytvoriť zázemie.

PALETOVÉ SEDENIE S CELTOVOU STRECHOU
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pieskom a okraje učebne zarovnajte hlinou. 
Pripravenú podlahu na záver vysypte 
mulčovacou kôrou alebo drobným štrkom, 
čím zabezpečíte, že palety dobre sadnú na 
podlahu. 

Na výrobu jednej sedačky potrebujete 
tri kusy paliet. Palety očistite, obrúste 
a natrite bezfarebným konzervačným 
lakom, najlepšie v dvoch vrstvách. Lavicu 
zhotovíte tak, že skrutkami spojíte dve na 
seba postavené palety a tretiu pripevníte 
vzadu ako operadlo. Pre príjemnejšie 
sedenie môžete medzery vo vrchnej palete 
vyplniť latkami. Na záver spevnite celú 
sedačku z oboch bočných strán latkou, 

ktorá je prichytená ku všetkým 
paletám.
Do stredu učebne si nainštalujte stolík, 
ktorý vám poslúži na odkladanie pomôcok, 
na písanie či kreslenie. 
Na zhotovenie stolíka budete potrebovať 
tri palety uložené na seba a spevnené 
skrutkami. Ak chcete dosiahnuť rovný 
povrch stolíka, upevnite navrch dosku 
alebo vyplňte medzery primerane širokými 
latkami.

Pred kolaudáciou a využívaním vyskúšajte 
pevnosť všetkých spojov, aby ste predišli 
úrazu alebo zraneniu. 

Tipy

• Celtu vyspádujte, aby sa v nej nezachytávalo veľké množstvo dažďovej vody. Po každom daždi 
skontrolujte, či sa v celte nenachádza prebytočná voda.

• Ak chcete sedieť naozaj pohodlne, použite textilné podsedáky alebo matrac.

• Písanie v outdoorovej učebni deťom uľahčíte, ak si pre ne prichystáte písacie podložky.

• Na edukáciu je možné využiť aj cestu od budovy školy k outdoorovej učebni, napríklad 
umiestnením niekoľkých stanovíšť s úlohami, ktoré môže poslúžiť ako motivačná fáza k 
preberanej téme.


