4 / 2020

PRAŽSKÁ
EVVOLUCE
magazín o ekovýchově v Praze

Nejdůležitější je to zkusit,
říká o učení venku Justina Danišová

18/

ÚVODNÍK
Převážnou část své docházky na základní
školu jsem stihl ještě za „komanče“.

Ukázalo se, že bačkůrky mohou být stejně
mokré jako boty na ven.

To byly doby, kdy se u nás o nějaké výuce
venku a jejím pozitivním vlivu na kognitivní
a behaviorální cokoliv vyučovaných dětí netušilo ani ň.

Ukázalo se, že pan školník umí velmi křičet
a o blahodárných účincích učení venku s ním
nebyla řeč, i kvůli tomu, že jsme mu lehce pošlapali záhony.

Naše nová pančelka byla opravdu zbrusu
nová, diplom z fakulty byl čerstvý stejně jako
její elán dělat věci dobře, navzdory u zkoušek deklarovaným znalostem základů socialistického školství. Naše pančelka také trvala
na tom, že jí máme říkat pančelka, protože
souška ona rozhodně není.

Ukázalo se, že mokré, zabahněné bačkůrky
nechávají na školní chodbě velmi jasnou stopu.

Jednou nás naše pančelka, celou 3. B, vzala
během vyučování na školní zahradu.
A bylo to bezva! Některé děti, zmatené z pokynu, že se jde na školní zahradu, si nechaly
bačkůrky. Pokyn, že budeme dělat matematiku a máme si vyndat z tašek sešity, si některé děti vyložily tak, že se mají zalévat záhony
konvemi, které měl školník hezky v řadě připravené u skleníku, aby se mu voda ‚odrazila‘.

Pančelka si to myslím pak ještě slízla nejen
od paní uklízečky, ale i od paní ředitelky
a další výuka už pak probíhala pokorně pod
zářivkami.
Byť pohled naší milované pančelky se čas od
času zatoulal z okna ven, do krásné školní
zahrady se vzrostlými kaštany a vyrovnanou
řadou plechových konví. Bylo jich dvanáct.
Martin Mach Ondřej

Milí čtenáři,
poslední letošní číslo časopisu se věnuje opět
velmi zásadnímu tématu, a to učení venku.
Zvu Vás k jeho „prolistování“ a pročtení, články jsou to hezké, poučné a inspirativní.
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SLOVO
KOORDINÁTORA

Doporučuji články Martina Kříže z ekocentra
Chaloupky a rozhovor s Justinou Danišovou,
která svým zápalem a energií inspiruje tisíce
učitelů a rodičů. Dozvíte se, že učení venku
není těžké, jen je potřeba začít.
V tomto čísle nechybí článek o zajímavé
přírodní lokalitě v Praze, informace o užitečných knihách a pomůckách a také o rozmanitých projektech ekovýchovných spolků
v Praze.
Přeji inspirativní čtení a sváteční chvíle mezi
blízkými a v přírodě.
Petr Holý
Koordinátor oblasti EVVO v Praze
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Martin Kříž
Badatelsky
orientované učení

Dnes se v pedagogice hledají alternativy tradičnímu frontálnímu učení, bojuje se proti
množství kurikula i stereotypům, které tu
máme 200 let. Učitel je pořád středem učení a výuka leží z velké části na něm. Role ve
třídě jsou jasně rozděleny, hodnocení probíhá formou soutěže a známkování, učí se ve
školních budovách a málokdy se vyrazí do
skutečného světa. Učivo je striktně rozdělené na předměty, a to do té míry, že jeden
učitel neví, co se jeho žák vlastně učí v jiném
předmětu.
A pak je tu ta nešťastná vyučovací hodina.
Těžko se pak něco mění ve prospěch rozvoje
praktických dovedností nebo zkušenostního
učení. Ruku na srdce, kdo z nás dospělých

by unesl, kdybychom se pustili do pečení
bábovky, po 45 minutách bychom byli nuceni tuto činnost opustit a šli osázet smíšený
záhon, ale od této činnosti by nás někdo po
45 minutách hnal poklusem do lesa rozeznat
a sbírat jedlé houby… A to vše 5 dní v týdnu celou polovinu dne… Pořád dokola bez
chápání smyslu, bez dokončení a uzavření
rozdělané páce, bez sdílení nových prožitků
s ostatními kolegy… Byli bychom ochotni na
takový způsob života přistoupit?

Je to kobylka? Nebo saranče? A jak daleko doskočí?
Foto: Justina Danišová / www.svobodnahra.cz

Učitelé, kteří chtějí své žáky učit jinak, používat jiné formy, změnit obsah, nepoužívat
učebnice, narážejí na mnohé bariéry – neporozumění u svých kolegů, kteří si změny
nepřejí nebo nerozumí jejich smyslu, u rodičů dětí, kteří jsou přesvědčení, že smyslem
výuky je shromažďování informací, aby jejich
dítě úspěšně zvládlo testy. Podpory se jim
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Důležité je u dětí vzbudit zájem, touhu přijít věci
na kloub. Foto: Archiv Chaloupky

tak někdy dostává od vedení škol, od osvícených osobností školní inspekce a od kolegů
z jiných škol a vzdělávacích institucí.
Jednou z takových metod, která stereotypy
bourá, která není ani ryze česká, učí se tak
po celém světě, ani nová, učí se tak desítky
let, je badatelsky orientované učení (BOV) či

jen zkráceně badatelství. A na následujících
řádcích bych rád vystihl tu nejodvážnější formu BOV. Říkáme jí otevřené bádání.
Badatelství vychází ze stejných principů, na
jakých funguje věda. Žáci se stanou na chvíli
(hodinu, dvě, den či třeba týden a rok) malými vědci a kladou si výzkumné otázky, sestavují hypotézy, zkoumají, interpretují, prezentují a obhajují svá zjištění. Prochází napříč

Velkou výhodou otevřeného bádání je využití vlastní motivace žáků. Pokud chci sám
něco vyzkoumat, na něco přijít, bude mě to
bavit víc než úkol, který mám zadaný. Když
pracuji v týmu, využívám znalostí, dovedností a zkušeností všech jeho členů. Děti se
tak neučí jen badatelským dovednostem,
ale také spolupráci, kompromisu, rozdělení
práce, ocenění druhých i možnosti prosadit
se. Často je BOV úspěšnou metodou pro jinak problémové žáky. Mohou totiž využívat
dovednosti získané mimo školu, manuální
zručnost, schopnost organizovat práci a další kompetence, které škola běžně neprohlubuje, nijak nehodnotí a neklade na ně důraz
a ani je v jiných formách výuky nevyužívá.
Pojďme ale z obecného popisu BOV na praktickou ukázku toho, jak takový výzkum může
vypadat. Vybírám z desítek a možná stovek
výzkumů na našich pobytových vzdělávacích
programech jeden příklad, na kterém bych
otevřené bádání (navíc venku v terénu) rád
popsal.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

předměty, využívají vlastní předchozí zkušenosti, učí se nové věci, pracují v týmech a přitom samostatně, pracují manuálně (sbírají
data, vzorky, vyrábějí si potřebné nástroje),
pracují s problémem (řeší, jakým způsobem
danou věc vyzkoumat, plánují vlastní postup,
rozhodují, co použít za pomůcky, jak sbírat
data).
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Když dáte dětem kritéria, dostatek času, necháte je chvíli běhat po venku, seznámíte je
dopředu se všemi prostředími, kde budou
bádat, ukážete jim, jak se hmyz loví, určuje,
přenáší, abychom mu neublížili, kde je ho
nejvíc a že se ho nemusí bát vzít do ruky, pak
se děti k otázkám bezpečným, měřitelným
a ověřitelným dostanou snadno.
Vraťme se však k výzkumné otázce. Příkladem bude zdánlivě jednoduchý výzkum:
Jak daleko skočí kobylka. Otázka je vybrána,
schválena, následuje hypotéza (žáci předpokládají, že to bude 50–80 cm). Teď to vypadá,
že děti stráví celé dopoledne jen pouhým
zjištěním průměrné délky skoku kobylky,
pro naše encyklopedické školní myšlení
přece naprosto nepodstatný údaj. Nejsou
to 2–3 ztracené hodiny, za které bych dětem
stihl u tabule vysvětlit celý systém hmyzu,
rozdíl v proměně dokonalé a nedokonalé,
a to včetně stavby těla? Pohledem klasické
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5. třída, 30 dětí. Z témat, kterým jsme se věnovali celý týden, si teď náš tříčlenný tým volí
jedno, aby ho prozkoumal do hloubky (bude
na to mít celý den). Ukázková skupina si vybírá téma „hmyz“ a podle kritérií píše otázky,
které ji napadají: Co jedí mravenci, co mají
nejraději? Kolik váží mravenec a kolik toho
unese? Jak daleko skočí kobylka a jak vysoko?
Předběhli bychom mravence, kdybychom
byli velcí jako on? Kolik nohou má stonožka?

nebo tradiční školy, většiny školních vzdělávacích programů, učebnic i odborné přípravy
na vysoké škole jistě. Ale pojďme se podívat
hlouběji, co za ty 2–3 hodiny získal náš tým:
»» Děti se v týmu musí dohodnout, kterou
otázku zvolí dle předem dohodnutých
kritérií, následuje hypotéza, která na
otázku logicky navazuje a vlastně určuje,
jak bude výzkum vypadat (v předmětech
bychom řekli český jazyk: tvorba
otevřené otázky, matematika: výroková
logika).
»» Rozdělí si role v týmu (sociální a pracovní
kompetence), vymyslí výzkum a dají
dohromady pomůcky (polytechnika
a přírodovědná gramotnost: sestaví
a provede výzkum).
»» Žáci musí kobylky nalovit, pracovat se
smýkačkou, vědět, jak se loví (hrubá
motorika, manuální zručnost), musí je
nezranit, opatrně s nimi manipulovat
(jemná motorika) a věřte, že při
manipulaci s kobylkou sice nepojmenují
přesně části nohy, ale na vlastní oči uvidí
jemná tykadla, výrazné oči, silné nohy
a pocítí, jak pevná je vnější chitinová
kostra.
»» Žáci zjišťují, že nenalovili kobylky, ale
sarančata (přírodověda: práce s klíči
a atlasy) a že to nejsou dospělá
sarančata, ale nymfy (přírodověda:
proměna nedokonalá u hmyzu).

Bádat doopravdy, přímo v terénu, může být
velká zábava. A není to žádná velká věda.
Foto: Archiv Chaloupky

»» Následuje vlastní výzkum, měření délky
a výšky skoku (matematika, fyzika:
veličiny, měření), po správném počtu
opakování děti našly rekordmana, znají
i délku průměrného skoku (matematika,
statistika, průměr).
»» Následuje zpracování dat (matematika:
práce s grafy, ICT: Excel), převedení
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výsledků do graficky zajímavého výstupu
(výtvarná výchova: grafika).
»» Data jsou prezentována (český jazyk:
argumentace, prezentace a sebeprezentace, rétorika) a obhajována (kritické
myšlení), jsou vyřčeny závěry (analýza
a syntéza, případně práce s chybou).
»» Děti napadají nové otázky: Proč kobylka
či saranče skáče? Jak to dělá, že tak
vysoko vyskočí? Skáčou i jiné druhy
hmyzu? Jak vysoko bychom vyskočili

Práce se smýkačkou procvičí hrubou motoriku
a manuální zručnost. Foto: Archiv Chaloupky

my, kdybychom uměli to, co sarančata?
Využívají lidé někde v technice stejné
pohybové aparáty? A tím vzrůstá u žáků
jejich motivace k dalším zkoumání
a hledání souvislostí…
Který způsob trávení těch výše zmiňovaných
2–3 hodin bude dětem za 15 let více k užitku?

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Tohle byl jen jeden příklad z mnoha. Neseděli jsme v lavicích, ale běhali jsme po louce. Neměli jsme předmět za předmětem, ale
všechny zároveň. Mnohdy jsme ani neřešili,
kam učivo zaškatulkovat. Děti se dostávaly
do učiva starších ročníků (práce s grafy). Nezvonilo, učilo se celý den a dětem jsme často
přestávku museli naordinovat (zkoumali by
jinak i místo oběda). Svou práci si děti samy
zhodnotily (neznámkovalo se), věděly, co by
příště udělaly líp, kde mají rezervy, co by
chtělo potrénovat a kde naopak jsou platným členem v týmu.
A ještě jeden bonus navíc. Učitel či lektor
mezi dětmi prochází, dívá se, jak pracují, nemluví jim do toho, pokud není osloven s přímou poptávkou na pomoc či podporu. Nemusí se soustředit na sebe, ale na žáky. Vidí,
jak se zapojují, jak spolupracují, kde mají své
jak slabé, tak hlavně silné stránky, které je
třeba ocenit a dál rozvíjet.
A badatelství není nějaký didakticky nedosažitelný ideál, nemálo škol některou z forem
badatelství využívá. Badatelsky se dá totiž
učit na všech školách a klidně už od zítřka.
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Martin Kříž
Děti, co venku
rozkvetou

Učitelé jim říkají různě. Sígři, raubíři, mimoni,
děti s problémem, handicapem, žáci ohrožení školním neúspěchem.
Jde o děti, které se nějakým způsobem neumí vypořádat s tempem školního učení,
tradičními výukovými metodami, obsahem
učiva, školními řády a principy, formami výuky, přístupem učitele i prostředím školy.
Pod těmito pojmy si můžeme představit širokou škálu dětí s nejrůznějšími poruchami
učení, pozornosti nebo i chování, různými
kombinacemi, stupni poruch… Většina z poruch nemá žádný vliv na inteligenci dětí a drtivá většina se dá řešit jinými pedagogickými
postupy nebo změnou prostředí.

Najdeme mnoho výzkumů o tom, jak může
právě výuka venku těmto „jiným“ dětem,
které nezapadají do šablon a škatulek, pomoci. Cituji závěry, které po pročtení desítek
vědeckých časopisů a závěrů zahraničních
výzkumů učinil Petr Daniš ve své knize Tajemství školy za školou: „Terénní výuka velmi
prospívá žákům, kteří ve škole jinak nejsou tolik
úspěšní. Znevýhodnění žáci venku snáze najdou smysl učení ve vztahu k vlastnímu životu.
Někteří žáci se také obtížně vyrovnávají s tím,
jak je omezuje výuka ve třídě – nedostatkem

Tohle ve třídě jen tak nezažije.
Foto: Annie Spratt / Unsplash

pohybu, podnětů či příležitostí k vlastnímu prožitku a tvorbě.“
Před rokem jsem dostal za úkol zeptat se
na zkušenosti našich českých učitelů i mimoškolních pedagogů. Hledal jsem takové
příklady, kde venkovní prostředí výrazně
zlepšuje nebo taky zhoršuje vzdělávací proces a jeho výsledek. Na následujících řádcích
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Ve třídě by byl víc divoký.
Foto: Justina Danišová / www.svobodnahra.cz

najdete autentické výpovědi učitelů napříč
stupni škol.
„Podle mých zkušeností děti s problémem často potřebují místečko kousek dál od ostatních,
třeba jen s jedním kamarádem, to se venku
taky zařídí líp než uvnitř. Problémy se soustředěním úplně nezmizí, ale jsou mnohem menší,
z podstaty věci se děti víc pohybují. Venku se
mnohem líp začlení do kolektivu i méně oblíbené děti,“ říká Marie Judová ze ZŠ Polnička
a shrnuje hned několik postřehů.

Na větším prostoru nemusí být dítě uprostřed kolektivu, může se „zašít stranou“, jet
svým tempem. Venku se děti lépe soustředí na výuku a zmenšují se i kázeňské problémy.
Tady pár podobných postřehů:
„Kluk, 6. třída – ADHD: Jeho neklid na louce,
v lese a u rybníka nebyl tak patrný jak v klasické
učebně, určitě nerušil ostatní.“
„Doučování češtiny: dva žáci s podpůrným
opatřením – venku v altánku pracovali na stejných věcech mnohem lépe, líp jim to myslelo.“

Kateřina Čápová ze ZŠ Kamenice vnímá zapojení do projektu Venkovní výuky (Lipka
2019) takto: „Ve třídě jsem měla žáka, který
byl integrovaný a byl pro něj vypracovaný individuální plán. Přestože jsem se ho snažila
maximálně zapojovat do činností s ostatními,
třeba v češtině a matematice to někdy bylo
dost obtížné. Jeho minimální výstupy, které měl
zvládnout, byly úplně někde jinde. Projekt Venkovní učení pro něj byla další z možností, jak se
zapojit aktivně a rovnocenně. Také mohl využít
i svou osobní zkušenost např. z lesa a tím mohl
mít ve znalosti některé oblasti i navrch.“
„Když jsme byli bádat v lese, potřebovali jsme si
třeba vysvětlit, co je průměr. Ve škole by se s tím
děti setkaly až později a byl by to pro ně spíše
abstraktní pojem. V tu chvíli průměr pochopili
úplně přirozeně i ti slabší žáci.“
Tím, že se venku propojuje teorie s praxí,
jsou najednou potřeba trochu jiné dovednosti, nestačí jen dobře držet tužku a něco
z hlavy vypočítat. Musíte třeba sestavit výzkumný úkol, chytit kobylku, dohodnout se
se spolužáky na jednotném postupu. Tohoto
fenoménu si jsou vědomí pedagogové volného času nebo oddíloví vedoucí. Toto je
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„Problematické děti možná jen potřebují víc
svobody a tu je venku snazší jim dopřát. Ze začátku prostě jen lítají, řvou a mlátí klackama, ti
složití víc než ostatní, ale pak se to srovná.“
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Učitelka Eva Nováková z Nového Veselí nabízí tyto postřehy: „Lovení bezobratlých v rybníku dělám už osm let a zatím jsem ani jednou
neviděla ‚otrávený ksicht‘ ať od namachrovaných sportovců nebo namalovaných a vystajlovaných holčiček. Jo jednou jedna spadla v šatičkách a balerínách do vody, ale bylo to v poho…“
A všímá si právě i těch problémů spojených
s chováním: „Zrovna teď mám ve třídě jednoho
rozmazleného užalovaného tlouštíka, ostatní
ho moc neberou, ale venku je i on úplně jiný
a s ostatníma funguje mnohem líp.“ A ještě
konstatuje: „Obecně venku mizí žalování.“
Roztomile dění venku shrnula Jana Janová
ze ZŠ Budišov: „Žák jedničkář, syn podnikatele, z domova velmi motivovaný pro učení se na
jedničky – venku nemotivovaný – trhal kopřivy
a žahal spolužáka do obličeje. Ve stejném čase
na stejném místě – žák se školním neúspěchem,
s velmi nízkou úrovní čtenářské gramotnosti –
přinášel si z domu nářadí, zapáleně kopal v půdě
a hledal půdní bezobratlé. Na závěrečný výstup
své skupiny byl hrdý, nesl ho ukázat domů.“
Tady vidíme, že ne všem je v přírodě nutně
líp, někdo je hnán výkonem a venku se mu

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

postřeh mé kolegyně Venduly Šimkové, vedoucí oddílu Zeměpisné společnosti Morava:
„Kluci, kteří to ve škole moc ‚nedávaji‘, v oddílu,
na táborech a výpravách hrají často prim.

zdá, že nemůže excelovat. Jiný opravdu pro
venkovní divoké a svobodné prostředí nebyl
stvořen.
Popisuje to například Jana Hanáková z Moravských Budějovic: „Klára – jemná éterická
bytost, která nemůže sednout na trávu, aby
neohrozila živé tvory v trávě. Dělají ji špatně
i možnosti zašpinění či jen představa, že by sáhla do hlíny. Nevím, nakolik to byla pubertální
póza nebo okoukané doma. Nicméně vzhledem
k množství alergií, na hmyz, pyly apod. bylo lepší ji nechat ve škole u počítače. Zajímavé bylo,
že psala krásné pohádky a básně.“
Ředitel školy v Kamenici Jan Jelínek se svými
žáky pečuje o místní mokřad, každoročně
pomáhají žabám dostat se přes silnici, je to
zarputilý venkovní učitel. Ten celou věc shrnuje následovně:
„Je plno dětí, které ve škole k žblebtnutí nepřinutíš, mají různé komplexy, často se nezapojují
ani do společné práce, myslí si, že by to udělaly
špatně a tak – což může pocházet už z rodiny,
z nějakého handicapu, ale i špatnými zkušenostmi z přístupu nějakého pedagoga, jsou
spíš introvertní nebo se prostě bojí neúspěchu.
Venku pak tito žáci můžou zažívat pro sebe nečekaný úspěch a uvolnění stresu ze školní třídy.
Nějak to z nich ‚spadne‘ a vidí za sebou jasné
a hmatatelné výsledky. Mají víceméně neohraničený prostor, jehož otevřenost je taky ‚otevře‘,

Prostě se jen schovat před světem.
Foto: Eva Nováková

jsou sami sobě i všem ostatním ‚užiteční‘ a můžou se vyřádit, protože možností je venku nekonečně mnoho.“
Co dodat? Místo závěru, rekapitulace nebo
dobrých rad bych rád předal ještě slovo Evě
Novákové: „Měla jsem jedno dítě s psychiatrickou diagnózou, jeho kontakt se světem byl skoro
pořád samý vzdor a trápení. V kontaktu s přírodou a zvířaty byly snad jediné chvíle zklidnění.
Posílám fotku ze Zašovic, kde se v ovci schoval
před světem. Venku je prostě fajn.“

Ing. Martin Kříž je programový ředitel
Chaloupky o. p. s.
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Martin Kříž
Pan Kamínek
a paní Větvička
Člověku, i tomu nejmenšímu, vždy stačily ty
nejjednodušší hračky, ty nejběžnější učební
pomůcky. Stavebnice je stavebnicí, panenka
panenkou, robot robotem, ale větvička, kámen, kulička hlíny se mohou stát čímkoliv.
Navíc každá větvička je jinak tlustá a ohnutá, každý kámen jinak velký, má jinou barvu
a hlína může nabývat tolika podob. Seznamte se s těmi nejběžnějšími hračkami, možná
je dobře znáte, možná jste na ně už dávno
zapomněli. Seznamte se nebo si vzpomeňte
na své odvěké kamarády.
Pan Kamínek
Tohoto mistra převleků najdete skoro všude,
na cestě, v potoce, na kraji pole i na pláži. Najdete tlusté i tenké Kamínky, modré, červené i dočista průsvitné. Pan Kamínek umí být

žabkou na potoce, neumí plavat, ale výborně se potápí. Je ideální kulkou do praku, jen
pozor, ať s ním nikoho netrefíte. Kamínkové
umí stavět celé kamenné věže či oblázková
bludiště. Jsou ideálními herními kameny.
Někteří Kamínkové jsou pěkně drazí, druzí
obyčejní, jiní mají kouzelnou moc. Někteří
kluci jsou schopni mít Kamínků celou sbírku,
když jim to vydrží, začnou si říkat geologové.
S Kamínky se výborně začíná matematika.
Počmáraný pan Kamínek je fanda veškerého
výtvarna. Po velkých Kamenech se skvěle

Pan Kamínek. Vyskytuje se skoro všude.
Foto: Barbora Novotná

skáče, dá se po nich šplhat i slaňovat. Ti úplně největší Kamínkové si říkají Skála.
Paní Větvička
Větviček jsou celé lesy. Staré suché Větvičky leží pod stromy a čekají na děti, aby se
z nich staly meče nebo mačety, které budou
kosit usychající kopřivy a netýkavky. Větvičky a větve se dobře měří, skládají se do
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různých obrazců a prostorových tvarů. Umí
jehlany, krychle a kvádry. Z větviček postavíte třeba malé týpí nebo domeček pro lesního skřítka. Větvičku zašpičatíte a zapíchnete
do země, z těch pružných jsou ideální luky,
z těch lehkých zase šípy a z těch dlouhých
oštěpy. Paní Větvička v sobě ukrývá energii
Slunce (díky němu kdysi vyrostla) a proto
výborně hoří. A stejně dobře i plave. Některé větvičky jsou pružné, jiné pevné, další se
dobře lámou, jiné se různě větví nebo se
plazí jako hadi. Z větvičky se dá vyrobit kouzelná hůlka, skřítek, vidlička, lžíce, vařečka,
špaček nebo pálka. Otcem všech Větviček je
táta Strom.
Inženýr List
Ing. List je pracovník v obří továrně na cukr,
zaměstnává ho táta Strom. A List se snaží,
maká celé léto, dokud nezežloutne, nezčervená a nespadne spolu se svými miliony
kolegů na zem. Pak se stane součástí palety
barev. Stovky inženýrů tvoří hromady listí,
do kterých se tak krásně skáče, zahrabává,
je v nich teplo. Ale List nemusí být jen na
hraní, je to i velký parádník, umí být součástí listových vitráží, nejrůznějších barevných
obrazů a koláží, součástí podzimních mandal. Je důležitou součástí života v půdě, potravou mnohonožek a stínek. Rád je součástí
čelenek lesních indiánů, křídel prapodivného hmyzu. Nejkrásnější ale je, když se snáší
k zemi spolu se svými kolegy inženýry, kteří

se po práci v továrně oblékli do pestrých barev a vydali se do tanečních.
Doktorka Hlína
Ano, Hlína je doktorka, nejen že zahladí každou jizvu v krajině, ale tam, kde chybí, má
zem opravdu problém. Hlína je hojivá (jakože fakt), zároveň umí zlikvidovat jakoukoliv
mršinu, poradí si odumřelým Listem i Větvičkou. A co je s Hlínou srandy. Když je celá
mokrá a blátivá, je ideálním parťákem pro
hry a rošťárny. Navíc hlínu vždycky umyjete,

Profesor Písek je charakter, vždycky drží tvar.
Foto: Barbora Novotná

vždycky vyperete. Z Hlíny se dá tvořit, Hlína
se dá vypalovat, do Hlíny se dají kopat díry,
z Hlíny se dá stavět. Doktorce Hlíně svěříte
svá semínka a ona se o ně postará. Dokonce
léčivými hliněnými – bahenními zábaly se
lidé od pradávna léčili. Hlína je plná života.
Zujte si boty a proběhněte se hliněnou lesní
pěšinou, uvidíte, jak si paní doktorku oblíbíte.
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Profesor Písek
Písek, to je pan akademik. Vždyť on jediný
dokázal vytvořit tzv. pískoviště, která procházejí přísnou certifikací, jsou k nim celé
manuály a návody, jak o pískoviště pečovat.
Ale je to ten samý Písek, který řeka či moře
uložily do vrstev, abychom je odtud brali na
stavby, do hřišť i pískovišť. Přesto, že profesor Písek musí být ve školách kdovíproč
certifikovaný (podobně jako jeho kolegyně
Voda), i tak je s ním zábava. Výborný je ke

Slečna Šiška v dobrých rukou.
Foto: Barbora Novotná

kopání tunelů, stavění bábovek, vysypávání cestiček a nejrůznějších obrazců. Dá se
prosívat a tak rozdělovat na hladký a hrubý,
každý se chová úplně jinak. Zahrabte si do
Písku nohy, jak to chladí… Zkuste ho zalévat,
neudrží v sobě žádnou vodu. Vymodelujte
z něj kopce a hory, postavte mosty, tunely
a silnice i celá města.

Příroda je plná pomůcek a hraček, představili jsme si jen některé, ale nezapomeňte na
Vodu, Šišku, Oříška, Kaštánka nebo Žaluda.
Jsou všude, jsou příjemní na omak, nejsou
natření jedovatými barvami, nevznikali v dalekých továrnách pod rukama nevyspalých
dětských otroků. Mohou být čímkoliv, nezevšední. A když je vyhodíte, stanou se součástí Hlíny a nekonečného přírodního cyklu
i životní moudrosti.
Psáno pro bulletin Mrkvička.

Ing. Martin Kříž je programový ředitel
Chaloupky o. p. s.
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Krajinný architekt Mech
Malé lesní krajiny – do jejich malebnosti
a svěžesti promlouvá nejvýrazněji právě
pan architekt Mech. Umí tvořit tichá jemná
zákoutí i rozcuchané lesy, měkké sivé kopečky nebo tmavě zelené močály a rašeliniště.
Do Mechu zapíchnete snad kteroukoliv Větvičku, Šišku nebo Klacík. Mechové patro se
může proměnit v krajinu protknutou cestami mravenců nebo v hluboký ploníkový prales, kterým se mravenci jen těžko prodírají.
Snad proto Mech na výrobu krajin využívají
i modeláři a stavitelé betlémů. A kolik Mech
zadrží vody? Zkuste to změřit. A kolik podob
umí mít, mrkněte se na Mech pod lupou.
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K učení jen počítač
nestačí
S velkou dávkou nepochopení a rozčarování sledujeme celospolečenskou debatu nad
distanční výukou v základních i středních
školách. Celé to působí dojmem, že zásadní je vybrat správné on-line prostředí, mít
všichni všude připojení, každé dítě jeden
počítač, webkameru a sluchátka. Že když
učitel umí ve správné chvíli vypnout mikrofony, přes internet i hodnotit, tak má vlastně
vyhráno. Ale tohle přece není na distanční
výuce to zásadní. Copak pedagogické fakulty
učí, jak správně držet křídu, jak rozsvítit ve
třídě, a když tohle učitel umí, tak umí učit?
Samozřejmě ne.
O čem bychom tedy měli přemýšlet, když
dnes navíc učíme veřejně a rodiče nám vidí
do naší didaktické kuchyně? Jak se pozná
„dobrý“ učitel? Asi to nebude ten, kdo převede frontální výuku ze stupínku na obrazovky, ani ten, kdo výstup oznámkuje místo do
sešitu do formuláře. Budeme se předhánět

v tom, kdo zvolí méně a méně tradiční online formu? Taky ne. To hlavní je stále někde
jinde. Zásadně tu chybí učení ve skutečném
světě.
Pojďme své žáky od počítačů na chvíli dostat do reálného světa. Aby rok 2020 nebyl
rokem, ve kterém žáci i učitelé většinu svého
času (učebního času) seděli před obrazovkou. Sdílíme pár tipů, jak jinak se učit během
distanční výuky.

1. Neseďme jen u počítačů
Odložme na chvíli učebnice a dávejme dětem
takové úkoly, které je nepošlou zpět před obrazovky, ale třeba do kuchyně, dílny, knihovny rodičů a taky ven – do lesa, parku nebo na
architektonicky zajímavá místa v okolí.
Vzdělávání praxí se zapojením smyslů, rukou
a nejbližšího okolí výuka jen skrze obrazovky neumožní. Nabídněme dětem jiné čtení
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4. Nabízejme volitelné úkoly

a zdroje informací než jen učebnice a on-line texty. Teď je vhodná doba přečíst třeba
historický román do dějepisu nebo cestopis
do zeměpisu. I díky knihám mohou děti bádat a pozorovat, něco vyrábět, malovat, fotit,
pracovat ve skupinách, řešit problémy.

svých zahradách. I rodiče se zapojí raději do
takové činnosti, která má smysl, než do dalších a dalších teoretických a nezáživných úloh.

2. Dělejme rukama

Co kdyby úkol z češtiny a dějepisu byl společný? Učitelé by se domluvili a žáci tak měli
prostor v rámci jedné výuky studovat nejen
historii, ale prozkoumat text i po stránce jazyka. Takto podobně třeba i v matematice
a fyzice, v pokusech a konstrukčních výzvách,
přírodopisu a zeměpisu např. při tvoření
mapy a mapování biodiverzity v okolí. Dávejme dětem badatelské úlohy na společné
téma, ve kterých žáci při celotýdenním pozorování získají nebo procvičí znalosti ze všech
předmětů. Teď je na dlouhodobé bádání
ideální čas. Zadání můžete vytvářet společně

Běžně teoretická matematika a konstrukce
se dají doma, kde na to člověk má času kolik
potřebuje, pojmout přitažlivěji. Vyrábějme
velkolepé stavby ze stavebnic, ptačí budky
a krmítka, modely budov, mostů, aut, krajin… Měřme, vytyčujme pravé úhly, slepujme
a stloukejme. Domácnost je vlastně skvělá interaktivní učebna, která nabízí mnoho
testování v praxi. Známe už teď příklady ze
škol, kde děti vaří a pracují s jednotkami váhy
a objemu. Starají se o své mazlíčky, pracují ve

3. Učme se mezipředmětově,
v souvislostech

Pro někoho může být jednodušší, přínosnější a zábavnější fotit venku podzim, pro jiného
zavřít se v tátově dílně, jiný bude pozorovat
svoje morče, někdo upeče koláč. Každý má
jiné možnosti, jiné koníčky, jiné rodinné zázemí. Co kdyby se teď každý vzdělával podle
svých možností a počítač by využíval hlavně
pro sdílení? Když si žák úkol sám navrhne,
je motivovaný a rozvíjí důležité dovednosti.
Naučí se, jak si práci plánovat, převzít za ni
zodpovědnost, dokončit, zhodnotit výstupy
či dopad a představit je ostatním. Ano, jsou

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

s kolegy – nebudete na to sami a možná zjistíte, že je to snazší, než jste si mysleli.
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to ony klíčové kompetence, na které se ve
škole někdy kvůli obsahu učiva trochu zapomíná.
5. Nechybí nám vědomosti, ale podporující
kontakty
Nemyslíme si, že by se z dětí, které nebudou
nějaký čas chodit do školy, stali „nevzdělaní
tupci“. Problém vidíme v tom, že mnoha dětem dnes citelně chybí společná hra, tvoření
a povídání s kamarády. Pokud to situace jen

trochu dovolí, zadávejte úkoly pro skupiny, ve
kterých by si žáci mohli tvořit týmy na dálku
a pracovat na společném projektu, výzkumu,
cíli. Nebo „jen“ si vzájemně pomáhat a podporovat slabší. Mohou tak objevit, v čem má
kdo silné stránky. A až se sejdou znovu ve třídě, mohou mít silnější vztahy než dříve.
6. Pošleme děti ven!
V době pandemie je nejvíce potřeba udržovat si fyzickou, sociální i psychickou kondici.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Hlava se vyčistí i baterky se dobíjejí nejlépe
venku. Naplánujme si s dětmi výuku tak, aby
mohly být venku s úkoly i bez nich. Nechejte
je pracovat s přírodninami, které si z venku
donesou, nechte je tam fotit, malovat, měřit, hodnotit, hledat a bádat. Nejlépe napříč
předměty, prakticky, a když to situace dovolí,
tak spolu.

7. Zkusme jinou motivaci než známky
Hodnocení známkami často využíváme
jako motivační nástroj. Nezapomínejme ale
na to, že se jedná o vnější motivaci a ta má
svoje rizika a omezení. Je známo, že mnoho
dětí „závod“ o jedničky poměrně brzo vzdá
(možná v něm nevidí smysl nebo je odradí
pár prvních neúspěchů), u těch úspěšných
pak mohou potlačit skutečný zájem (žáci pak
nebudou chtít dělat nic, co není „na známky“, nebo si budou vybírat jen jednoduché
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úkoly). Zkusme oslovit vnitřní motivaci dětí.
Zeptejme se jich, co je zajímá, jaké mají v daném tématu otázky, co by chtěly zjistit. Pojďme děti podnítit k tomu, ať jsou sami aktivní,
ať si zkusí něco, co ještě nedělaly, a naučí se
tak něco nového. Podmínkou může být jasný
výstup, který bude vidět a obohatí i někoho
dalšího. Společný výsledek ve školním časopise, model v prostorách školy, práce na
společném výzkumu, kde má každý dílčí výsledek smysl.

A jak vyhodnotit to, že žák k cíli došel? Můžete využít popisnou zpětnou vazbu – je to
pracné, ale žáci tak budou vědět, co se jim
podařilo a co ne –, známky jim to často vůbec
neřeknou. Že je to hodně práce? Ano, ale ne
vždy musíte hodnotit vy, zapojte do hodnocení v co největší míře samotné děti. Třeba
vám řeknou i to, co by známky samy nesdělily. Nebo čeho jste si doposud nevšimli.

8. Nechejme děti samy se hodnotit

Nezapomínejme na to, že mnoho dětí sleduje nejen to, co jim říkáme či zadáváme, ale
i to, s jakou náladou vše děláme. Mysleme
také na to, aby nás učení na dálku bavilo
a bylo cítit, že i když nemůžeme být fyzicky
spolu, stále můžeme společně něco smysluplného tvořit a navzájem se o sobě něco nového dozvídat. Součástí vzdělávání by mělo

Při přemýšlení o cíli výuky s ním nezapomeňte seznámit také žáky. Vždyť kdo jiný
by měl vědět, co a proč se má vlastně do
života naučit? Když bude cíl navíc smysluplný a propojený s realitou, bude jeho plnění
o to snazší (možná i pro doprovázející rodiče).

být i umění předávat radost z objevování,
hravost, tajemno, zájem a chuť se ptát.
Náměty na výuku v době pandemie, tu offline, tu s knížkou, kamarády, tu, co probíhá
venku nebo v dílně a kuchyni, najdete na ucimesevenku.cz/skola-doma/.
Foto: Justina Danišová / www.svobodnahra.cz

9. Ať to baví i vás
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Nejdůležitější je
to zkusit,
říká o učení venku
Justina Danišová

K čemu učení venku je, když se dá učit
i vevnitř?
Důvodů je celá řada, ale ten největší argument pro učitele je ten, že učení venku zlepšuje vzdělávací výsledky.
Máme tendenci vnímat pobyt venku jako
procházku nebo odpočinek, volnočasovou
aktivitu. Ale učení venku opravdu funguje.
To, co se děti venku naučí, je často obaleno
daleko silnější a pozitivnější emocí. Proto se
to v našem mozku lépe ukládá a lépe se pak
i vybavuje.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

ROZHOVOR

Venku navíc narůstá zájem o učení, především u dětí, kterým učební styly ve třídě příliš nevyhovují. Jak je svět a učení venku 3D,
voní a křupe, tak se o něj daleko více zajímají.
Jejich vnitřní motivace se nastartuje daleko
snadněji, než když se ji učitel snaží vyvolat
ve třídě.
Výzkumy prokazují, že u dětí s kázeňskými
problémy se, při pravidelném učení venku,
výrazně snížila absence. Začaly chtít chodit

Foto: Kryštof Peterka / www.krystofpeterka.cz

Justina Danišová je jednou z výrazných osobností,
které se snaží prosadit, že učit se dá i venku.
V minulosti vytvořila celou řadu metodik
environmentální výchovy a je autorkou webů
svobodnahra.cz a ucimesevenku.cz.
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do školy. A snížilo se také množství kázeňských prohřešků. Výzkumníci to přičítají jednak tomu, že děti to venku více bavilo, jednak
tomu, že učitelé k dětem chovali jinak. Venku
vás prostředí vede k více respektujícímu přístupu.
Jak učení venku na děti působí?
Venku vyrostou a rozkvetou i děti, které se
vevnitř zdají jako „problémové“, apatické
nebo neaktivní. Jenže oni jen dlouhodobě
zažívají, že se učí jinak, než je jejich preferovaný učební styl.
Uvnitř dostávaly zpětnou vazbu, že jsou buď
hloupé, nebo neukázněné atd. Ale venku,
když mají dobře zadaný skupinový úkol, se
stávají tahouny práce. Poprvé zažívají, že
přinášejí skupině zásadní přínos. Spolužáci
je vidí v jiném světle. Jak od učitele, tak i od
ostatních dětí zažívají, že je berou, že jsou
fakt dobří. A zvlášť na druhém stupni je pro
děti důležité, aby se cítili jako součást kolektivu.
Ale samozřejmě, že učení venku není všespásná metoda, která by zachránila úplně
všechno a všechny. Má své limity a hodně
záleží na osobnosti učitele, jestli se cítí venku
dobře a má to tam rád. Když půjde ven z donucení, tak to nebude fungovat. V takovém
případě je lepší zůstat ve třídě.

Většina podkladů pro učení venku je
zaměřena na mladší děti předškolního
věku a první stupeň…
Na webu Učíme se venku zatím převládá učení pro první stupeň z jednoduchého důvodu.
Začínali jsme s polovičním úvazkem a věděli
jsme, že nevymyslíme podklady hned pro
oba stupně.
Zároveň jsme vnímali, že učitelé prvního
stupně mají pro chození ven nejméně překážek. Mají většinu předmětů ve své moci,
mohou si posouvat hodiny, mohou vyrážet

Přírodopis se venku dělá úplně sám.

na delší čas a tak dále. Děti, které přijdou ze
školky, mají většinou i největší potřebu být
venku a celou dobu nesedět.
Proto jsme se rozhodli, že nejprve uděláme
rozsáhlou sadu podkladů pro první stupeň,
aby učitelé měli jistotu, že mohou vyrážet
ven i na matematiku a češtinu.
A teprve od tohoto školního roku začínáme
sdílet i inspiraci pro druhý stupeň. A případně později zkusíme i střední školy.
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Učí se tedy venku na druhém stupni už teď?
Ano. Úžasný příklad je pan učitel Tomáš Krásenský z Gymnázia Jihlava. Chodí s žáky na
fyziku ven do města a uprostřed Jihlavy dělají pokusy s akustikou, propojuje ornitologii
s fyzikou, učí venku opravdu kdekoliv.
Jsou pro učení venku s rostoucím věkem
i nějaké výhody?
Jak děti rostou, umí pracovat na složitějších
a dlouhodobějších projektech, mohou dělat
i velké věci, opravdu měnit, zlepšovat své
okolí.
My se snažíme vést učitele k místně zakotvenému učení, aby se učili nejen místem, ale
i pro místo. A to je s těmi staršími obrovská
příležitost, jak zažít, že mohou něco změnit.
Je to zásadní způsob, jak nasát sebedůvěru
pro větší problémy, například pro řešení věcí
kolem klimatu. Jakmile děti zažijí, že kolem
školy nebo ve škole mohou něco změnit,
mají pak mnohem větší sebevědomí a chuť
pokusit se ovlivňovat i věci v širším okolí.
Vyhovuje učení venku všem dětem?
Z mých zkušeností je jen pár typů dětí, které
si na to zvykají déle. Ne že by jim vyloženě
nevyhovovalo, ale potřebují delší čas, aby se
tu cítily „jako doma“.

Kontakt s živou přírodou se nejlépe odehraje
venku.

Existuje podle vás předmět nebo téma,
které se venku učí opravdu obtížně?
Odpověď na tuhle otázku se neustále posouvá a mění. Kdybyste se zeptala před dvěma
lety, možná bych řekla, že hraní na piano
v hudební výchově je zbytečné přenášet
ven. Dříve jsem uváděla, že učit venku programování také není úplně praktické. Ale jak
potkávám více a více učitelů, dostávají ven už
i hudební koncerty a programování.

Věřím, že venku se dá učit téměř všechno. Ale
je dobré zhodnotit, kde je ta největší přidaná
hodnota. A co je nám příjemné a přínosné.
Učí se venku jinak než vevnitř?
Ano. A škála toho, co můžeme dělat, je různá.
Můžeme vyrazit ven a pracovat přímo s prostředím, kdy používáme přírodniny, bádáme
a jsme v živé interakci, necháváme prostředí
na nás působit.
A pak je méně intenzivní spojení s přírodou,
kdy ji používáme jako zelenou kulisu. Tak
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Jsou výzkumy, které prokázaly, že i když
děti mají venku hodinu frontálně řízené výuky a pak se vrátí do třídy, udrží pozornost
déle než třída, která byla ve stejném tématu
a stejně řízeně vedena ve třídě.
Ale jakmile učitelé ven chodí pravidelně, časem poznají, že venku se nemusí jen sedět.
Začínajícímu učiteli doporučím, aby vyrazil
ven, když je hezky. Aby podpořil to, že venek
všichni vnímají jako bezpečné a komfortní
prostředí.
Co je tedy největší překážka pro učení
venku?
Největší překážka není množství učiva, málo
času nebo počasí. Největší překážka je, že
učitelé nemají reálnou zkušenost, jak učení
venku vypadá. Nikde ho nezažili, nikde ho
neviděli. Ukazuje se, že nejtěžší je začít.
Co učitelům nejvíce pomůže, aby venku
začali učit? Je nějaký zážitek, který je
nejčastěji „zažehne“?
Nejdůležitější je dát jim první zkušenost.

Ukázat jim příklady, které nemusí vymýšlet
a na kterých si můžou učení venku vyzkoušet. Když pak vidí v učebnici téma, tak je buď
napadne, jak ho učit ve třídě, nebo jak ho učit
venku.
Z hloubkových rozhovorů s učiteli vyplynulo,
že si nedokážou představit, jak učení venku
vypadá, na co si děti sednou, kde budou psát,
co k tomu budou potřebovat, jak budou děti
vyvolávat. Panuje obava, že děti nebudou
dávat pozor, že se rozprchnou…
A ukazuje se nám, že když mají možnost
podívat se do hodiny jiného učitele, který
už venku učí, tak řeknou: „Aha, to mě nenapadlo!“ A pak sami odbourávají překážky pro
chození ven.
My neříkáme učitelům, že správný venkovní
učitel učí každý týden venku, to necháváme záměrně úplně otevřené. Pro někoho je
v jeho možnostech úplný vrchol plánování,
když vyrazí ven jednou za měsíc. A pro někoho je normální učit venku každý den.
Důležité je dávat učitelům podporu, aby učení venku ochutnali a zjistili, jestli se jim ven
chce, nebo nechce. Cíl není, aby venku učili všichni učitelé. Chtěli bychom, aby učitel,
který chce, měl podmínky a mohl. A nemusel bojovat s kolegy, s vedením, s rodiči. A je
v pořádku, když učitel nechce chodit ven. Ale

prosím, ať nehází klacky pod nohy těm, kteří
chtějí.
Jak dlouho už se u nás venku učí?
Mnoho lidí neví, že učení venku u nás má pozoruhodnou tradici. Eduard Štorch, kterého
známe jako historika, archeologa a autora
Lovců mamutů, založil před skoro 90 lety
první školu venkovního typu v Praze-Libni.
Učilo se venku a dosáhl s tím úžasných výsledků. Je o tom krásná kniha Dětská farma,
kterou Gymnázium Přírodní škola a organizace Otevřeno digitalizovali a je ke stažení
třeba na webu Učíme se venku.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

často učitelé začínají. Mají zažitou představu,
že potřebují učebnu, kam si s dětmi sednou
a jenom vnímají zelené prostředí. Ale naštěstí i to působí regeneračně.

Už tehdy popisovali, jak děti mají moc kroužků, jak je ve třídách vydýchaný vzduch a děti
se málo hýbou.
A my teď řešíme stejné problémy.
Kde hledat další informace:
ucimesevenku.cz
facebook.com/ucimesevenku.cz
facebook.com/groups/ucimesevenku
instagram.com/ucime_se_venku/
Rozhovor vedla Zdeňka Kováříková.
Foto: Justina Danišová / www.svobodnahra.cz
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Zdeňka Kováříková
Proč učitele baví
učit venku více než
vevnitř?
Učení venku přináší radost a lepší náladu i učitelům. Ilustrační snímek. Foto: YWAM Orlando / Flickr. Licence: CC BY 2.0

Venku se učí především proto, že to prospívá
dětem. Pro ty přece škola je. Jenže žáci nejsou těmi, kdo o učení venku rozhoduje. Proto je třeba, aby venku chtěli učit především
učitelé.
Baví učení venku i učitele?
„Venku se lépe odpovídá na otázku: ‚Proč se
tohle musíme učit?‘“ říká učitelka biologie
Lenka Pořízková. „Některá biologická i chemická témata se venku učí dobře a bylo by
škoda toho nevyužít. Venku učíme prakticky,
v souvislostech, vidíme v tom smysl a to nás
uspokojuje, přináší pocit dobře odvedené
práce,“ doplňuje.

Lenku Pořízkovou a Romanu Niemcovou
učení venku lákalo už v začátcích jejich pedagogického působení na Gymnáziu Jana Palacha Mělník. Přišlo jim normální vzít žáky ven
během výuky biologie, když to bylo blízké
tématu, které zrovna probírali.
„Pro mě jako učitele má učení venku hned
několik výhod. Venku je spousta pomůcek,
které nemusím připravovat, ale rovnou je
využívám. Myslím tím přírodu, o které se dá
v češtině krásně vyprávět a básnit a v matematice počítat (listy, kameny…),“ doplňuje
pohled na přírodu jako učebnu Andrea Tláskalová, která učí převážně 4. a 5. třídy na základní škole ve Zbirohu.

Učitelé oceňují venku podobné aspekty jako
žáci. „Nám samotným učení venku přináší
radost a lepší náladu, protože máme možnost se přirozeně pohybovat, dýchat a vnímat dění kolem sebe všemi smysly. Je to prostě osvěžující a zdravé jak pro nás, tak pro
žáky,“ popisuje Lenka Pořízková.
Na gymnáziu v Mělníce mají pro učení venku
podporu vedení školy, v přírodovědné komisi pracují na začlenění učení venku do hodin
jednotlivých předmětů. Učení venku se stává součástí života školy podobně jako badatelsky orientovaná výuka a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi. „Tvoříme
kolem školy přírodní zahradu, jsme zapojeni
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„Pro učitele není na tuto výuku samozřejmě
jednoduché se připravit, ale pocity jsou z ní
nesrovnatelně lepší než z učení se v lavici
nad pracovním sešitem nebo u interaktivní
tabule,“ říká Mirka Kellovská ze Základní školy Na Beránku v Praze.
Mirka Kellovská zdůrazňuje, že učení venku
nemusí být jen o předávání informací, ale
i o učení se sociálnímu chování dětí v jiném
než školním prostředí. „Trávíme s dětmi venku přestávky, krátké půlhodinové dopolední
(ty tráví venku všechny děti ze 4.–9. ročníku),
a i ty delší poobědové, ty hlavně s těmi nejmenšími dětmi v 1. trojročí. I v tomto případě si učitelé pobyt velmi pochvalují,“ uvádí
Kellovská, která Na Beránku vede Montessori program.
Všímavost k chování dětí a jejich vzájemným
interakcím rozšiřuje pohled na děti a umožňuje ocenit další stránky jejich osobnosti,
které ve třídě tolik nevyniknou. Mirka Kellovská říká, že zvláště pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami je pobyt a učení
venku velmi důležité.
„Smysluplné je učení se pracovním činnostem v prostředí zahrady a staveb. Tady těm

nejstarším, hlavně sedmákům a osmákům,
nabízíme konkrétní projekty, které děti v ‚živém‛ prostředí realizují. Pokud to lze, i přípravu realizace projektů učitelé přenáší do
přírody či zahrady,“ doplňuje Kellovská s tím,
že venku je prostě uvolněnější a radostnější
atmosféra, a to nejen na zahradě, ale i mimo
areál školy.
Mateřské školy mají k pobytu venku zřejmě
nejblíže. Učitelé v mateřské škole vnímají
„venek“ prostředí, které je pro rozvoj předškolních dětí mnohem komplexnější než to,
které jim mohou vytvořit uvnitř budovy.
„Na přírodním prostředí oceňuji, že klade dětem do cesty neunifikované překážky: prudké kopce, stromy, křoviska, potoky, daleko
více než vnitřní prostředí přispívá k rozvoji
vůle a trpělivosti, schopnosti překonat překážku. To jsou vlastnosti, které děti vyrůstající převážně uvnitř postrádají. Přírodní
prostředí zásadně přispívá k rozvoji dětské
osobnosti,“ hodnotí pobyt venku David Dvořák z Fakultní mateřské školy se speciální
péčí Arabská v Praze.
Učitelé si váží toho, že jsou jejich žáci víc
aktivní, dělá to jejich práci více obohacující. „Děti jsou venku aktivnější, vnímají větší
smysluplnost toho, co se učí, lépe si učení
zážitkem pamatují. V neposlední řadě zvlášť
v dnešní době – učení venku je jednoznačně

zdraví prospěšné díky pohybu na čerstvém
vzduchu,“ říká Andrea Tláskalová ze Zbirohu.
Zoja Zlonická ze ZŠ Kunratice doporučuje
ostatním učitelům překročit svůj stín a obavy: „Učení venku přináší radost, zdraví a je to
prevence demence. Jděte ven.” Podle jejích
slov jí a dětem učení venku přineslo spojení
s realitou, oživení, kyslík do mozku, sepětí
s místem, spolupráci dětí i pedagogů, nový
pohled na učivo, samostatnost a sebevědomí dětí i učitelů, radost, vlastní objevování.
Její kolegyně Ilona Zapletalová zmiňuje, že
učitelům učení venku přineslo velkou kolegiální podporu. „Své poznatky a zkušenosti
s Učením venku si předáváme a v rámci badatelské gramotnosti o všem diskutujeme
a snažíme se stále více propojit naši spolupráci (v rámci ročníků, mezi ročníky, párového učení).“ Zapletalová žádné velké překážky
v učení venku nevidí. „Když učitel chce a vnímá to jako správnou cestu a zároveň ho to
i baví, pak to baví i děti a pak jsou spokojeni
i rodiče,“ říká Zapletalová s tím, že učitelé
mají velkou podporu vedení. „Tudíž nám nestojí nic v cestě, abychom své cíle a představy v Učení venku naplňovali.“
Mgr. Zdeňka Kováříková vystudovala
žurnalistiku a sociální a kulturní ekologii
na Univerzitě Karlově.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

do projektu GLOBE, metodicky jsme doslova již závislí na vzdělávacím centru TEREZA,“
doplňuje Lenka Pořízková.
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Jan Moravec
Po naučných
stezkách přírodní
rezervací Šance
Toulání krajinou je jako listování encyklopedií. Pokud místa nemíjíme bez povšimnutí,
dokáží prozradit mnoho zajímavého. Někdy
je však dobré trochu napovědět. Ne každý je
geolog, archeolog, botanik… K tomu slouží
mimo jiné naučné stezky. Ty dobře udělané
naučné stezky! Dvě takové, každou úplně jinou a přesto mající něco společného, najdeme v nejjižnějších končinách Prahy.
Ale seznamme se nejprve s terénem, ve kterém se budeme pohybovat. Území je na jihu
ohraničeno hluboce zaříznutým Břežanským
údolím, které je zároveň jižní hranicí Prahy.
Na západě spadá do údolí Vltavy, které se tu
na soutoku s Berounkou rozšiřuje do výrazné kotliny. Prostor takto vymezený je až po
Točnou z větší části zalesněn a je rozbrázděn

strmými roklemi. Naopak severozápadně
od Točné, směrem k Cholupicím a Písnici, se
rozkládá plochá zemědělská krajina. Dokud
tuhle idylku neproťala dálnice vnějšího pražského okruhu, skoro by člověk nevěřil, že je
v Praze (pokud nezaměřil své zraky k obzoru
s všudypřítomnými sídlišti). Může překvapit,
že tu jsem ještě „na Brdech“. Vrch Čihadlo
nad Točnou je nejseverovýchodnějším bodem Brdské vrchoviny. To, co je severněji
a východněji, již geomorfologové nazývají

Strmé svahy a rokle. Pohled do Břežanského
údolí.

Pražskou plošinou. Tahle trochu nesourodá,
přesto (či spíše právě proto) zajímavá krajina je součástí přírodního parku Modřanská
rokle – Cholupice.
Oblast, o které mluvíme, měla vždy velký
strategický význam. Od pravěku až po dobu
nedávno minulou. Což ovlivňovalo zdejší
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První z nich se jmenuje Keltská stezka a vede
souběžně se žlutou turistickou značkou po
zalesněném hřebeni zvaném Šance. Hned na
kraji vsi vstupujeme na území stejnojmenné rezervace, tudíž slušelo by se říct si pár
slov o ní. Roku 1982 byla vyhlášená na ploše
necelých 117 ha. Předmětem ochrany byly
„skalnaté svahy v údolí Břežanského potoka
s významným geologickým profilem, dubový
les vyvinutý v několika přirozených typech
(tolitová doubrava, biková doubrava, habrová doubrava, lipová javořina na suti), výskyt
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů na skalách“.
Kromě vlastního hřebene zahrnovala i Točenskou rokli, která je vlevo pod námi, a navazující část svahů Břežanského údolí pod
Točnou. S vyhlášením evropsky významné
lokality Břežanské údolí, jíž je rezervace
součástí, přibyl ještě jeden předmět ochrany – přástevník kostivalový. Nápadný motýl,
který je (stejně jako ostatní přástevníci)
tradičně řazen mezi motýly noční, třebaže
se s ním setkám především ve dne, preferuje lesostepi a osluněné křovinaté stráně.
S vyhlášením evropsky významné lokality
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život, přírodu, krajinu. A čemuž se do značné míry věnují i výše zmíněné naučné stezky.
Obě začínají v Točné na návsi, kam lze dojet
autobusy pražské MHD z Kačerova či Modřan.

však přišlo i rozšíření rezervace, takže od
roku 2013 má PR Šance výměru téměř 200
hektarů, zahrnuje i údolí Kalek severně pod
Šancemi a zasahuje až na úbočí Čihadla a do
jižní části Komořanských lesů. Tamtudy nás
povede druhá z naučných stezek. Teď jsme
však na těch skutečných Šancích.
Proč Šance, to vidíme u třetího zastavení
stezky. Mohutné valy tu vznikly v době laténské. Na protějším Hradišti stálo tehdy největší keltské město (opidum) u nás. Předpokládá se, že Šance s ním tvořily jeden komplex,
přestože zdejší valy jsou výrazně mladší.
Dnes už nikdo nezjistí, proč si obyvatelé Hradiště k již tak rozsáhlé pevnosti připojili ještě
protější ostrožnu. Mělo strategické důvody,
či se snažili zajistit pro případ nebezpečí
útočiště pro lidi a dobytek z okolí? Opevnění na Šancích nebylo pravděpodobně nikdy
dokončeno. Opidum zaniklo kolem poloviny
1. století před naším letopočtem.
Val je to vskutku monumentální, z vnější
strany ještě na řadě míst zesílen příkopem.
Ale Keltové nebyli jediní, kdo se na Šancích
opevnil. Někdy jsou Šance spojovány i s polním ležením krále Zikmunda roku 1420,
rozhodně tu však byly dělostřelecké pozice
za třicetileté války. Právě z té doby pochází
příkopem obehnaná obdélná reduta na nejvyšším místě Šancí, přímo nad informačním
panelem.

Stezka vinoucí se po vrchu mohutného valu.

Keltská stezka je už letitá. Ani se mi nepodařilo dohledat, kdy vlastně vznikla. Ale donedávna byla taková „nijaká“. Tabulky se sloupcem souvislého textu a hromadou obrázků
přírodnin jak vystřižených z nějakého atlasu
příliš nezaujaly. Loni dali stezce zcela nový
háv kolegové z Českého svazu ochránců přírody „Natura, Quo Vadis?“ a kvalita se zvedla
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Kdysi se tu hospodařilo. Na snímku krásný
příklad tzv. pařeziny.

Trasa stezky se – právě proto, aby ukázala i přírodní bohatství Šancí – nedrží podél
valu, ale jde po okraji srázů Břežanského
údolí. Velmi řídké dubové porosty s vřesovišti, fragmenty skalní stepy či kamenitými
plochami porostlými jen spoře mechy a lišejníky jsou na celých Šancích nejzajímavější.
Stezka připomíná i otce a syna Nickerlovy,

významné entomology 19. století, kteří zde
působili. Otec František Antonín tu má na
skále dokonce pamětní desku (respektive
dvě desky – původní, již poněkud sešlou,
z roku 1873 a novou, instalovanou roku 2013
k 200. výročí jeho narození). Syn Ottokar byl

Řídký a působivý dubový les tu najdete hned
v několika typech.

jedním z nejvýznamnějších mecenášů Českého (dnešního Národního) muzea.
Z trasy se otvírají i zajímavé výhledy do
Břežanského údolí s protějším Hradištěm,
na Zbraslav a na okolí Radotína. Uvědomili jste si někdy, že dolní část Břežanského
údolí a dolní část Radotínského údolí jsou

v podstatě v přímce? Náhoda, či důsledek
nějakého geologického zlomu? Neustále je
o čem přemýšlet…
Stezka je dlouhá 3 km, končí ve zbraslavské
čtvrti Závist nedaleko stejnojmenné auto-
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o několik příček. Graficky pěkně vyvedené
panely s přehledně členěným textem a rozumným poměrem mezi „písmenky“ a obrázky (nejen o Keltech, ale i o zdejší unikátní
přírodě) jsou doplněny nápaditými interaktivními prvky.

Velmi rozvolněné porosty mechů a lišejníků na
skalách nad Břežanským údolím.

busové zastávky. Tamtéž lze z Točné dojít
i o málo delší cestou po části druhé naučné
stezky, Stezky svobody, která vznikla letos
na jaře. Ta je věnována mnohem mladší historii – událostem 2. světové války. I tehdy,
zejména na jejím konci během Pražského
povstání, se ve zdejších lesích intenzivně bojovalo. Kdo ovládal výšiny u Točné, ovládal
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Podobných němých svědků druhé světové války
je v komořanských lesích mnoho.

Byli to Češi, povstalí Pražané? Partyzáni,
kteří se sem stáhli z Brd? Vlasovci operující
kolem Zbraslavi? Či nedávno předtím v Modřanech osvobození sovětští zajatci? Ti všichni
zde pospolu bojovali…
Ještě jednou se vojáci do těchto lesů vrátili. V sedmdesátých letech byla na Čihadle,

nejvyšším vrchu v širém okolí, vybudována raketová základna protivzdušné obrany
Prahy. Dnes je opuštěná a příroda si bere
vše zpět. Díky tomu, že areál slouží jako airsoftové hřiště, nebyly objekty (na rozdíl od
obdobné základny na severním okraji Prahy)

Historická pamětní deska, připomínající
F. A. Nickerla.

zlikvidovány, a tak lze sledovat, jak se ohromné podzemní betonové hangáry či plošiny
pro radary postupně ztrácí mezi stromy
a křovím. A na skalnatém úbočí vrchu opět
krásné zakrslé doubravy. Příroda i stopy
lidských aktivit, vše pospolu. Ale ony i ty
doubravy jsou v podstatě stopou lidských
aktivit. Od země rostoucí mnohokmeny jsou

jasným důkazem, že byly v minulosti obhospodařovány jako pařeziny.
Co obě stezky spojuje? Informace, které
podávají, se úzce vztahují k danému místu.
Nesnaží se nahradit obecné příručky o eko-
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přístup do Prahy od jihu. A jižně od Prahy
leželo německé vojenské cvičiště, tedy síla,
která mohla Pražské povstání snadno rozprášit. Že se tu bojovalo tvrdě, dosvědčuje
řada pomníčků, poschovávaná v komořanských lesích. Mnoho z nich je bezejmenných.

Opuštěnou vojenskou základnu si příroda
pomalu bere zpět.

logii, biologii či historii, ale upozorňují na věci
a souvislosti, které by člověk snadno minul,
nepostřehl, propojují ho s tím, co je kolem
něj. Takové stezky mám rád.
Ing. Jan Moravec pracuje pro Český svaz
ochránců přírody.
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Když vás to ven
nepustí
Toto číslo EVVOluce se hodně věnuje Učení
venku. Jestli něco opravdu potřebujete mít
v telefonu, je to předpověď počasí. A ideálně
i meteoradar. Ten vám ukáže, jestli se k vám
blíží nějaký mrak a jak moc venku zmoknete.
Radary se hodí i k tomu, abyste si zjistili, jestli se deštíček za pět minut přežene a vy pak
do deseti minut na sluníčku uschnete, nebo
jestli bude pršet už pořád. Radarů a předpovědí počasí je pro mobilní telefony celá řada,
najděte si je ve svém obchodu s aplikacemi.
Když jste v situaci, že venku zrovna prší jak
z konve, můžete se s dětmi podívat ven pomocí počítače a projektoru (či chytré tabule)
a prohlédnout si nějaké místo téměř kdekoliv na světě pomocí Google Earth (earth.google.com/web/). Google Earth je i aplikace pro
mobily, ale moje zkušenost je, že zrovna tohle je věc, kde se vyplatí velký obraz (a rychlý
internet).
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Prozkoumat můžete okolí školy, domova, ale
také se můžete podívat na Mount Everest,
prohlédnout si jeho tvar, ledovce na jeho
úpatí a z připojených informací nasát něco
vědomostí. Zajímavých míst na planetě Zemi
je nespočet. Jaderná elektrárna Temelín. Zámek Jezeří a okolní uhelný důl. Řeka Bečva.
A když vám dojdou nápady, klikněte na tlačítko „Zkusit štěstí“. Program vám něco vybere.
Google Earth kromě prozkoumávání světa
umožňuje si v aplikaci udělat svůj projekt,
jakousi přednášku. Buď na to můžete přijít
sami, intuitivně (dá se), nebo si pusťte krátký
tutorial, který vám ukáže, jak na to. Můžete
se podívat i na cizí projekty. Například BBC
zpracovala projekt pro mořské ostrovy, najdete ho zde: bit.ly/3nWQNb2. Nebo se podívejte, jak vypadala Země dávno před tím,
než vznikl první časopis o ekovýchově (bit.ly/
33zf27s).
Když mluvíme o mapách, je nutné nezapomenout i na české Mapy.cz. I na nich se
můžete podívat na Mount Everest, změřit si
vzdálenosti, byť samotný uživatelský zážitek
není tak silný jako na Google Earth. Mapy.
cz ale mají jednu skvělou věc, která se hodí
na bádání v krajině. Historické mapy. Můžete se podívat na mapu 19. století. Pro průzkum, jak se místa kolem nás mění, se hodí
možnost podívat se na satelitní snímky z let
2003, 2006, 2012, 2015 a 2018. Hezky tak lze

Zdroj: Google Earth

sledovat například, jak se postupně rozrůstají městská sídla či vznikají lidské stavby.
Pěkně je vidět, jak se do Točné, o které píše
Jan Moravec, zakusuje Pražský okruh.
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Praha jako
venkovní učebna
Praha jako venkovní učebna. Takové bylo
hlavní motto jedenáctého ročníku konference o ekovýchově v Praze, která se konala
24. září 2020.
Hlavní přednášku konference měl Jiří Rom,
který má na pražském magistrátu na starosti chráněná území. Jak z jeho vyprávění
vyplynulo, Praha má celou řadu přírodně
zajímavých lokalit, včetně 93 maloplošných
chráněných území.
Pražská chráněná území se od těch mimopražských liší tím, že jsou obklopena velkoměstem. Velká většina pražských chráněných území kopíruje různé terénní zlomy,
údolí, hrany skal a jen velmi malá část jich je
v rovině. Zpravidla se na nich chrání zbytková společenstva.

„Pro přírodu v Praze je typické, že se do ní
nechodí za poznáním, ale za rekreací,“ říká
Jiří Rom. To znamená, že všude jsou například spousty pejskařů. „A také spousty psích
exkrementů, což třeba dost vadí na stepních
společenstvech,“ říká Jiří Rom a dodává, že
Praze chybí plochy, kam by lidé mohli jít do
přírody za rekreací, ale nebyla to chráněná
příroda.
„Často bojuji s organizátory ekovýchovných
akcí, aby je neorganizovali v chráněné přírodě,“ říká Jiří Rom. Příkladem takové „nevhodné“ chráněné přírody jsou citlivé stepi
Prokopského údolí.
Na druhou stranu jsou v Praze i chráněná
místa, která naopak potřebují, aby se v nich
ve vhodnou dobu odehrála vhodná akce pro
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veřejnost. Příkladem za všechny je běžecký závod Velká kunratická, jehož trasa vede
i přes chráněné údolí Kunratického potoka.
Podle Roma se někteří lidé zlobí, že se v chráněné přírodě pořádá taková masová akce,
„vždyť to tam celé podupou“. To, co je v údolí Kunratického potoka cenné, jsou rostliny
a hmyz. Velká kunratická se běhá na podzim,
v době, kdy jsou chráněné rostliny stažené
v cibulkách a hmyz ukrytý v půdě. A běžci,
kteří strání seběhnou a zase ji vyběhnou,
půdu pěkně prokypří a připraví pro jarní
růst. „Pokud se správně zvolí termín a trasa
závodu, může taková akce ochraně přírody
pomoci,“ říká Jiří Rom.
Ochrana cenné přírody je pro laika trochu
nepřehledná. Jsou místa, kde je žádoucí, aby
lidi chodili, aby se děti rýpaly v zemi či břehu
potoka, kde je dokonce skvělé, když na nich
někdo vyrobí trasu pro horská kola. A jsou
pak místa, kde něco takového znamená naprostou zkázu. Jak se v tom má laik vyznat?
„Těžko,“ uzavírá svou přednášku Jiří Rom.
„Těžko“.

⌂
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↑

V následující přednášce vysvětlil ředitel
CENIA Miroslav Havránek koncept zranitelnosti ČR vůči změně klimatu. Koncept je systém indikátorů, který hodnotí slabá a silná
místa, zkoumá jak projevy změny klimatu,
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hluboké, přímé koryto Rokytky. V roce 2009
bylo vybudováno nové koryto, které oproti
tomu betonovému bylo vybudováno o metr
výš. A s ním vznikly i tůně, povalové chodníky, brody, pěšiny, na místo se vrátil charakter vlhkých luh. „Je to kus krásné krajiny,
kam lidé chodí do přírody,“ říká Jiří Karnecki.
„A když prší, musíte mít pohorky.“
Dalším velkým počinem bylo otevření zaklenutého úseku Šáreckého potoka u obory Hvězda. Zajímavé je, že místní lidé byli
proti tomu, aby se zatrubněný potok dostal
zpátky na povrch. A stejně tak před šedesáti
lety protestovali proti tomu, aby se potok zatrubnil.

Pražské potoky opět přírodní
O revitalizaci pražských potoků a říček hovořil Jiří Karnecki z pražského magistrátu.
Nápad pustit se do obnovy potoků nepřišel sám od sebe, ale pracovníci magistrátu
čerpali inspiraci při exkurzích do Bavorska.
V Praze je skoro 100 potoků, s celkovou délkou toků 357 km. Situace je výhodná v tom,
že je velká většina toků, asi 314 km, ve správě
Prahy, takže revitalizace se dají dělat vcelku
snadno.
První pražskou revitalizací byl suchý poldr
Čihadla na říčce Rokytce. Původně zde bylo
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tak i jejich dopady. Výsledná poměrně složitá matice nabízí souborný pohled na to, jak
je nebo není Česko odolné vůči změně klimatu. „Naše zranitelnost je velká, zelených ukazatelů je pomálu, zato oranžové a červené je
hodně,“ říká Miroslav Havránek.

Následovala lokalita pod Hořejším rybníkem,
kde byla opět říčka Rokytka v betonovém korytu. „Byla to v podstatě mrtvá voda, kde nic
nežilo, nejvíce života bylo na staré vyhozené
pneumatice,“ říká Karnecki. Koryto bylo vybagrováno, a protože okolní pozemky nejsou
magistrátní, musel se tok udržet ve svém korytu. Koryto se proto vyložilo kamenivem,
které nabízí víc prostoru pro život než holý
beton.
Následoval Polifkův rybník, což kdysi bylo
koupaliště, které bylo poměrně záhy zrušeno a zůstala po něm jen díra v zemi. „Ve
spolupráci s developerem se nám podařilo
vytvořit rybník,“ líčí Jiří Karnecki.

Na Rokytce pak byly ještě zrušeny dva betonové jezy, které byly už jen migrační překážkou. Místo nich vznikly kamenné skluzy,
které jsou pro ryby v Rokytce průchozí.
K nepoznání se také proměnila lokalita nad
Hořejším rybníkem, říčka Rokytka tu vedla
v korytě, vedle něho byla sterilní louka, která
byla botanicky zcela nezajímavá. Nové koryto Rokytky se vedlo novou trasou přes louku.
Příroda si nové koryto hezky zarostla.
Praha se stará nejen o Rokytku, proběhla například i obnova potoka Brusnice, který teče
pod Pražským hradem. „Některé části musely zůstat zatrubněné, třeba ty, co vedou pod
silnicemi, pod parkovištěm, jinak je v novém
korytě. V roce 2018, kdy bylo sucho, byl potok jediné zelené místo, jinak všechno v okolí
spáleno,“ říká Karnecki.
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Učte (se) venku
Město jako příležitost pro učení venku, to
bylo téma Justiny Danišové ze vzdělávacího
centra TEREZA. A učit se ve městě dá. Jsou
školy, které objevily, že jim k tomu bohatě
stačí i jejich skromný pozemek okolo školy.
Třeba Základní škola Mohylová, která je jako
správná sídlištní škola obležená paneláky.
Ale skoro polovinu pozemku školy tvoří volný prostor. Stromy tu slouží i jako expozice
děl, mají tu malé záhonky, čtverečkové záhony. Bylinky vypěstované družinou a třídou
3. B se používají v kuchyni, najdete tu skleník,
kompost, zvířátka, seník.
Co se zvířaty v létě, o prázdninách? Rodiny si
rozdělily na prázdniny službu a o zvířata se
postaraly. „Není to potíž, ale příležitost,“ komentovala to Justina Danišová.
Klíčová je samozřejmě otázka, proč se učit
venku. „Dnešní děti jsou víc uvnitř než venku.
Mizí jednoduché hračky, moderní hračky jsou
složité. Mizí jednoduché hry s jednoduchými
věcmi, jako je kus provázku či kuličky,“ říká
Danišová. A cituje studie, podle kterých stráví
děti denně s médii kolem pěti hodin. „Američtí vězni mají nárok na dvě hodiny pobytu

venku denně. Jsou tak víc venku než americké
děti,“ odkazuje k další studii Danišová.
Ale české děti si s těmi americkými moc nezadají. Každé druhé české dítě tráví venku
méně než jednu hodinu denně.
Justina Danišová tvrdí, že děti, které se učí
venku, mají lepší výsledky, déle se soustředí, mají vyšší zájem o učení, menší kázeňské problémy. Učení venku rozvíjí i životní
dovednosti. Dochází také k tomu, co se
označuje jako probuzení žáků ohrožených
neúspěchem. Venku podle Justiny Danišové
přestávají být problémové děti problémové.
„A důležitá je i vyšší spokojenost a motivace
učitelů,“ říká Justina Danišová, podle které
řadu učitelů začalo učení zase bavit.
Jednou z vnějších motivací, možná přesněji
donucením k učení venku, je současná pandemie covid-19. „Kvůli ní dnes učí venku i učitelé, kteří by do toho jinak nešli,“ říká Justina
Danišová.
Pecha Kucha
V bloku Pecha Kucha, během kterého má
mluvčí přesně 6 minut a 40 sekund na svůj
projev, se představili Bára Týcová a Michal
Křivohlávek se svým spolkem Bieno a projekty na oživování pražských vnitrobloků.
Pokud potřebujete, pomohou vám.

Jan Valeška představil Asociaci místních potravinových iniciativ, které se snaží lidem
vrátit vztah k potravinám, půdě a krajině.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Do budoucna se počítá s úpravami Kunratického potoka či Šáreckého potoka nad oborou Hvězda.

Markéta Vrbová nás pak za spolek Na ovoce
vzala na ovoce do pražských sadů.
Mirek Lupač z Agentury Koniklec provedl
účastníky konference neživou přírodou a fosiliemi Barrandienu.
V průběhu dopoledne probíhal veletrh organizací, které se zabývají EVVO, odpoledne pak
proběhly workshopy s pestrým programem.
Foto: Zuzana Havlínová / Foto Havlín
Martin Mach Ondřej vystudoval sociální
a kulturní ekologii na UK. Je šéfredaktorem
Pražské EVVOluce.
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EVVO přednášky
o teorii a praxi
environmentální
výchovy
Na jaře hlavní město Praha podpořila vznik
tří online přednášek ekopedagoga Jana Činčery k tématu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Nyní k nim přibydou další tři online přednášky. Dostupné
jsou na adrese bit.ly/2TAg4Lk.
Jednou z nových přednášek je téma Výzkum
EVVO a jeho metodologická východiska,
kterou společně zpracovali Roman Kroufek
a Jan Činčera. Přednáška představuje hlavní oblasti současného výzkumu v oblasti
EVVO (evaluační studie, výzkumy významných životních zkušeností, výzkumy v rámci
diskursu VUR, post-kvalitativní výzkum atd.)
a klíčové časopisy oboru. Ve druhé části jsou
představena metodologická východiska nezbytná pro realizaci úspěšného výzkumu.
Je diskutována problematika výzkumného

designu, volby výzkumného problému, otázek a hypotéz, vzorku respondentů, reliability nástroje a validity výzkumného měření.
Další přednáškou je téma EVVO na mateřských školách, kterou zpracovala Kateřina
Jančaříková. Přednáška se věnuje teoretickým
aspektům EVVO v předškolním vzdělávání.
Poslední z novinek bude přednáška Romana Kroufka na téma Kvantitativní zpracování
dat ve výzkumu EVVO. Přednáška je vstupním
seznámením se zpracováním dat získaných

kvantitativními metodami pedagogického výzkumu. Postupně jsou představeny předpoklady analýzy (typy dat, úprava dat, normalita)
a způsoby volby a využití vhodných parametrických i neparametrických testů. Součástí
přednášky je představení základních softwarových programů pro statistické analýzy.
Přednášky jsou součástí projektu Aplikace
modelu převrácená učebna pro výuku kurzů
environmentální výchovy na vysokých školách.
Projekt podpořilo hlavní město Praha a Státní fond životního prostředí.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

VYBRANÉ PROJEKTY A AKTIVITY HL. M. PRAHY V OBLASTI EVVO
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V pořadí 11. konference pražské ekovýchovy
proběhla dne 24. září 2020, podle plánu, se
všemi zamýšlenými přednáškami, workshopy a veletrhem organizací a projektů v Praze.

ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
a realizovalo ji Ekocentrum Koniklec. Záštitu
převzal Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Téma letošní konference bylo Praha jako
venkovní učebna, konferenci pořádal odbor

V místě konání konference se i přes nutná opatření spojená s epidemií koronaviru

setkalo téměř 120 účastníků včetně přednášejících, vystavovatelů a realizačního týmu.
V sálech vládla přátelská a vstřícná atmosféra a celá akce proběhla s nasazením a zápalem všech zúčastněných.
Ti, kterým situace neumožnila se krajské
konference zúčastnit, si mohou na internetových stránkách pražské konference (konferenceevvopraha.cz) dohledat jednotlivé proběhlé přednášky a prezentace, podívat se na
fotoalbum z konference, a dokonce i shlédnout záznam celých dopoledních příspěvků
a shrnující videoklip.
Už nyní přemýšlíme nad další krajskou konferencí, jejím obsahem i uspořádáním. O jejím konání Vás budeme včas informovat.

Foto: Zuzana Havlínová / Foto Havlin

Podrobný článek o průběhu konference najdete na straně 29.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

V září 2020 se konala 11. konference
o ekovýchově v Praze
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Grantový program
na rok 2021

kého týmu z Fakulty životního prostředí ČZU
v Praze a na základě spolupráce s odborem
ochrany prostředí MHMP.

Hlavní město Praha vyhlásilo Program na
podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021
(s ukončením realizace v roce 2022).

Aktuálně vychází pro učitele i žáky metodická a vzdělávací příručka k chytrým ptačím
budkám v rámci projektu Ptáci online.

Zdroj: Ptáci online

V příručce najdete informace o tom, jak chytrá budka funguje, jaké jsou podmínky pro její
umístění a bezproblémový provoz.
Učitelé v ní najdou nápady a poučení, jak
zapojit budku do výuky, jaké druhy ptáků
budky nejčastěji obsazují, informace z jejich
rodinného života a mnoho dalšího.
Publikace vznikla jako jeden z průběžných
výstupů dlouhodobého projektu ornitologic-

Příručka bude k dispozici v tištěné i elektronické verzi, stáhnout ji bude možno z internetové stránky projektu (www.ptacionline.cz)
a z Portálu ŽP v Praze (portalzp.praha.eu/evvo).

(s realizací do konce roku 2022)

Jako v předchozích letech v tomto období
roku byl hlavním městem Prahou vyhlášen
další ročník grantového programu, jehož významnou podporovanou oblastí je právě Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
Zájemci o grant budou moci podávat své žádosti od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021. Doručené žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a do 31. 5. 2021 budou předloženy
k projednání orgánem hl. m. Prahy.
Granty budou přidělovány v oblastech: Veřejná zeleň, Zelené učebny, Ochrana přírody, Ekologická výchova, Specifické projekty,
Výukové a vzdělávací programy pro školy
a Adaptace na klimatickou změnu.
Další informace, podmínky grantového programu a formuláře žádostí najdete na internetovém portále hl. m. Prahy: bit.ly/33yXEQn.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Chytrá ptačí budka – od technologie
k biologii
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portalzp.praha.eu, portalzp.praha.eu/rocenkyzp, portalzp.praha.eu/rychleinformace,
geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, portalzp.praha.eu/infomaterialy
Posledním finalizovaným a distribuovaným
výstupem v řadě ročenek Praha životní prostředí je vydání za rok 2018, aktuálně probíhá finalizace jednotlivých kapitol vydání 2019
a současně i souhrnné publikace za rok 2019.
Tištěná souhrnná brožura bude k disp. (včetně
mapové přílohy) na začátku roku 2021. V přípravě je současně také angl. mutace brožury.
Zejména školám, NNO a informačním centrům jsou určeny tematické mapy (Nakládání
s odpady, Ochrana přírody a krajiny, Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
v Praze – místa realizace). Vydání map 2020–
2021 můžete získat v tištěné podobě (formát
A1) nebo si je stáhnout v podobě elektronické
(včetně podrobnější A0 verze) od ledna 2021.
V rámci série výstupů „Rychlé informace o ŽP
v Praze“ je nově k dispozici vydání 2/2020, které obsahuje mj. informace o nakládání s odpady v Praze jako kraji v roce 2019, informace
o výrobě pitné vody, ztrátách v distribuční
síti a spotřebě pitné vody v domácnostech
v Praze v roce 2019 a také přehled aktuálně

probíhajících a v posledním roce ukončených
projektů revitalizací a rekonstrukcí vodních
toků a nádrží, ovocných sadů, výsadeb nových lesů a dalších podobných projektů v přírodních lokalitách Prahy.

V Praze za přírodou
portalzp.praha.eu/zaprirodou,
portalzp.praha.eu/infomaterialy
Informace jsou veřejnosti k dispozici jak v podobě tištěných informačních materiálů a publikací, tak i na internetových stránkách města.
Pro letní sezonu budou k dispozici jak nové,
tak i aktualizované informační materiály.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Poskytování informací o životním
prostředí v Praze

V rámci Portálu ŽP bylo v posledním roce doplněno množství informačních a jiných materiálů v elektronické verzi pro veřejnost a zejména školy a rodiče s dětmi (např. rébusů,
omalovánek apod.), které byly doposavad distribuovány na akcích hl. m. Prahy pouze v tištěné podobě (portalzp.praha.eu/evvoonline).

Distribuční místa, kde lze získat informační
materiály projektu V Praze za přírodou:
»» Informační centrum MHMP, Mariánské nám. 2,
Praha 1;
»» Vstupní hala MHMP (naproti recepci) a prostory
OCP MHMP (4. patro), Jungmannova 29;
»»Turistické informační centrum PIS - PCT,
Rytířská 12, Praha 1;
»» vybraná infocentra městských částí v Praze;
»» vybrané „knihobudky“ na území Prahy.
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Svobodná hra
V rozvoji dětí má svobodná hra zásadní význam. Učí děti tvořit, plánovat, rozhodovat
se, dávat a brát, naslouchat druhým, vyjednávat, kontrolovat své impulzy, překonávat
překážky. Dává jim smích a radost ze života.
Dovoluje dětem, aby objevily své silné stránky a staly se samy sebou.
V listopadu vyšla kniha Svobodná hra, kterou napsali Justina a Petr Danišovi. Kniha
má tři části. V první vás autoři zasvětí do teoretického uchopení tématu hry. Ukážou, jak
hra historicky vznikla, jak se vyvíjela v čase
a také jak se stalo, že svobodná, volná hra je
dnes spíš potlačována.
Následuje část, která popisuje, jak svobodnou hru podporovat, jaké jsou podmínky,
vhodná prostředí, kdy a jak je potřeba, aby
dospělí zasáhli a kdy se naopak mají stáhnout.
Třetí část obsahuje tipy, jak svobodnou hru
nastartovat a rozjet. Jaké materiály připravit,
jak uspořádat prostředí a jak dát impulz.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

ZAJÍMAVÉ KNIHY

Proč si knihu přečíst?
Podíváte se na „obyčejnou“ dětskou hru
z mnoha úhlů a objevíte, jak geniálním vynálezem pro lidský rozvoj hraní je.
Zjistíte, jak dnešní dětství hubne a co vše děti
ztrácejí, když nemají dost příležitostí řídit
svou vlastní svobodnou hru.
Objevíte, že čím jednodušší jsou hračky, tím
různorodější hru nabízejí, a naopak čím uklizenější je hřiště, tím monotónnější je hraní.
Dozvíte se, kde dětem v hraní nepřekážet,
a naučíte se, jaký je rozdíl v roli hlídače, ředitele a herního průvodce.
Než vyzkoušíte všech 500 startérů svobodného hraní, začnete hravě vymýšlet své vlastní.
Pokud nevíte, co to svobodná hra je, kniha
vám pojem vysvětlí a ukáže. A poradí, jak své
okolí na svobodnou hru připravit. Jak a kdy
řešit konflikty, které při hře přirozeně vznikají.
Autoři se podělí o zkušenosti, které hračky
svobodné hře spíše překážejí a které ji naopak
podporují. Poradí, jak skloubit nálady a potřeby dětí s náladami a potřebami dospělých.
A hlavně, kniha obsahuje tzv. startéry her,
jakési impulzy, které dětem pomohou rozjet

hru. Autoři čtenářům také poradí, jak do hry
zapojit přírodu. Vítr, hlínu, vodu, kaluže, klacky, stromy. Ale i přírodu, před kterou děti
zpravidla hlídáme, jako je například oheň.
Justina a Petr Danišovi o knize říkají, že je výsledkem jejich mnohaletého hledání přirozeného dětství. Justina Danišová v minulosti vytvořila celou řadu metodik environmentální
výchovy a je autorkou webů svobodnahra.cz
a ucimesevenku.cz.
Petr Daniš napsal publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh? a Tajemství školy za
školou. Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.
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Terénní vzdělávací programy AutoMatu
v době covidové
Kulturní akce, konference i vzdělávání se
letos z velké části přesunuly do online prostoru a tam zamířil se svými aktivitami pro
školáky i spolek AutoMat. Ten se dlouhodobě
věnuje vzdělávání k udržitelné dopravě na
základních a středních školách.
„Nejoblíbenější jsou asi terénní programy, při
kterých se školáky procházíme okolí jejich
školy, povídáme si o bezpečném přecházení silnic, ale i o uspořádání ulic a města jako
takového,“ popisuje Lucie Poubová z Automatu. Na podzim a zimu 2020 bylo takových
programů v plánu hned několik, ale hned po
uzavření škol bylo jasné, že bude všechno
jinak.
Tým AutoMatu se ale přesto nevzdal a poměrně rychle dal do kupy procházku „virtuální“. „Nejtěžší bylo vymyslet a vyzkoušet
technické řešení. Nakonec se ale vše povedlo. Podařilo se nám propojit dva průvodce
s mikrofony a telefony z terénu, jednoho

‚kameramana‘, další kolegyni ‚moderátorku‘ z domácí karantény a taky paní učitelku,
asistentku a 27 druháčků ze ZŠ sv. Voršily
v centru Prahy,“ doplňuje Zdeněk Svačina
z AutoMatu.

Lepší údržba komunikací pro pěší a cyklisty
i během podzimu a zimy, výzva k využívání
aktivní dopravy či MHD, zlepšení infrastruktury alespoň dočasnými opatřeními. To je jen
několik z bodů výzvy, kterou spolek AutoMat
adresoval pražskému primátorovi a radním.
Výzvu teď může podpořit i široká veřejnost
a přidat svůj podpis ke stovkám dalších.

Skutečnou procházku a zážitky na vlastní
kůži sice virtuální akce nenahradí, ale pozorní školáci i nadšená paní učitelka odměnili
celý tým AutoMatu za jeho úsilí a motivovali
také k pokračování. Program AutoMat vyzkoušel už se žáky různých základních škol,
kromě „Voršilek“ také např. v ZŠ Ohradní
v pražské Michli.

Komu se nelení, tomu se zelení

V plánu je tak do konce roku ještě několik
takových „procházek“, zřejmě v různých
technických formátech podle cílové skupiny.
Pokud máte o vzdělávací program pro školu
ve vašem okolí nebo pro třídu vašeho potomka zájem, ozvěte se na lucie.poubova@
auto-mat.cz.

Mnohá zahraniční města nezahálela a už
v souvislosti s jarní vlnou pandemie koronaviru začala podporovat potenciál bezpečné
dopravy, která umožňuje „social distancing“,
zároveň neprodukuje škodlivé emise přispívající k těžšímu průběhu respiračních onemocnění a navíc zlepšuje imunitu obyvatel.

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

Za zdravější a bezpečnější dopravu během
pandemie i po ní

CO SE DĚJE V...
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Svépomocné geoakce
Slovy klasika: Měli jsme pro vás připravenou
spoustu vycházek. A krásných! Ale nebyli
jsme to my, kdo nakonec řekl ne…
Po krátké vlně zářijového optimismu jsme
byli nuceni pozastavit všechny naplánované geologicko-paleontologické vycházky.
Nemožnost organizovat výpravy na lokality
přinesla nejen nárůst zájmu o již existující videoprůvodce, ale také nás motivovala k vytvoření dalších. Na našem YouTube kanálu je
najdete pod hashtagem #GeoStudio.

poznají, ale mohou vyhrát i užitečné pomocníky pro další výpravy do přírody.
Soutěžní část skončila k poslednímu listopadovému dni, ale na Misi se může vypravit
každý kdykoliv. Misi a úkoly k ní máme na
zvláštní stránce www.barrandien.online/kamenozem/.
Newsletter Pražské kameniště
V září jsme vydali první číslo newsletteru
Pražské kameniště. Kromě plánu podzimních geovycházek v něm představujeme zajímavou zkamenělinu – stočeného hlavonožce
amonita, zásady pro pobyt na geolokalitách

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

V Paříži, Miláně či Bogotě vznikly nové cyklostezky, v Londýně přibývají cyklodálnice a ve
Vídni pěší a cyklistické zóny místo ulic pro
motorovou dopravu.

Využijeme náš potenciál?
Praha i další města v ČR mohou využít současnou situaci pro změnu. Pro cestu k udržitelnosti a příjemnému životu. Výzva spolku
AutoMat už inspirovala i spolek Plzeň na kole,
který v podobném duchu apeloval na tamní
radní. Přidejte se i vy a dejte najevo, v jakých
městech chcete žít.
Anna Kociánová

⌂
Pro vážnější zájemce o pražský a Praze blízký Barrandien jsme připravili soutěž – Mise
do kamenozemě. Ta udělá z obyčejného rodinného výletu do Svatého Jana pod Skalou
dobrodružnou poznávací výpravu, kde návštěvníci nejen lokalitu a její okolí důkladně
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O naší nabídce geo- a paleoaktivit jsme také
vystoupili s krátkou přednáškou na pražské
Krajské konferenci EVVO v září 2020. Záznam
prezentace je na stránkách pořadatele: youtu.be/giNdcwzTVzs.

které návštěvníka provede obsahem jednotlivých panelů. Virtuální výstava má otevřeno
24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bude dostupná trvale.
Doprovodné akce k výstavě
V prosinci se uskuteční Klimatická dílna pro
(nejen) veřejnou správu. Ta bude věnována
problematice veřejného prostoru, architektury a energetických úspor. Představíme

#Klima na doma
Pokračuje naše spolupráce s vybranými
pražskými i mimopražskými domácnostmi
na sledování jejich obydlí, resp. jeho „chování“ v době změny klimatu. Kromě kontinuálního měření parametrů vnitřního a vnějšího
prostředí sledujeme také teploty stěn a důkladně zkoumáme budovy samotné. Nejméně ke dvěma vznikne koncem roku souhrnná
zpráva, která podrobně popíše silná i slabá
místa obydlí a náměty na možná zlepšení,
která mohou využít všechny domácnosti bydlící v odpovídajícím typu obydlí.
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a nabídku geoprogramu pro školy. Newsletter bude vycházet každé čtvrtletí. První
číslo si můžete prohlédnout na koniklec.cz/
wp-content/uploads/2020/09/prazske_kameniste_01-2020.pdf.

Spolupráci s domácnostmi i další naše klimatické aktivity prezentujeme na nové stránce
www.klimanadoma.cz.

Výstava Klima se mění
I dlouho plánovanou výstavu Klima se mění,
která měla být k vidění v informačním centru MČ Praha 3 a následně v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy, jsme museli
pojmout maličko jinak. Na webové stránce
klimanadoma.cz/vystavaklima jsme připravili její virtuální podobu. Ke každému výstavnímu panelu jsme ve spolupráci se spoluautorem výstavy připravili krátké video,

na ní také mimo jiné zajímavý nástroj na
hodnocení příspěvku měst, městských částí i jednotlivých budov ke změně klimatu
a jejich adaptace na dopady změny klimatu
Klimasken. Klimatickou dílnu připravujeme
ve spolupráci s Porsenna, o. p. s., architektonickou kanceláří ArchiKodl a spolkem Bieno.
I tato dílna bude dostupná jako videozáznam
na našem YouTube kanálu. Všechna naše
„klimatická videa“ jsme soustředili pod hashtagem #KlimaStudio.

⌂
↑
David Kunssberger
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Minul krátký návrat k normálu začátkem
školního roku a dopoledne všedních dní na
Toulcově dvoře jsou opět bez školních dětí
nezvykle tichá. Po každodenních účastnících
programů pro školy i vzácnějších seminářů
a konferencí pro pedagogy zůstala díra, na
kterou se snažíme ušít záplatu. Přemýšlíme
o nových cestách, jak dělat environmentální
výchovu v distančních časech a učíme se za
pochodu.
Výsledkem našeho snažení je třeba přesun konference a seminářů pro pedagogy,
plánovaných na první pololetí, do on-line
prostředí. Úspěšně proběhly již dvě takové
akce – konference věnovaná metodikám používaným v environmentální výchově a seminář k teoretickým základům tvorby programu. Začátkem prosince proběhne ještě
seminář v duchu Vánoc, zaměřený na práci
s tradicemi v ekovýchově. Další záplatou jsou
„podzimní výzvy“ pravidelně dvakrát týdně
zveřejňované na FB Botiče, jejichž cílem je
nabídnout nápady na aktivity, které člověka
(hlavně rodiny s dětmi) doslova zvednou ze
židle a vyšlou ven zažít něco neobvyklého
(facebook.com/Botictoulcuvdvur). Pro stálé
návštěvníky rodinného centra Mateřídouška vznikají jako náhradní program zajímavé

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem
inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání
v tématech souvisejících s environmentální
výchovou na základních školách.

hledačky po zajímavostech v areálu Toulcova
dvora a okolí. Novinkou jsou také procházky
pro rodiče se školními dětmi s názvem „podzimní putování aneb z deníku Báry Toulcové“.
Fiktivní průvodkyně Bára chce vytáhnout
své vrstevníky od monitorů a nabídnout
aktivity, ve kterých les není jen kulisou, ale
společníkem ve hře. Aktivity povzbuzují přímý kontakt s lesním prostředím a zapojují
všechny smysly. Jednu z procházek jsme
vytvořili přímo v Hostivařském lesoparku
(toulcuvdvur.cz/stranka/podzimni-putovani-aneb-z-deniku-bary-toulcove). Další procházka vznikla na objednávku ZŠ Purkrabka pro
žáky 1.–5. třídy.
Kromě distančních akcí se ale také připravujeme na návrat školních dětí a vymýšlíme pro ně
nové programy nebo vylepšujeme ty stávající.
Těšíme se, až je budeme moci vyzkoušet.
Botič, o. p. s.

Dokument je dostupný v elektronické podobě na odkazu: bit.ly/3nWQNb2.
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Aktivity Botiče v distančních časech

⌂
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Online kurz Klimatická změna získal hlavní
cenu v kategorii vzdělávání v soutěži E.ON
Energy Globe, která oceňuje ekologické
projekty a iniciativy, které pomáhají šetřit
přírodu a energie. Velmi si ocenění vážíme
a máme z něj radost. Kurz jsme také právě
aktualizovali, studovat jej můžete na kurz-klimazmena.clovekvtisni.cz/#!/.

Foto z předávání cen, autor: E.ON Česká republika, s. r. o.

Nedávno jsme vydali také nový bulletin pro
školy o vodě a klimatické změně. Najdete
v něm například rozhovor s hydrologem Davidem Pithartem, projekt Voda na sto způsobů ze ZŠ Melč nebo text od Semhal Tsegaye
o tom, jak souvisí klimatická změna s konfliktem v Sýrii. Na konci bulletinu najdete také
lekci do výuky o vodě, suchu a klimatické
změně v ČR.

Učíte na 2. stupni ZŠ nebo na střední škole?
Věnujete se se žáky ve výuce tématu klimatická změna? Uskutečnili jste menší či větší
školní projekt na toto téma (projektový den,
individuální žákovské projekty, propojení
tématu v různých předmětech apod.)? Máte
chuť se podělit o zkušenosti z jeho realizace?
Podělte se s námi o svou zkušenost a inspirujte tak ostatní. Nabízíme spolupráci na
tvorbě metodické příručky pro učitele středních škol, váš projekt se může stát její součástí. Tvůrce vybraných projektů oslovíme
k další spolupráci a za zpracování projektů
jim nabídneme finanční odměnu.
Napište nám stručně, čemu jste se věnovali. V popisu zahrňte odpovědi na otázky Co?
Jak? a Proč? jste se žáky dělali a jak se žáci
do práce zapojili. Stručný popis pošlete co
nejdříve na e-mail: katerina.sequensova@
clovekvtisni.cz.
Zapojte se do programu Active Citizens
– výzva pro střední školy
Máte pocit, že se vaši žáci nezajímají o to,
co se děje v okolí, neangažují se, nejsou
podle vás dostatečně občansky aktivní?
Jedním z důvodů může být i to, že jim nikdo

participaci nenabídl, nevědí, jak na to, nebo
mají málo informací o tom, jak a kde se mohou zapojit. Pomozme jim v tom!
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Hledáme zajímavé školní projekty na téma
klimatická změna!

Foto: Veronika Křížová

Od února 2021 otevíráme možnost pro
střední školy zapojit se do programu Active
Citizens a nabízíme roční metodickou podporu jak v tomto programu, tak v metodě
Filozofie pro děti, která vede žáky ke spolupráci a rozvíjení diskuse. Účast je vhodná
pro gymnázia, SOU i SOŠ. V případě zájmu se
obraťte na Kristýnu Svatou: kristyna.svata@
clovekvtisni.cz.
Komiksová soutěž Pěstuj naději!
– vyhlášení vítězů
Jubilejní 10. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět se blíží do svého finále. Celkem se nám sešlo přes sto skvělých

⌂
↑
↓

41

JSNS každý rok uděluje Cenu Gratias Tibi za
občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Slavnostní ceremoniál se letos konal dne 21. září na
pražské Letné u Metronomu. Ocenění získali

Týden Globálního rozvojového vzdělávání
V týdnu od 16. do 20. listopadu proběhly
ve spolupráci s dalšími organizacemi online
workshopy pro pedagogy, studenty VŠ
a odbornou veřejnost na téma komunikace
klimatické změny. Probírala se témata: Jak
o klimatické změně komunikovat, aby nás
lidé chtěli slyšet, Jak se vyznat ve faktech
o klimatu a Jak komunikovat nenásilně. Ve
stejném týdnu se udála také online panelová
diskuze „Fakta a mýty o klimatu“, kde spolu diskutovali prof. Jan Hollan, CEO společnosti E.ON Martin Záklasník, Soňa Jonášová
z INCIEN, environmentální aktivistka a influencerka Natálie Pažická a Ondráš Přibyla
z Fakta o klimatu. Akci jsme spolupořádali
s pražským Impact Hubem, podívejte se na
záznam z diskuze.
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komiksů, kde žáci představovali svůj pohled
na budoucnost spojenou zejména s nadějí
a řešením klimatické změny, ale věnovaly se
také dalším tématům, např. řešení pandemie. Během komiksové soutěže se žáci mohli zapojit také do online workshopů s tvůrci
komiksů – Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem Procházkou. Vyhlášení vítězů a vernisáž
proběhne online 10. prosince od 17.00, pro
více informací sledujte náš web (www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/komiks-ve-vyuce).

Foto: Josef Rabara

mladí lidé celkem v pěti kategorií a úplně poprvé byla udělena cena v Environmentální
kategorii. Z celkem 18 nominovaných projektů v této kategorii získala cenu Přestupní stanice, obchod s darovaným oblečením je zároveň sociální podnik, který zaměstnává lidi
bez domova. Porota ocenila unikátní nápad
a profesionální realizaci dlouhodobě fungujícího projektu. Ocenila zároveň přesah
projektu od principů cirkulární ekonomiky

a podpory alternativního způsobu života až
po sociální problematiku. Aktivity Přestupní
stanice, mezi které patří provozování second-handu, pořádání tematických workshopů
a přednášek i zaměstnávání lidí bez domova, zohledňují propojenost různých aspektů
městského života, zahrnující sociální i environmentální složku.

⌂
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Projekt mikroklima okolí školy
na pražských základních školách

Začátkem října jsme začali vysílat chovatelské a další přírodovědné kroužky online. Plánujeme také nahradit část neuskutečněných
setkání formou exkurzí a výletů.

Projekt mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt od Ekocentra Koniklec, ve kterém žáci získají obecné znalosti o životním
prostředí a faktorech, které ho ovlivňují,
a poznají blíže prostředí, v němž žijí. Ve školním roce 2019/2020 se do projektu zapojilo
15 základních škol z různých městských částí. Některé školy se stihly věnovat projektu
ještě před zavřením škol, některé se rozhodly pro realizaci projektu na podzim dalšího
školního roku a nyní projekt dokončily.

Zapojili jsme se do celorepublikového projektu domů dětí a mládeže a středisek volného
času, nabízíme doučování pro žáky základních škol prostřednictvím internetové databáze KAZ (Klub anonymních záškoláků). Služba je bezplatná. Odkaz: mitkamjit.cz/KAZ.
Co se děje za zavřenými dveřmi?
V Zahradě připravujeme instalaci pozorovacího okénka půdních bezobratlých živočichů
spolu s výukovou tabulí. Začínáme zpracovávat spadané listí, které se během dvou let
promění v kvalitní zeminu – listovku, a tím
obohatíme a podpoříme půdní život na zahradě. Vše pěstujeme organicky, vyhýbáme se použití jakékoliv chemie. Zakládáme
záhony na expozici polních a užitkových
rostlin, které letos doplníme o nové druhy.
Ve Skleníku opět rozšiřujeme sbírku kaktusů
a sukulentů, na jaře nás potěší svými květy.

Chovatelé upravili část expozice tropického
terária, uvidí ji např. školní exkurze, které
k nám zavítají na výukový program Plazi.
V nově upravených prostorách se rozmnožila skupina scinka šalamounského o dvě mláďata. Dalším úspěšným odchovem jsou mláďata krokodýlů – kajmana trpasličího a také
užovky (Orthriophis taeniurus friesei a Elaphe
carinata). Děti z našich kroužků se mohou těšit na křečky džungarské.
ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu
facebook.com/Staniceprirodovedcu
Kamila Doktorová
Foto: Jan Hříbal

Jsou to školy ZŠ Kavčí hory na Praze 4 a ZŠ
Sázavská na Praze 2, které se zapojily s žáky
sedmých tříd. Projekt zahájili stanovením
kontrolní a zkoumané lokality v okolí školy,
např.: ZŠ Sázavská si vybrala jako problematickou lokalitu oblast kolem zastávky Krymská.
Poté žáci obou provedli sadu pokusů jako
měření prašnosti pomocí krémů, zkoumání
ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých
dřevin a zjistili, co všechno dokáže městská
zeleň.
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Stanice přírodovědců na Smíchově je jedním
ze středisek DDM hl. m. Prahy.
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Kampaň Pěstuj planetu a oslavy
Světového dne potravin 2020
Tématem letošních oslav Světového dne potravin 2020 na pražských základních a středních školách byla sezónní produkce potravin –
tedy jeden z pěti kroků ke snížení našeho
negativního vlivu na klima a ke zdravějšímu
stravování kampaně Pěstuj planetu. Byla vytvořena výuková lekce Jídlo z blízka, která je
i nadále k dispozici ke stažení na webových
stránkách kampaně Pěstuj planetu a slouží jako didaktický materiál na téma aktivní

podpory odpovědné spotřeby potravin. Součástí výukových materiálů je také přehledný
kalendář sezónních potravin, který názorně napomáhá v orientaci sklízení potravin
a také v jejich uchovávání a uskladnění.
Samotné oslavy Světového dne potravin,
který připadá na 16. října, byly naplánovány na týden od 12. října a původně se chtěli
zapojit žáci a učitelé pěti škol. Vzhledem ke
komplikované situaci a uzavření škol byly
bohužel aktivity na většině škol odloženy na
neurčito nebo zrušeny úplně. O to více si ceníme pedagogů a žáků, kteří se věnovali udržitelné spotřebě potravin i v rámci distanční
výuky a zapojili se rovněž do soutěže o nejpoutavější banner.

Nyní školy čeká realizace opatření na zlepšení mikroklimatu v přímém okolí školy.
ZŠ Kavčí hory bude s žáky na jaře instalovat
a osazovat vyvýšené záhonky, ZŠ Sázavská
vylepší a více ozelení venkovní učebnu. Obě
tato opatření povedou k lepšímu zasakování
dešťové vody, tím většímu výparu a ochlazování okolí a menší prašnosti vzduchu.
Dalia Peterová
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Jejich závěry a fotografie práce si můžete
prohlédnout v elektronických kapsách školy
na stránkách projektu: mestodokapsy.cz/?temata=mikroklima-okoli-skoly-2019-2020.

⌂
↑
Petra Mílková, koordinátorka kampaně
www.pestujplanetu.cz
Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního
města Prahy.
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Nová verze webové hry Lesária
Forest Stewardship Council spustila novou
verzi naučné webové hry Lesária, ve které si
hráči vyzkouší, jaké to je spravovat a pěstovat vlastní, přírodě blízký les.
Do hry byly přidány nové funkce a mechanismy, které zohledňují aktuální a často negativní vlivy klimatických změn, se kterými se
musí vypořádávat čeští lesníci a pro co nejzdárnější dokončení hry nyní i hráči. Lesária
je navíc nově plně hratelná i v anglickém jazyce.
Ve hře Lesária dostane hráč na starosti svůj
vlastní les, který je rozdělený do celkem devíti sektorů. V těch může sázet stromy, nebo
je naopak kácet, ale také například budovat
zázemí pro návštěvníky lesa či vypustit rysa,
který přirozeně snižuje množství lesní zvěře
a chrání tak čerstvě vysazené stromky.
Hlavním úkolem hráče je pak pěstovat les
v souladu s přírodě blízkými lesnickými postupy a pravidly certifikace FSC, která se
snaží vyvážit environmentální, ekonomické
a sociální funkce lesa.

„Naším cílem je vést hráče nejen k tomu, aby
vytvořili zisk z vytěženého dřeva, ale aby se
snažili také vytvořit zdravý, druhově a věkově
rozrůzněný les bez holosečí, ve kterém je také
dostatek zázemí pro jeho návštěvníky. Tedy
takový les, který FSC ČR prosazuje prostřednictvím svého Standardu i mimo digitální prostředí, v opravdových českých lesích,“ uvedl ředitel
FSC ČR Tomáš Duda.
Kromě plně funkční anglické verze hry Lesária je jednou z novinek také upravené nastavení herních parametrů Lesárie, která nyní
vyžaduje od hráčů, aby se při pěstování svého virtuálního lesa museli vyrovnávat i s negativními následky aktuálních klimatických
změn, jako jsou například kůrovcové kalamity nebo lesní požáry.

„Chceme tak hráčům zprostředkovat problémy,
se kterými se musí ve svých lesích aktuálně
vyrovnávat čeští lesníci,“ popsal smysl změn
ředitel Duda.
Jedním z nástrojů, které jsou v poslední době
nejčastěji zmiňovány ve spojitosti s adaptací
lesů na klimatické změny, jsou právě přírodě
blízké lesnické postupy, které jsou dlouhodobě nedílnou součástí lesního standardu
FSC v ČR.

⌂

Webovou hru Lesária je možné hrát na adrese www.lesaria.cz.
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Přestože jsme museli řadu akcí a programů
vzhledem k epidemiologickým omezením
zrušit, určitě nezahálíme. Mnozí rodiče a děti
při svých vycházkách a výletech objevili
naše ekocentrum Prales, které sídlí na okraji
městské části Praha 19 – Kbely.
Horní i dolní areál nabízí řadu prvků, které
zpestří pobyt v přírodě. Horní areál je navíc
volně přístupný, a tak se návštěva nemusí
omezovat na otevírací dobu ekocentra.
Jaké novinky tu najdete? Před zimou zde
zaměstnanci ekocentra dokončili několik
nových ekovýchovných prvků, které pobaví
i poučí malé i velké návštěvníky. Vedle zahrady budovy Dřevák byly na motýlí louku umístěny dřevěné sochy v nadživotní velikosti

vývojových stadií motýlů. Prohlédnout si je
můžete již nyní, ale je jasné, že v plné kráse
se ukážou až v létě, kdy kolem nich rozkvete
louka plná pestrobarevných květů.
Řádu hmyzu jsme věnovali i další z nových
prvků horního areálu, a to broukoviště. To je
určené hmyzu, jehož život je vázaný na tlející dřevo. Kromě nadživotních soch kovaříka,
nosorožíka, roháče, tesaříka a páchníka si
zde budete moci i vyzkoušet některé ze specifických vlastností daných druhů – například sílu nosorožíka, přenášení potravy po
vzoru tesaříka nebo mrštnost kovaříka.
A na cestách v horním areálu najdete nově
také tzv. chodníkové hry. Rádi byste si na
procházce zaskákali panáka, ale nemáte
u sebe zrovna křídu? To nevadí. Na chodníku
tu na vás čekají rovnou dva skákací panáci,
naučná abeceda, žabí dráha nebo hrací plocha pro lidské Člověče, nezlob se.

Kromě venkovních vyvýšených záhonů totiž
zahrada disponuje i venkovním fóliovníkem,
který pěstitelskou sezónu výrazně prodlouží.
Vedle rajčat, mrkví, salátů a ředkviček tu tak
rostou i bylinky, okurky nebo třeba melouny.
Komunitní zahrada nabízí všem zájemcům
o pěstování vlastní plochu pro pěstování
a dále i zahradnické náčiní, zeminu, místo
pro kompostování a dešťovou vodu na zalévání. Novinkou příští sezóny bude i komunitní pole, které zájemcům umožní pěstování
cibule, česneku nebo třeba zelí a brambor.
Petra Fišerová
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Žhavou novinkou je spuštění adopcí a sponzoringu naší záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Na webových stránkách lhmp.cz
najdete příběhy živočichů s trvalým hendikepem, kteří jsou umístěni v záchranné stanici
nebo v některém z detašovaných pracovišť
– zookoutku –, a můžete se stát na rok jejich
adoptivním rodičem. Někteří své rodiče našli rychle, jako například daněk Eliot, veverka
Kyra nebo mývalové severní Bonnie a Clyde.
Mnozí na ně ještě čekají.

Součástí dolního areálu ekocentra je i komunitní zahrada. Ta na jaře zahájí svou
5. pěstební sezónu. Za tu dobu se poměrně
rozrostla. První rok provozu zde zahradničilo 5 pěstitelských rodin na 9 záhonech. Na
rok 2021 je přihlášených 44 pěstitelů, kteří
budou obstarávat celkem 86 záhonů. To vše
svědčí o jediném – v Pralese to prostě roste.
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V první polovině září jsme uspořádali seminář pro vedoucí dětských oddílů a pak už
několik akcí pro veřejnost. Tradiční osvětovou akci ze série Příroda ve městě na sídlišti
Háje zaměřenou na zvířata, rostliny a vodu
kolem nás. U příležitosti celostátní akce Zažít město jinak jsme se zapojili do sousedské
akce Zažít Voko Jinak v Praze 6 hned se dvěma akcemi. První byla další Příroda ve městě
a druhou byla samostatná poradenská akce
v terénu zaměřená na Studánky a prameny
v Šárce. Koncem září jsme se aktivně zapojili
do Veletrhu aktivit EVVO v Praze 8 u příležitosti 11. Konference o ekovýchově v Praze.
V souladu s letošním tématem konference
„Praha jako venkovní učebna“ jsme prezentovali zejména naše studánkové aktivity, ale
i další vzdělávací aktivity a dětské oddíly.
Na začátku října proběhla již po osmé Terénní přírodovědná soutěž Šárka v Přírodním
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Hned od začátku září rozjely schůzkovou
a výpravovou činnost naše oddíly. Oddíly začaly už první nebo druhý týden v září, a než
přišla koronavirová stopka činnosti, stihly
většinou nejen několik schůzek, ale i alespoň
jednu víkendovku do terénu mimo Prahu
nebo akci pro veřejnost.

parku Šárka-Lysolaje. V té době již platila
první omezení kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vlivem covidu-19. Přestože
celá akce probíhala venku, změnili jsme organizaci a průběh akce tak, aby se účastníci
co nejméně potkávali, a dokázali jsme splnit
vše potřebné. Přes všechna přijatá opatření proběhla plnohodnotná soutěžní stezka
i doprovodný program, který letos více směřoval do okolního terénu. Obsahovou přípravu soutěžní stezky zajistil Ekologický kroužek
z Gymnázia Budějovická. A kdo vyhrál? V kategorii mladší neformální sdružení Celiina
banda, v kategorii starší zvítězilo Gymnázium Jana Nerudy. Drobné věcné odměny
i zážitek z vydařené víkendové akce si však
odnesli všichni z více než stovky účastníků.
V následujících dnech pak přecházejí školy na
on-line výuku, jsou zakázány prezenční akce
pro děti do 18 let, přichází výrazné omezení
volného pohybu osob. Nastává doba počítačových prací, videokonferencí a webinářů,
vymýšlení projektů na příští rok… ale také
třeba pokračujeme v odběrech vzorků vody
ze studánek pro laboratorní rozbory do naší
studánkové poradny a pro Národní registr
pramenů a studánek www.estudanky.eu.
V polovině prosince nás čeká uzávěrka fotosoutěže pro všechny Příroda objektivem,
s novým rokem připravujeme vyhlášení
dalšího ročníku. Doba zatím moc nepřeje

hromadným akcím, ale zrovna na lov fotosnímků tuzemské podzimní přírody je lepší se
vydat sám nebo s rodinou než ve skupině.
Všechny aktivity pro veřejnost jsou zdarma
díky podpoře hlavního města Prahy, městských částí, MŽP a MŠMT.
Více informací: www.emop.cz a www.estudanky.eu nebo Jana Stibralová (JS@emop.cz,
606 900 286)
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Projekty PĚŠKY MĚSTEM jsou ty,
u kterých chcete být!
Organizace Pražské matky se po více než třiceti letech existence přejmenovala na Pěšky
městem. Poslání se však nemění. Hlavním
důvodem změny názvu je přání, aby nové
jméno naplno promlouvalo o stěžejní činnosti. Organizace dál pracuje na zlepšování
podmínek pro chodce (nejen) v Praze, zapojuje veřejnost do proměny města a propaguje chůzi jako nejlepší způsob dopravy na
krátkou vzdálenost.
Pěšky městem pokračuje v úspěšných
projektech. Už v lednu 2021 ve spolupráci
s Magistrátem hl. města Prahy vyhlásí další
ročník programu Bezpečné cesty do školy. Program je možné uskutečnit na všech
typech škol a lze ho modifikovat i pro školy
mateřské. Jeho cílem je především zklidnění
dopravy v okolí škol a úprava míst, která děti
nebo rodiče na cestách do školy vnímají jako
nebezpečná či ohrožující. Zapojené školy
získají dopravní studii, projednanou v pracovní skupině složené z odborníků a odpovědných úředníků. Program školám pomáhá
najít možnosti, jak podpořit zdravé a bezpečné dopravování dětí. Přihlašování bude

Úspěchy program letos slavil také u ZŠ Barrandov, V Remízku na Praze 5, kde už jsou
změny a stavební úpravy v okolí školy vidět
naživo. Podrobnosti této realizace najdete
na webu Pěšky městem: 1url.cz/@BarrandovPraha.
spuštěno v lednu 2021, ale školy se mohou
předběžně zaregistrovat už teď na www.peskymestem.cz.
Zapojení školy mnohdy iniciují sami rodiče
školáků, jako např. na ZŠ a MŠ Na Slovance
na Praze 8. Petra Křížová, zástupkyně ředitelky této školy, o projektu řekla: „V ranní
špičce okolo školy sviští jedno auto za druhým
a je o strach přejít přes přechod pro chodce
směrem ke škole. Právě toto byl jeden z hlavních důvodů, proč rodiče před rokem iniciovali
zapojení naší školy do projektu Bezpečné cesty
do školy. Byla to spousta práce, ale díky spolupráci s odborníky na dopravní problematiku

Stavební úpravy, které jsou výsledkem programu Bezpečné cesty do školy, je potřeba
podpořit také osvětou a motivací ke zdravému způsobu dopravy. Školy se mohou zapojit do akce Pěšky do školy. Letošní 3. ročník
této akce a s ní spojená rodičovská výzva
pro aktivní rodiče právě skončil. Ačkoli jsou
školy pod enormní zátěží a vlivem situace
čelí historicky nejvážnější krizi, právě letos se
přihlásil rekordní počet škol: 59 a k tomu ještě 2 školy mateřské. Obliba této akce se šíří
napříč celou Českou republikou. Výsledky
akce najdete na www.peskydoskoly.cz. Přidá
se příští rok i vaše škola?
Jana Renner
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a díky podpoře zřizovatele se nám nyní snad
začíná blýskat na lepší časy. Proměna ulice
před školou v pěší zónu bude pro školu výhra.
Doufejme, že vše proběhne podle plánu. Pokud
se to podaří, budou cesty do naší školy bezpečnější pro všechny. A nejen to. Pěší zóna se stane
prostorem pro hry a projekty dětí, místem pro
výstavy a happeningy, kterými se škola může
otevřít místní komunitě.“
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Ekologické výukové programy pro MŠ a ZŠ
Po nucené jarní pauze jsme se od září s radostí vrátili k realizaci našich výukových
programů. Vzhledem k situaci je velký zájem
o venkovní programy. Na zahradách školek
nebo v jejich blízkém okolí se děti potkávají
s panem Datlem, doktorem stromů, který je
učí chovat se ke stromům ohleduplně a více
si jich všímat.

Na zimu se většina dětí těší, ale pro zvířátka je to náročné období, na které se musejí
dobře připravit. V rámci programu Zimní
hrátky se zvířátky jim děti mohou pomoci
a seznámí se tak s jejich potřebami. I tento
program jsme nově přesunuli ze tříd na zahrady školek, aby se ježek mohl zahrabat do

Realizace venkovních programů je naší dlouhodobou prioritou, která se v současné situaci
ukazuje jako dvojnásob potřebná. V této chvíli
proto pracujeme na přípravě dalších programů o zvířátkách a o vodě, abychom je od ledna mohli nabízet školkám a školám venku.
Ekoškolka Rozárka – pobočky na Smíchově
a v Troji
Během listopadu jsme žili přípravami Svatomartinské slavnosti. Vyprávěli jsme si o příběhu sv. Martina, o dobrých skutcích a o tom,
jak je důležité se rozdělit. Stejně jako Martin
jsme trénovali jízdu na koni a střílení z luku
nebo kuše. Pekli jsme svatomartinské rohlíčky, moc nás to všechno bavilo.
V trojské školce máme nový kroužek Malý
zahradníček, který vede naše provozní Martina. Začínáme vždy rituálem, kdy nasypeme
ptáčkům do krmítka. Připravujeme naši zahradu na zimu – plejeme, stříháme uschlé
květiny, hrabeme listí, schováváme semínka
na jarní výsadbu. Staráme se o venkovní výzdobu, abychom to ve školce měli hezké.
Teď už se ve školkách ladíme na čas adventní.
Do tříd jsme si vyrobili adventní věnce, každá svíčka představuje jednu hodnotu – mír,

přátelství, lásku a naději, budeme si o nich
povídat. A také o tom, jak bychom ještě mohli pomoct v zimě zvířatům, na smíchovské
zahradě vytvoříme např. takzvaná ježkoviště.
Pokračujeme i v programu Ekoškola, nové
Ekotýmy si připomínají, co se již povedlo
a kam nasměrují své aktivity.
Pokud se o nás chcete dozvědět víc nebo se
přijít podívat, kontaktujte na Smíchově Petru
Charvátovou, tel. 774 448 123 a v Troji Martinu Hoferovou, tel. 732 186 786.

Ekoškola pro MŠ
Ekoškola v pražských školkách žije dál a přináší pro učitele i nás koordinátory nové
příležitosti. Plánované semináře dobré praxe proběhly formou webinářů a zúčastnilo
se jich 40 učitelů, z nichž téměř polovina
byla z pražských mateřských škol. Forma
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opravdického listí a děti zjistily, co na jejich
zahradě může najít veverka k snědku.
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webináře přinesla příležitost sdílet zkušenosti mezi učiteli z různých krajů ČR.
První webinář proběhl 23. 10. a byl zaměřený na odstartování programu Ekoškola v novém školním roce. Ve školkách se obnovily
s každoročním odchodem předškoláků Ekotýmy, které se pustily do nových témat. Nyní
děti i dospělí zkoumají, co se jim ve vybraném tématu Ekoškoly (Voda, Odpady, Jídlo
a Prostředí školy) již daří a co by mohli zlepšit.
Druhý webinář se uskutečnil 20. 11. a reflektoval práci v programu a přípravu na audit.
Velkou bariérou, kterou nyní školky překonávají, je zrušení či omezení hromadných akcí
pro děti a rodiče, včetně schůzek Ekotýmu
a setkávání mezi třídami. Některé školky
vyzkoušely on-line formu schůzky, jiné kratší schůzku na zahradě školky s rouškami.
Účastníci se shodli, že s dětmi v této době
chodí více ven a že v tom vidí velký přínos
nejen pro Ekoškolu.
Máme radost, že se učitelé nenechají odradit
omezeními ve své činnosti a pracují v Ekoškole i nadále s nadšením.
Více o našich vzdělávacích programech, aktivitách a ekoškolkách najdete na podhoubi.cz.
Alena Sladká
Foto: Archiv Ekoškolka Rozárka

Biodiverzita ve městě – hmyzí hotely
(nejen) na Praze 10!
Městská část Praha 10 dlouhodobě v environmentální oblasti podporuje lokální biodiverzitu ve městě. V posledních letech bylo
jedním z ukázkových a účelných projektů
umístění hmyzích hotelů v zeleni městské
části, a to celkem na dvanácti místech celé
Prahy 10. Konkrétně paletový hotel v Malešickém parku, který je v největším parkem
městské části, a dále pak 11 menších „hmyzích budek“ v zeleni napříč čtvrtěmi Prahy 10.
Namátkou: Bezručovy sady na Vinohradech,
Heroldovy sady ve Vršovicích, strašnický
park, Park Pod Rapidem, Malešické náměstí
nebo v Záběhlicích u Hamerského rybníka.
Paletový hmyzí hotel v Malešickém parku
byl vyplněn i za asistence široké veřejnosti
v rámci akce Den Země! Celá akce byla součástí 3. ročníku participativního rozpočtu
MČ Praha 10 „Moje stopa“ a navrhovatelem
a realizátorem úspěšného projektu, který
podpořila veřejnost v hlasování, byla místní
01/14 ZO ČSOP „Natura quo vadis?“ z Malešic. Letos aktivitu doplňuje nové vydání informačního letáku Hmyzí hotel, který vyhotovili také malešičtí ochránci přírody v rámci

jedné ze svých činností environmentálního
poradenství. Všechny materiály vydané za
podpory Hlavního města Prahy a MČ Praha 10 v rámci aktivity Ekoporadny Praha 10
naleznete na webových stránkách místních
ochránců přírody www.natura-praha.org.
Praha 10 hledá další významné stromy
Nejsou jen zdravé a estetické, ale rovněž připomínají nějakou významnou událost, přinášejí důležitá poselství, jsou jakkoliv atypické
nebo vysazené na netradičním místě. Taková
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Zatímco památné stromy jsou evidované ze
zákona (o ochraně přírody a krajiny), s čímž
souvisí zákaz je jakkoliv ničit či poškozovat
v přirozeném vývoji, významné stromy oporu v legislativě nemají. V Praze jich je aktuálně
celkem 313, jejich seznam vede a aktualizuje
Aleš Rudl z Národního památkového ústavu,
se kterým městská část spolupracovala při
svém prvním hledání místních významných
dřevin v roce 2017.
„Celý koncept významných stromů je založený z velké části na aktivitě obcí, občanů
a spolků. Mnohdy dojde k vysazení nějaké
dřeviny na počest konkrétní události, pokud
ale není stabilně označena cedulkou, poselství se může vytratit. Což je škoda. Proto
vyzýváme veřejnost, ať nám návrhy přesně
na tyto stromy posílají,“ říká Milan Maršálek,
předseda Výboru pro životní prostředí, který
se v této aktivitě vrací k tradici z roku 2017.
Občané mohou tipy posílat do 15. 1. 2021 na
adresu stromy@praha10.cz.
Kromě dřevin připomínajících nějakou událost lze přihlašovat i ty, jež rostou na netradičním místě, mají nápadnou velikost, jedná

se o krajinné dominanty nebo zvláštní dendrologické druhy.
Péče o stromy a zeleň na území městské části je velkou a dlouhodobou prioritou Desítky
v oblasti životního prostředí. Na veřejných
prostranstvích probíhá pravidelná výsadba,
v listopadu například bylo vysazeno osm
javorů na Kubánském náměstí. Stromy jsou
také postupně doplňovány o zasakovací
vaky k lepší distribuci vody v suchém období.
„Na sázení i péči o stromy máme další samostatné projekty. Za více než dekádu už bylo
zasazeno přes 4 500 nových stromů pro narozené děti. Letos jsme odstartovali nový
projekt adopce stromů, v rámci nějž se lidé
mohou ujmout konkrétní dřeviny a následně
sami dohlížet na její dobrou kondici,“ doplňuje místostarostka Jana Komrsková, která
má na starost oblast životního prostředí.

Ochránci přírody z Prahy 10 nabízejí dalším
organizacím účast na akci Den Země 2021
Malešičtí ochránci přírody v dubnu příštího
roku (v sobotu 24. 4. 2021) uspořádají 17. ročník akce Den Země v Malešickém parku na
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je charakteristika tzv. významných stromů.
Na území MČ Praha 10 jsou aktuálně takovéto čtyři stromy a jedna alej, radnice by chtěla
jejich počet zvýšit. Vyzývá proto občany, aby
posílali tipy na unikátní dřeviny.

A kde v Praze 10 hledat významné stromy:
»» Heroldova lípa v Heroldových sadech,
»» Lípa svobody na Zahradním Městě
v ul. Slívová,
»» Lípa republiky na Skalce
v ul. Na Padesátém,
»» Lípa republiky v ul. Mukařovská,
»» Alej republiky ve Strašnicích
v ul. V Olšinách.
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Akce se v roce 2019 zúčastnilo cca 1 000 návštěvníků z celé Prahy 10 i okolních městských částí. Je koncipována jako celodenní
happening pro všechny generace. Letos se
tato tradiční akce z důvodu nouzového stavu
nekonala, ale věříme, že na jaře příštího roku
bude situace příznivější a akce pro veřejnost
přivítají své návštěvníky! S přípravou této
větší akce tak začínáme již nyní a těšíme se
všechny zájemce o spolupráci.
Milan Maršálek

situace obrací a také na ministerstvu uznávají, že výuka venku prospěje dětem i učitelům.

Ministerstvo školství doporučuje učit
i venku
Ještě než se dočasně uzavřely školy, vydalo
ministerstvo prohlášení, že venkovní výuka
prospívá zdraví. „Při prezenční výuce je vhodné, pokud to lze, zařazovat vzdělávací aktivity
pořádané venku – na školní zahradě, hřišti, parku a okolí školy, kde nedochází ke kumulování
více osob. Zde lze realizovat nejen projektovou
výuku a činnosti v rámci výchovných předmětů, ale i některé běžné rozvrhové hodiny. Tato
praxe významně snižuje epidemiologická rizika,
zlepšuje celkovou zdravotní kondici, koncentraci a přispívá k well-beingu dětí/žáků/studentů
i učitelů.“ (ze zprávy ministerstva)
Vnímáme, že jde o velký posun k lepšímu ze
strany ministerstva. Protože ještě na jaře
jsme řešili jejich rozhodnutí, ze kterého vyplývalo v podstatě opačné stanovisko. Školám tehdy nebylo doporučováno, aby děti
během výuky chodily ven. Z toho důvodu
se sepisovala i petice Rozšíření pravidel pro
zahájení školy o výuku v přírodě a za TEREZU jsme ve spolupráci s Českou radou dětí
a mládeže, Lipkou a Chaloupkami napsali dopis, ve kterém jsme žádali o úpravu. Nyní se

Celou zprávu najdete zde: lesveskole.cz/
detail/cz/ministerstvo-skolstvi-doporucuje-ucit-i-venku.
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Praze 10. Zveme k účasti i další organizace
z oblastí ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, aby se prezentovali se svou
přínosnou činností veřejnosti, případně se
zapojili do doprovodného programu akce.
V případě zájmu o více informací kontaktujte
pracovníky Ekocentra Malešice (vše uvedeno
na www.malesice.eu/denzeme). Akce probíhá za spolupráce s MČ Praha 10 a je součástí
pražského naplňování místní Agendy 21.

Učíme se venku s Lesem ve škole:
tipy a záznamy z webinářů
I v TEREZE jsme se přizpůsobili uzavření škol
a zrušili plánované semináře k venkovní výuce. Uspořádali jsme dva online webináře pro
1. a 2. stupeň, které byly zaměřené na venkovní výuku a práci s metodikami. Byl o ně obrovský zájem, tak jsme se rozhodli je zpřístupnit
zdarma širší veřejnosti. Najdete je na webu
lesveskole.cz/cz/seminare-a-mentoring.
V novinkách lesveskole.cz/cz/novinky zase
najdete další tipy do výuky a zajímavé odkazy, které by se vám mohly hodit. Navíc si můžete stáhnout jednu metodiku zdarma.
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Ušetřete si čas v hledání inspirace ven a získejte: přes 40 nových lekcí, celkově přes 100 lekcí ven, dohromady 568 stran inspirace ven.
Vše najdete na ucimesevenku.cz/sady-ven/.

soutěže jsou každoročně zasílány vítězné reportáže národního kola soutěže zapojených
zemí. Tento rok se jednalo o 182 žákovských
reportáží z 31 zemí.
Na druhém místě v kategorii reportážní článek studentů ve věku 19–25 let se umístila
reportáž českých studentů Kryštofa Brouka,
Beáty Parimuchové a Terezy Tlapákové z Katedry environmentálních studií Brno Díky
zanedbanému závlahovému systému vznikl ráj
pro ohrožené druhy mokřadních ptáků.

Podpořte svého učitele i svou třídu!
Rodiče, spojte se a pořiďte pro svou třídu
a učitele balíček metodik ven. Usnadníte tak
dětem i učitelům cestu k venkovní výuce i na
školách, které si zatím metodiky nemohou
pořídit.
Mladí reportéři pro životní prostředí:
jsme na bedně!

Stříbrnou pozici obsadily Sestry v akci pro
záchranu života se svou video reportáží Jak
přežít a neuschnout. Umístily se s ní v kategorii video žáků ve věku 11–14 let.

Hned dvě ze tří zaslaných reportáží Mladých reportérů se umístily na druhém místě
v mezinárodní soutěži Young Reporters for
the Environment. Do mezinárodního kola

Velký úspěch, a to postup do finále, zaznamenaly také studentky Anna Machálková,
Anna Mokryšová a Adéla Fusová ze Střední průmyslové školy chemické akademika

Heyrovského, Ostrava se svou reportáží
Nová naděje pro čisté ovzduší.
Více o soutěži se dozvíte na bit.ly/37gbM21.
Žáci českých škol spolupracují s experty
na badatelských projektech ve městech
Žáci pěti základních škol a jednoho gymnázia z Prahy, Brna, Hradce Králové, Ledče nad
Sázavou a Moravských Budějovic v tomto
školním roce začínají nový vzrušující projekt,
během kterého budou spolupracovat s odborníky, včetně odborníků z jejich komunit,
a prozkoumávat vědecké aspekty měst jako
ekosystémů. Projekt, který je financován
z programu EU Horizon 2020, se jmenuje
PULCHRA a využívá přístup zvaný „komunitě
otevřené vzdělávání“, při kterém žáci pracují
na výzkumu s relevantními odborníky. Cílem
projektu je usnadnit účast občanů všech věkových kategorií na vědeckém bádání a utvářet
tak informované, inovativní a participativní
komunity. Školy budou ve výsledku mnohem
aktivnější v prosperujících komunitách.
Jan Blažek ze Vzdělávacího centra TEREZA
říká: „TEREZA ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy patří mezi
dvanáct partnerů z deseti členských států
EU, mezi nimiž jsou evropské univerzity, nevládní organizace a výzkumné ústavy, které spolupracují na výzkumu měst jakožto
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Metodiky Učíme se venku jsou poprvé
vytištěné!
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„Účastníci budou pracovat na různých ‚městských výzvách‘, které byly vyvinuty v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Školy v České
republice si vybraly tyto dvě výzvy: 1) Místa
ve městech, která propojují obyvatele s přírodou, 2) Cirkulární město propagující místní
rozvoj a nové obchodní příležitosti. Badatelské týmy jsou složeny z žáků, učitelů, odborníků z univerzit a vědeckých center, byznysu,
místních samospráv, rodičů a dalších členů
komunity, kteří se na těchto výzvách budou
podílet v terénu či na online platformě.“
Petra Vaňková

Toulcův dvůr připravil únikovou hru

„Hra je ve finální fázi, kdy ji testujeme jako
celek. Využíváme současné období jako jistý
klad, protože řada jiných akcí a programů stagnuje, takže je čas tvořit,“ komentuje situaci Lenka Skoupá, ředitelka střediska.

Toulcův dvůr nezahálí a připravuje na rok
2021 únikovou hru Čas zvratu. Týmy budou
hledat cesty, kterými „uniknout“ změnám
klimatu a jak udržitelně existovat na naší
planetě.

Venkovní úniková hra se inspirovala nejen
posláním Toulcova dvora, ale také tématem,
které hýbe celým světem, a jak je zde zvykem, podívali se na věc hravou formou.
Kromě onoho prvku napětí a spolupráce, který ke každé únikovce patří, má hra
i edukativní rozměr a týmy by měly odcházet
nejen se zážitkem, ale také s jistou dávkou
neotřele získaných informací.
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„městských ekosystémů“. Do tohoto průkopnického projektu je v současné době zapojeno přes 50 škol. Školy mohou díky spolupráci na badatelských projektech s partnery
PULCHRA realizovat potenciál vědeckých
metod a poznání ve prospěch společnosti
a zlepšení kvality života.“

Před Vánoci začíná prodej dárkových poukazů, které mohou být zábavnou formou
dárku pro celou rodinu či přátele. Zároveň
také finančně pomůže organizaci v současné
situaci.
Hra je ideální pro 3- až 4členné týmy jak rodin s většími dětmi, tak čistě dospělých.
Poukazy je možné vyzvedávat na infocentru
Toulcova dvora či zaslat poštou. Pro veškeré
informace navštivte www.toulcuvdvur.cz či
objednávejte na info@toulcuvdvur.cz.
Jakub Moravec
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Zdravou výživu považujeme v Semínku za
důležitou součást správného vývoje dítěte,
a proto je v naší školce součástí školního
vzdělávacího programu. Děti učíme, co nám
příroda naděluje a jaká je vlastně cesta surovin k našemu talíři.

Děti si na školní zahradě pěstují zeleninu,
bylinky nebo se starají o ovocné keře či
stromy. Co vypěstují, tak společně ochutnávají a zpracovávají. V zimních měsících však
mnoho příležitostí pro pěstování na zahradě
není, proto jsme se rozhodli pro pěstování
tzv. mikrozeleniny (microgreens), která je
trendem zdravé výživy v posledních letech.
Děti mají možnost si samy pomocí mikrozeleniny zdobit či dochucovat své obědy a svačiny. Na talíři to vypadá moc pěkně a výborně to chutná!

Mikrozelenina jsou mladé výhonky rostlin
sklízené po rozvinutí děložních lístků, nebo
při růstu prvních pravých listů, obvykle po
7–15 dnech. Narozdíl od klíčků je mikrozelenina pěstovaná v substrátu (většinou zemina pro zeleninu), a díky tomu má více živin,
a tedy i bohatší chuť. Dle výzkumů má mikrozelenina mnohokrát vyšší podíl živin než
dospělá rostlina.

A jak naše pěstování mikrozeleniny začalo?
Začátkem minulého školního roku nadělili
dětem Tři králové mini skleník, postřikovače i spoustu semínek v bio kvalitě. Nejdříve
jsme si se semínky hráli a taky jsme se trochu
učili – zkoumali je v mikroskopech, porovnávali (velikost, váha, barva), skládali je do řady,
počítali, kreslili… Když jsme už poznávali slunečnici, brokolici, rukolu, čočku i hrášek (dokonce i poslepu), započalo samotné pěstování. Semínka děti nejprve zvážily, namočily,

propraly, hlínu umačkaly, zalily a každý den
pak o ně pečovaly. A za týden už byl vidět
první výsledek!
Pěstování microgreens je vhodnou činností
pro děti předškolního věku rozvíjející nejen
přírodovědnou gramotnost, ale i předmatematickou, předčtenářskou… S rostlinami,
semínky, vodou i zeminou lze s dětmi dělat
nespočetně výchovně vzdělávacích aktivit.
Dotýká se environmentálních vzdělávacích
témat a lze jí zařadit do jakékoli části roku.
Její výhodou je krátká doba od vysetí ke sklizni a tak mají děti celou cestu této potraviny
až na talíř čerstvě v paměti. Microgreens se
dají pěstovat i uvnitř, takže dávají možnost
školkám, které nemají na pěstování uzpůsobenou zahradu. My dáváme tácy přímo do
jídelny, aby si děti mohly samy výhonky sklízet a zdobit si tak své jídlo dle vlastní potřeby. Na pěstování microgreens připravujeme
projekt, který poslouží jako návod na tuto
činnost jiným učitelkám.
Iveta Garciová, Karolína Kapuciánová
Mateřská škola Semínko, o. p. s.
www.msseminko.cz
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Mikrozelenina v MŠ Semínko
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Praha, 18. 11. 2020: Koronavirus letos změnil
téměř vše, na co jsme byli zvyklí. Nepochybně zasáhne také do způsobu, jakým prožijeme letošní Vánoce. Je to však příležitost,
jak tento svátek udělat více ohleduplným
a udržitelným k životnímu prostředí. Kromě
dárků je hlavním tématem Vánoc jídlo: tady
je několik tipů, jak ho udržitelně nakupovat
a skladovat, a nechybí ani tipy na zero waste
jedlé vánoční dárky, ve kterých zužitkujete
přebytky.
Udržitelné nakupování jídla
Nakupovat na Vánoce je náročná disciplína,
která je obvykle hodná věštce. Hektickou
předvánoční dobu letos pravděpodobně
kvůli pandemii koronaviru vystřídá pomalejší a klidnější tempo. To můžeme skvěle využít
k plánování, které je základem udržitelných
svátků, a navíc díky němu ušetříte. Zkuste
si rozepsat plán na dva až tři týdny dopředu.
Pokud půjdete nakupovat s minimální představou o průběhu svátků, budete brát z regálů zkrátka všechno, co by se mohlo hodit.

Promyslete si, co chcete sobě i návštěvám
připravit za pokrmy, a rozepište si potřebné
ingredience.
Následovat by měla revize spíže a ledničky. Podívejte se, zda už náhodou některé
z ingrediencí nemáte doma. Zbytek si sepište
na nákupní seznam a přidejte k němu i přiměřené množství surovin, které se ani brzy
po svátcích nezkazí.
Základem je mít doma trvanlivé potraviny, ze
kterých lze rychle upéct nebo uvařit jednoduchý oběd.
Udržitelným svátkům můžete napomoci už
v obchodě. Na pokrmy, které budete vařit
v nejbližších dnech, můžete z regálů vybírat
suroviny s blížícím se datem spotřeby či trvanlivosti, ty se v obchodech často vyhazují. Nebo
sáhněte po zralejším, oťukanějším ovoci.
Pokud je to možné, podpořte malé prodejce
nebo výrobce a nakupte zboží u nich. I díky
vám budou mít o Vánocích vyšší příjem a pomůžete jim překonat nejisté období.

Správné skladování cukroví i salátu
Z malého průzkumu na sociálních sítích organizace Zachraň jídlo, která se zabývá plýtváním jídlem od roku 2013, vzešlo, že nejčastěji
mají lidé potíže se skladováním cukroví, ovoce a bramborového salátu. Vyhodíte méně,
pokud se budete řídit těmito tipy:
Skladujte cukroví zabalené na tmavém
a chladném místě. Část z něj můžete zamrazit a ponechat si ho na brzké jarní měsíce,
kdy vám sladké přijde ještě víc k chuti. Pokud
návštěva přinese další vánočku, nakrájejte ji
a v uzavíratelném sáčku ji dejte do mrazáku.
Postupně lze odebírat takové množství, které právě sníte.
V bramborovém salátu se nejrychleji kazí
čerstvá cibule – lepší je zamíchat ji třeba
jen do půlky salátu a až se spotřebuje, přidat cibuli i do zbytku. Tím se prodlouží jeho
trvanlivost. Skladujte ho na studeném místě
přikrytý potravinovou fólií.
Exotickému ovoci obecně nesvědčí velký
chlad, proto ho nechávejte v pokojové teplotě. Jedná se například o ananas, banány,
mango, avokádo nebo kiwi. Citrusy vydrží
déle v lednici, pokud jsou už hodně zralé, nezralé můžou zůstat v pokojové teplotě. Jablka a hrušky vydrží zpravidla déle v chladu
(pokud nemáte chladnou chodbu, raději je
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Jídlo udržitelně o Vánocích

Sepište si, ve které dny k vám dorazí návštěvy, kolik vás daný den bude. Důležité
je si uvědomit, kolik toho reálně může sníst
jeden člověk. Každý z nás chce být dobrým
hostitelem, ale heslo „radši více než méně“ je
v tomhle případě na škodu.
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Proč tohle řešit?
Z terénního výzkumu Mendelovy univerzity
v Brně vyplývá, že průměrný obyvatel brněnského sídliště vyhodí za rok téměř 54 kilogramů jídla. V celé EU pak domácnosti mají
na svědomí více než polovinu vyhozených
potravin. Zužitkováním jídla ušetříte peníze
a bude to mít i nemalý ekologický dopad. Jídlo, které se vyhodí, totiž podle Organizace
pro výživu a zemědělství OSN zabírá 28 %
zemědělské půdy, kvůli které se mimo jiné
kácí deštné pralesy.
A ještě poslední tip:
Pokud chcete udržitelně řešit i dárky, jedním
z nejlepším způsobů je uvařit je. Jedlé vánoční dárky lidé dokáží ocenit, protože do nich
vložíte vlastní čas a kreativitu. Tady je pár tipů
z kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. Kniha
pracuje se surovinami, které v českých domácnostech nejčastěji vyhazujeme, takže
tyto jedlé dárky jsou navíc, v duchu zero
waste, ekologické. Kniha přináší přes 100 receptů a obsahuje i část věnovanou skladování, mražení či zacházení s ledničkou a fakta
o plýtvání jídlem. Je k zakoupení v e-shopu
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dejte do lednice do přihrádky pro zeleninu).
Naříznuté ovoce a ovocné saláty vydrží déle
v teplotě blízko nuly, je ale nutné je rychle
zkonzumovat.

www.shop.zachranjidlo.cz nebo v kamenných knihkupectvích.
Tipy na jedlé dárky z kuchařky Zachraň
jídlo v kuchyni
Sušenky z dužiny
Pokud milujete smoothie, ovocné či zeleninové šťávy nebo neustále moštujete, zbývá vám
hodně vylisované dužiny. Bylo by škoda přijít
o cenné vitaminy a vlákninu, kterou obsahuje. Upečte z ní sušenky! Připravte si dužinu,
mouku, cukr, mletou skořici, různá semínka
a rostlinný olej. K dužině postupně přidávejte všechny ingredience, dokud vám nevznikne kompaktní těsto, které jste dochutily podle vaší libosti. Z hmoty odkrajujte lžící kousky, vyválejte z nich kuličky, skládejte je na
plech s pečicím papírem a zploštěte dlaní
do tvaru placiček. Pečte na 180 °C asi 15 minut pro měkčí sušenky, případně čekejte až
45 minut, dokud nebudou křupavější.

⌂

Ovocné „kůže“
Sladkost potěší vždy a co teprve, když je
zdravá! Zbavte ovoce všech pecek, stopek či
jádřinců a rozmixujte s kapkou cukru a citronové šťávy na jemné pyré (na 600 g ovoce zhruba 2 lžíce cukru a šťávy). Dva plechy
vyložte pečicím papírem a na každý vlijte
polovinu ovocného pyré. Rovnoměrně ho
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za syrova. Malou hlávku zelí nastrouhejte najemno, přidejte k ní 3 malé mrkve nastrouhané nahrubo a jednu najemno nakrájenou
cibuli. Na každé kilo zeleniny pak přidejte
20 g soli, promíchejte a nechte hodinu odležet. Směs napěchujte do skleniček tak, aby
šťáva překrývala povrch, neuzavírejte vzduchotěsně a nechte maximálně týden kvasit
v pokojové teplotě. Poté uzavřete víčkem
a skladujte v lednici.

Zavařené kuřecí maso s lískovými ořechy
Pro milovníky masa můžete zavařit přebytky pečeného kuřete s dalšími dobrůtkami.
Nejlépe chutná na opražené topince. Lžíci
ořechů lehce podrťte a pomalu opražte na
pánvi, počkejte přibližně 10–15 minut, než
se ořechy rozvoní. Mezitím kuřecí maso roztrhejte na kousky a jarní cibulku nakrájejte
nahrubo. V misce promíchejte ořechy, maso
i cibulku s meruňkovým džemem a přidejte
portské víno. Podle potřeby dochuťte solí
a pepřem. Směsí naplňte sklenici, uzavřete
víčkem a zavařte.
Domácí zeleninový bujón
Při vaření se rychle nashromáždí spousta
odřezků a slupek. Domácí bujón je skvělou
možností, jak podpořit chuť jídla a zároveň
omezit plýtvání. Zpracovat můžete téměř
kteroukoliv zeleninu a bylinky a kombinovat
je dle libosti. Umyjte, vysušte a jemně nakrájejte nebo rozmixujte zeleninu a byliny. Směs
zvažte a vložte ji do střední pánve. Přidejte
sůl o zhruba 20 % hmotnosti zeleniny. Vařte

Drink: Domácí limoncello

Foto: Archiv Zachraň jídlo

za občasného míchání přibližně 2 hodiny při
nízké teplotě. Až se tekutina vypaří, rozložte směs na plech vyložený pečicím papírem.
Pečte na 150 °C, dokud nebude směs suchá
a lehce křupavá – přibližně 1 hodinu a 15 minut. Čas od času promíchejte. Zeleninu nechte vychladnout, poté ji rozemelte a nasypte do těsnících dóz.
Pickles – krátce kvašená zelenina
Darujte vitaminovou bombu. Z kvašené zeleniny dokáže tělo využít výrazně víc živin než

Škrabkou nebo nožíkem oloupejte žlutou
kůru ze 7 omytých citronů. Oloupanou kůru
dejte do větší zavařovací sklenice nebo jiné
skleněné uzavíratelné nádoby a zalijte 0,5 l
vodky. Zavíčkujte a nechte macerovat alespoň 4 dny v temnu. Ve 250 ml vody rozpusťte
200 g cukru a 5 minut povařte. Vodku sceďte
přes sítko do hrnce se sirupem a promíchejte. Pomocí trychtýře rozlijte do lahví a uzavřete. Limoncello se pije vychlazené, samotné či s perlivou vodou.
Další udržitelné recepty: zachranjidlo.cz/
recepty/. Kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni:
shop.zachranjidlo.cz.
Petra Čížková

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

rozetřete po celé ploše plechu, čím tenčí
vrstva, tím kratší dobu se bude sušit. Sušte
v troubě předehřáté na 75 °C, až pyré uschne
a přestane na povrchu lepit. Usušený plát
nakrájejte na proužky a srolujte do ruliček.
Skladujte v uzavřené nádobě v temnu.
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Soutěž Přeměna odpadů na zdroje
do 31. března 2021
4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje
pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu
spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady
dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami.
Pořádá: Druhotná Surovina, druhotnasurovina.cz
Mykologická přednáška: Houby
15. prosince 2020 17.45–20.00
Všechny příznivce hub a houbaření srdečně zveme
na přednášku z podzimního cyklu přednášek České mykologické společnosti. Přednášející: Jaroslav
Landa, Lubomír Opat. www.myko.cz/prednasky/
Místo: Střední škola obchodní, Praha 2,
Belgická 29, II. patro, obvykle učebna č. 9

PRAŽSKÁ EVVOLUCE

KALENDÁŘ AKCÍ

Wetland Governance in the Age of Climate Change
17. prosince 2020 16.00
In the age of climate change and disasters, wetlands and lakes hold a significantly important
position, especially in urban areas.
Pořádá: Sociologický ústav Akademie věd,
www.soc.cas.cz
Za Prahou udržitelnou a sousedskou
– Budoucnost Letiště Václava Havla
17. prosince 2020 19.00
Turismus, bydlení, participace, památková ochrana
budov a celková proměna města. To je jen několik
z celkem osmi témat, která během letošního
jara spojila na 40 pražských spolků a organizací
a motivovala je k sepsání jednotného dokumentu
s názvem Za Prahu udržitelnou a sousedskou.
Pořádá: CAMP – centrum architektury a městského plánování, http://praha.camp/

Cyklus webinářů / úvodní díl – Půda
15. prosince 2020 8.30–11.15
Úvodní přednáška z pětidílného cyklu webinářů
připraveného ve spolupráci s LDF MENDELU. Tento
úvodní díl je testovací a je zdarma, pouze vyžadujeme vyplnění krátkého dotazníku po absolvování
webináře. Přednášející: Ing. Aleš Kučera, Ph.D. Odkaz na přihlášku: forms.gle/ksm6o1jMrZKqUU288
Pořádá: Spol. pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Online webinář: Jak se zbavovat věcí
a minimalizovat je
13. ledna 2021 18.00–20.00
Náplň webináře Vyklízení – Kde začít vyklízet, když
by to chtělo všude, kam se podíváte? Co si pohlídat
předtím, než začnete řešit, kam s tím? Jaké principy
vám pomohou zjednodušovat a rozlišovat důležité
od nedůležitého?
Pořádá: Žijeme minimalismem,
zijememinimalismem.cz

Urban talks: Eric Klinenberg
16. prosince 2020 19.00
Opravdu žijeme v hluboce individualistické společnosti? Proč extrémní situace odhalují pravdu
o tom, kdo jsme? O tom bude přednášet americký
sociolog Eric Klinenberg, který se zaměřuje na
urbanismus, kulturu a environmentální vlivy.
Pořádá: CAMP – centrum architektury a městského plánování, http://praha.camp/

Symposium živé zemědělství
12. března 2021
Cílem akce je hledat společné cesty, jak uzdravit
naše zemědělství, ať už jsme spotřebitelé, zemědělci, učitelé, akademici, aktivisté, či cítíme, že jsme
k zemědělství povolání, ale ještě jsme se neodvážili.
Místo: Národní zemědělské muzeum v Praze,
Kostelní 1300, Praha 7,
asociaceampi.cz/co-delame/symposium/

Kalendář akcí v oblasti ŽP a EVVO v Praze
s mapovým výstupem
Hlavní město Praha zajišťuje od roku 2013
provoz kalendáře akcí v ŽP a EVVO pořádaných
na území města. Zájemcům je na webových
stránkách města k dispozici přehled akcí
zahrnující zejména konference a semináře,
festivaly a slavnosti, výstavy a veletrhy,
přednášky a diskuze, dílny a workshopy, ale
také filmy, videoprojekce, koncerty, divadelní
představení, tábory, výlety a pobytové akce
a také veřejná projednávání vlivů záměrů na
životní prostředí, která aktuálně probíhají
nebo proběhnou na území Prahy. Kalendář je
k dispozici v textové a mapové verzi.
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