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„Nevidí-li kdo té krásy v světě,  
ten málo vidí.”    

J. A. Komenský

8.–9.
ROČNÍK
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Hlavní myšlenka
Pobyt v přírodě nás obohacuje. V přírodě se můžeme učit pečlivě pozorovat, vnímat, rozvíjet své 
smysly a může být zdrojem pro naši tvorbu. 

Anotace
Lekce umožňuje systematicky zapojit všechny smysly a dávají možnost zažít impuls s cílem 
probudit a nasměrovat chuť žáků o poznávání přírody a dění v jejich okolí. Prací s interaktivními 
ukázkami probouzíme imaginaci, program inspiruje k tvořivosti. Podle individuálních možností 
na závěr žáci přetvářejí zážitky z lekce do vlastního kreativního vyjádření. Toto téma je zpraco-
váno tak, že ho lze dobře využít i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude schopen charakterizovat blíže jedno z prostředí přírody (les, louka, hory, řeka).

• Bude vědět, že příroda je jedním ze zdrojů inspirace k tvorbě.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Prožije, že příroda se dá nejen vidět, ale i poslouchat či poznávat hmatem.

• Uvědomí si, že z přírodnin je možné tvořit.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Zve žáky k tomu, aby trávili čas v přírodě, věnovali se jejímu záměrnému pozorování, 
a získávali tak inspiraci pro rozvoj smyslů a vlastní kreativitu. 
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Pomůcky 

• prezentace a ozvučení 

• zvuky přírody (ke spuštění v prezentaci)

• příroda v hudbě (ke spuštění v prezentaci)

• fotky přírody (obsažené v prezentaci)  

• sada přírodnin (šišky, větvičky, kameny, šnečí ulita, list, vlna, peříčko, květina, kůra, jablko, 
kaštan, ořech, kousek kůže aj.)

• čtvrtky či papíry A3 (pro každého žáka)

• výtvarné pomůcky (viz 5.2)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit.

Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v průběhu lekce.

Vyzvěte žáky, aby každý řekl své jméno (a nalepil si cedulku se jménem) a odpověděl na jednu 
z následujících otázek, kterou si vybere:

• Na co se těšíš, když jdeš ven?

• Co venku rád/a pozoruješ?

• Jaké je tvé oblíbené místo v přírodě?

Metodická poznámka:  
Je dobré odpovědi modelovat a také na otázky odpovědět (např. Jmenuji se Pavel, moje 
oblíbené místo v přírodě je les u nás za městem. Vždy se těším na to, jak to tam voní. Rád tam 
pozoruji ptáky a také si je rád fotím.). Můžeme vybrat i pouze některou z nabízených otázek.

2.1 Vnímáme přírodu (25 min)
Kooperativní produkční metoda

Rozdělte žáky do 4 skupin (maximálně čtyřčlenných) a do každé skupiny dejte jeden z obrázků 
(louka, řeka, hory, les). Pokud je žáků více, vytiskněte více stejných obrázků. 

Varianta:  
Aby měli žáci pro následující aktivitu více zdrojů, je možné jim nejprve zadat úkol, aby našli 
odpovídající fotografie k prostředí v knihách, které znají; využít lze např. kalendáře či jiné 
zdroje fotografií. 

Metodická poznámka:  
Je vhodné připravit obrázkové knížky, ve kterých mohou žáci fotky nalézt.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

Vnímáme 
přírodu

25 min

2
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Ve skupinách žáci fotky umístí na velký balicí nebo flipový papír. S žáky zopakujte, jaké máme 
smysly, a na základě tohoto opakování si žáci na flip nakreslí symboly smyslů (oči, uči, jazyk, ob-
kreslí dlaň, nos). Pod každý symbol napíší či nakreslí, co v daném prostředí, které vidí na obrázku, 
můžeme vidět, slyšet, cítit, ochutnat nebo čeho se můžeme dotýkat. 

Varianta:  
Pokud žáci nepřicházejí s dostatkem nápadů sami, můžeme iniciovat rozhovor nad obrázky 
např. otázkami:  
V kterém prostředí najdeme rybu, lišku, berušku…? Kde je zima? Kde je teplo? Kde to voní? Kde 
létají včely? Kde se pasou ovce? Kde kvetou kopretiny? Kde žije kamzík? aj.

3.2 Přírodní galerie (5 min)
Galerie

Výsledné práce umístěte do prostoru v kruhu, čímž vznikne jakási „galerie“. Do ní žáky pozvěte.

Nyní jste přišli do galerie. V galerii si lidé prohlížejí, co druzí vytvořili. Většinou mlčí a pozorně se 
dívají. Zkusme to také. 

3.3 Jak to vidím já? (5 min)
Reflektivní otázky

Pokládejte žákům otázky a vyzvěte je, aby své odpovědi vyjádřili tak, že se v galerii přemístí k pat-
řičnému obrázku. Můžete se například ptát:

• Na které prostředí máte hezké vzpomínky?

• Ve kterém prostředí byste si nyní přáli nejvíce být?

• Kde byste chtěli strávit léto/prázdniny/Vánoce?

• Kde byste chtěli být s maminkou/kamarády?

• Kde byste se nebáli být sami?

• Kam se těšíte?

4.1 Nasloucháme přírodě ( 5 min)
Prožitková metoda

Řekněte žákům: Zavřete oči a představujte si místo, které slyšíte.

Pusťte zvukovou ukázku přírody. Žáci potichu poslouchají ukázku a po doznění se snaží pojme-
novat prostředí, které v ukázce slyší. 

10 min

5 min

Přírodní 
galerie

Nasloucháme 
přírodě

3

4

3. 4.
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Varianta:  
Pokud máme na lekci více času nebo máme příležitost se k aktivitám vrátit v jiný den, 
je možné „naslouchat přírodě v hudbě”. Uvedeme aktivitu slovy, že různé umělce inspirovalo 
to, co v přírodě slyšeli, ke složení hudby. Pustíme krátké ukázky klasické hudby s přírodními 
náměty (Kůň – Leroy Anderson, Let čmeláka – N. A. Rimskij-Korsakov, Kočičí duet – G. A. Rossini) 
a vyzveme žáky, aby řekli, co zde slyší. Po vyslechnutí každé ukázky je seznámíme s názvem 
skladby.

5.1 Doteky přírody (10 min)
Prožitková metoda

Připravte si soubor přírodnin (šišky, větvičky, kameny, šnečí ulita, list, vlna, peříčko, květina, kůra, 
jablko, kaštan, ořech, kousek kůže aj.).

Žáci utvoří kruh, ve kterém se posadí zády ke středu, a natáhnou ruce dozadu. Pohybujte se 
uprostřed kruhu a vkládejte žákům do dlaní jednotlivé přírodniny. Žáci si je ohmatají, aniž by se 
na ně podívali, a posílají je dál po kruhu. Po chvíli přírodniny opět odeberte. Celá aktivita probíhá 
bez mluvení, žáci se soustředí na hmatový vjem.

Poté se žáků ptejte:

• Co vám prošlo rukama? Co jste drželi za předměty?

• Co bylo příjemné/nepříjemné na dotyk?

• Kde se dá taková věc v přírodě najít? 

30 min

Nasloucháme 
přírodě

5

5.

5.

5.

6.

8.

10.
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Varianta:  
Žáci dostanou následující úkol: Rozhlédnout se kolem sebe a pojmenovat předměty (jejich 
části), které pocházejí z přírody, popř. byly z přírodního materiálu vyrobeny.

5.2 Inspirace přírodou – tvorba (20 min)
Produkční metoda

Dejte žákům možnost, aby si z prozkoumaných přírodnin vybrali jednu, která se stane předmě-
tem jejich tvorby. Přírodninu umístí do středu papíru a dotvoří k ní prostředí. 

Dle možností třídy a žáků je možné pracovat například těmito technikami: kresba, malba suchým 
pastelem, koláž.

Varianta:  
Optimální variantou je tvořit venku. Žáci obdrží velkou čtvrtku, kterou umístí v prostoru na 
zem a na ni položí vybranou přírodninu. Dále skládají na papír vlastní koláž, ke které si sbírají 
další přírodniny. Na závěr je možné všechny koláže vyfotit.

Varianta:  
Žáci mohou tvořit samostatně nebo v menších skupinách.

6. Reflexe a závěr (10 min)
Reflektivní otázky

Na závěr programu položte žákům jednu z následujících otázek:

• K čemu nám může být dobré zkoumat přírodu?

• K čemu nám může být dobré chodit do přírody?

• Jak můžeme tvořit?

Na závěr shrňte hlavní myšlenky lekce: 
Příroda je otevřenou galerií, do které můžeme chodit, pozorovat ji a nechat se jí inspirovat. 
Pobyt v přírodě je obohacující; můžeme se dívat kolem sebe a přemýšlet, jak je v ní všechno skvě-
le vymyšlené. Můžeme také přemýšlet, jak věci z přírody využít. Ať už pro radost (např. ke tvoření) 
nebo k výrobě něčeho užitečného.

Další zdroje

Zdroje grafiky
Slide 01 – Les – Pixabay – Flickr.com

Slide 02 – Louka – Joe Coyle – Flickr.com

Slide 03 – Hory – Segui Andrea – Pexels.com

Slide 04 – Louka – Fredie Ramm – Pexels.com

10 min

Reflexe  
a závěr

6
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Audio zdroje
Let čmeláka – U. S. Army . Nikolai Rimsky-Korsakov [audio]. In: Wikimedia.com (Public Domain) 
[online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rimsky-Korsakov_-_
flight_of_the_bumblebee.oga

Kůň a kočár – Leroy Anderson – audiojungle.com (Fair Use)

Kočičí duet – Gioacchino Rossini – audiojungle.com (Fair Use)

Les – Glory Sunz (Public Domain)

Hory – InspectorJ – Freesound.com

Ostatní zvukové efekty – čerpány z www.zapsplat.com

Prezentace
https://prezi.com/view/t71gzIViuuBzCy48sehc/ 

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Umeni-special-8-9-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf 

https://prezi.com/view/t71gzIViuuBzCy48sehc/ 
https://prezi.com/view/9VcupYCQu28A4HOyd4WH/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Umeni-special-8-9-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf 

