
Definícia
Totem je pôvodom indiánske slovo, 
vyjadrujúce príbuzenstvo, dávneho predka, 
ochranného ducha. Jeho viditeľným 
symbolickým zobrazením je totemový kôl. 
Kedysi bol bežným javom aj v Európe, v 
dnešnej dobe sa vyskytuje najmä u indiánov 
v Severnej Amerike a u domorodých kmeňov 
v Afrike a v Austrálii.

Pieskovec je hornina sedimentárneho 
pôvodu, ktorá 

vzniká 

spevnením pieskov. V jej zložení prevláda 
kremeň, často sa vyskytujú aj živce, kalcit, 
sľudy a v mladších pieskovcoch aj opál a 
chalcedón. Farba býva rôzna, ale najviac 
sa vyskytujú odtiene žltej, červenej alebo 
hnedej.
Reliéf je sochárske dielo určené na 
frontálny pohľad, čím sa odlišuje od sochy, 
ktorú môžeme obdivovať z viacerých 
pohľadov. Reliéf pozostáva z priestorových 
dekoratívnych ornamentov, ktoré vystupujú 
zo základnej plochy do priestoru. 

Postup
Totemy by mali byť umiestnené v centrálne 
časti školského dvora, aby boli viditeľné 

už z diaľky. Môžete zvoliť niekoľko 
prístupov, ideálnym však je, aby každá 

trieda mala svoj vlastný totemový 
kôl. Na dekorácii triedneho totemu 
sa majú podieľať všetci žiaci, a tak, 
ako sú rozdielni žiaci, pričom spolu 
tvoria kolektív, mal by každý znak 
na toteme vyjadrovať jednotlivca, 
no zároveň vytvárať celok.

Aby si žiaci vytvorili so školským dvorom vzťah, musia sa na ňom cítiť príjemne. Zároveň  
musia mať možnosť aktívne ho nielen pretvárať a skrášľovať, ale aj čistiť a udržiavať. 
Najjednoduchšou cestou, ako posilniť vzťah žiakov so školským dvorom, je poskytnúť im 
možnosť zanechať na tomto mieste svoju „stopu“. Napríklad vlastnoručne vyrobené totemy 
alebo pieskovcové reliéfy vyzdobené rôznymi symbolmi.
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Aby bolo osadenie totemového dreveného 
kola bezpečné, mal by byť zapustený 
do jamy vyliatej betónom a uchytený 
železnými úchytkami. Výška kola by nemala 
presiahnuť dva metre. Po jeho osadení je 
potrebné drevo ošetriť ochranným lakom. 
Ak nechcete, aby sa počet totemov na 
školskom dvore rozširoval, dekorácie 
totemových kolov by mali byť odnímateľné. 
Samotné ozdoby môžu byť vyrobené z 
vypálenej hrnčiarskej hliny, drevených 
doštičiek, na ktorých je vyleptaný alebo 
vypálený obrázok, prípadne ozdobných 
kovových platničiek. Všetko závisí od 
technických možností školy a ochoty 
pedagógov, najmä technickej výchovy, 
venovať čas výrobe totemov. Vytvorené 
diela môžete na totemové koly upevňovať 
hrubým špagátom, klincami alebo drôtikmi, 
pričom samotné zdobenie totemu môže byť 

spojené s veľkou ceremóniou. 

Žiakom posledného ročníka školy 
môžete ponúknuť možnosť zanechať na 
školskom dvore trvalý odkaz vo forme 
pieskovcového reliéfu. Samotnému 
vytesávaniu symbolov by mala predchádzať 
diskusia o podobe reliéfu, jeho náčrt 
a vysvetlenie spôsobu opracovávania 
pieskovca vrátane nevyhnutnej bezpečnosti 
pri práci. Pieskovec opracovávame 
dlátom a kladivkom, pričom používame 
ochranné okuliare a rúško na tvár. Samotné 
vytesávanie môže prebiehať v učebni 
alebo vonku. Po opracovaní kameň jemne 
obrúsime, aby bol povrch hladký a reliéf 
pôsobil esteticky. Z hotových reliéfov 
môžeme postupne tvoriť múrik alebo ich 
vystavíme pri stene budovy školy, prípadne 
pri plote. 

Tipy

• Ak na školskom dvore neviete z nejakého dôvodu osadiť drevené totemové koly, môžete využiť aj 
stenu budovy, na ktorú upevníte laná, prípadne využite iné predmety, ktoré sa na školskom dvore 
už nachádzajú.

• Reliéfy môžu poslúžiť aj ako ochranné prvky pre vonkajšie črepníky s okrasnými rastlinami.


