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ÚVOD 

Dalo by se říci, že edukační činnost ve znojemském muzeu je poměrně novou záležitostí. 

První programy zde byly realizovány na počátku roku 2012 a od června téhož roku bylo 

vytvořeno stálé pracovní místo muzejního pedagoga. Za tu dobu vzniklo nespočet 

edukačních programů ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které navštívily tisíce 

dětí. 

 V předkládané práci čtenáře seznámím s programem Zimní spáči, který jsem 

vymyslela na začátku tohoto roku a který si dovoluji uvést jako příklad dobré praxe. Nejprve 

zmíním okolnosti a důvody, které k jeho vzniku vedly, popíšu charakter programu z hlediska 

délky, potřebného materiálu a vybavení. Teoreticky program ukotvím a stanovím jeho cíle a 

metody. Nejvíce prostoru pak bude věnováno popisu realizace. V Jihomoravském muzeu je 

někdy nutné, aby edukaci realizoval průvodce. V tomto případě nejméně jednou edukaci 

přihlíží, do ruky pak dostane podrobný manuál, do něhož může v případě nejasností 

nahlédnout. Realizaci programu se i v této práci pokusím popsat tak, aby mohla fungovat 

jako jakási kuchařka. V poslední podkapitole také uvedu návaznost na rámcové vzdělávací 

programy pro MŠ a ZŠ. 

Na závěr uvedu úskalí, se kterými jsem se musela vypořádat, přínos programu a nástin 

možného pokračování. 
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1. EXPOZICE ŽIVÁ PŘÍRODA ZNOJEMSKA 

V úvodu této kapitoly se pokusím okrajově představit Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 

ale zejména expozici Živá příroda Znojemska a její exponáty, na které je edukační program 

bezprostředně navázán. 

1.1.  Živá příroda v novém kabátě 

Výstavní činnost spojená s živou přírodou má v případě Jihomoravského muzea ve 

Znojmě dlouholetou tradici. Vždyť poprvé si přírodovědné exponáty – vycpaniny ptactva, 

ptačí lebky či zkameněliny, mohli zájemci prohlédnout v roce 1879 v kasárnách na 

znojemském hradě. První přírodovědnou expozici uspořádal kustod A. Vrbka ve škole v Malé 

Veselé 5 na jaře roku 1906.1 Kontinuální činnost muzea byla několikrát přerušena válečnými 

událostmi i stěhováním, nejprve do několika místností znojemského hradu, později a zatím 

naposled se převážná část expozic stěhovala do prostor bývalého minoritského kláštera. V 

60. letech 20. století také zde byla otevřena stálá expozice živé přírody. V roce 2006 pak byla 

upravena do podoby, ve které si ji návštěvníci mohli prohlédnout do nedávna. 

V šestnácti prosklených vitrínách mohli obdivovat dioramata přibližující život v řekách, 

rybnících, městské zástavbě i na vřesovišti. Dermoplastické preparáty, sušené trsy rostlin a 

kmeny stromů byly doplněny o fotografie konkrétních lokalit a zarámované herbářové 

položky.2 Své místo zde našel také edukační koutek, v němž se odehrává část muzejních 

programů nejen s přírodovědnou tématikou. 

V loňském roce prošla expozice rozsáhlou modernizací, která přinesla nové možnosti 

využití zejména pro rodiny s dětmi a žáky znojemských i mimoznojemských škol. Staré stolní 

počítače byly nahrazeny moderními systémy s dotykovými obrazovkami a novým obsahem 

věnovaným nejen dětskému návštěvníkovi, ale také hloubavému badateli, který rád doplní 

vizuální vjem o rozsáhlejší informace. Hojně jsou využívány tablety se zvuky a hlasy živočichů, 

stopy zvířat na podlaze, hmyzí fotokoutek či dendrofon. Návštěvníci obdivují tzv. letovky, 

tedy v prostoru zavěšené vycpaniny vlaštovky obecné, káněte lesního a ťuhýka obecného. 

 

                                                
1
 ATWERI, J. ET AL. Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Muzeum – Brána k poznání. Sborník ke 130. výročí. 

Znojmo: Tiskárna Sládek Znojmo. 2008, s. 58. ISBN 978-80-86974-03-3 

2
 Živá příroda Znojemska/Minoritský klášter [online]. 2016 [cit. 2018-05-11]. Dostupné z World Wide Web 

<http://www.muzeumznojmo.cz/Expozice/%C5%BDiv%C3%A1-p%C5%99%C3%ADroda-Znojemska> 

http://www.muzeumznojmo.cz/Expozice/%C5%BDiv%C3%A1-p%C5%99%C3%ADroda-Znojemska
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2. ZIMNÍ SPÁČI 

2.1. Úvodní charakteristika programu 

Muzejní pedagog se v rámci přípravy programů snaží reflektovat události a změny, které 

se kolem něj odehrávají. Proto se školní třídy tvořící valnou většinu návštěvníků edukačních 

programů mohou, vedle edukací ke stálým expozicím a krátkodobým výstavám, v období 

Vánoc a Velikonoc setkat s již tradičními tvořivými programy a také s programy reflektujícími 

změny v přírodě. Na podzim je hojně objednáván edukační program Padá listí ze stromu a Ze 

semínka strom, na jaře pak Kdepak ty ptáčku hnízdo máš a Všechno lítá, co má peří a nově 

také program Kdo to hučí v úle? s ochutnávkou medu a pylu. Ve své závěrečné práci přiblížím 

a zhodnotím edukační program Zimní spáči, který tuto řadu doplňuje a stejně jako výše 

zmíněné programy svou délkou nepřesáhne 60 minut. Jeho součástí je také tvořivá část, na 

jejímž konci si děti odnesou vlastnoručně vyrobený sádrový odlitek liščí stopy. Lišku mimo 

jiné také hledají podle stop na podlaze. 

Zájem o programy s přírodovědnou tématikou si vysvětluji nejen atraktivností zvířat pro 

menší děti, ale také smutným faktem, že přestože ve městě Znojmě sídlí správa našeho 

nejmenšího národního parku, neexistuje zde žádné ekocentrum či středisko environmentální 

výchovy, jako je tomu v případě zbylých národních parků a některých chráněných krajinných 

oblastí a větších měst. 

Muzejní pedagogika je zejména o pozorování a prohlížení vystavených předmětů. 

Troufám si ale říct, že expozice živé přírody umožňuje „jít dál“, proto se ve svých programech 

snažím nejen dětem ukázat, že zvířátko se zdviženými pacičkami není surikata, nýbrž kuna 

lesní, ale také jim prostřednictvím edukace představit některé environmentální a ekologické 

skutečnosti. 

2.2. Charakteristika cílové skupiny 

Cílovou skupinou, pro kterou byl program zamýšlen, jsou děti předškolního věku a 

mladšího školního věku. Tj. děti od 5 do 8 let. Vzhledem k zájmu ze strany pedagogů nebyl 

problém aktivity a zejména množství informací přizpůsobit znalostem a schopnostem dětí 

starších. Několikrát byl program realizován s žáky Mateřské, základní a praktické školy Horní 

Česká ve Znojmě, tedy s klienty s lehkým mentálním postižením a autistickými žáky. 

2.3. Teoretická východiska edukačního programu 
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Při tvorbě edukačních programů3 se snažím motivovat, proces učení a získávání informací 

zabalit do něčeho, co děti budou chtít rozbalit. Během své mnohaleté praxe ve skautu, v 

centru environmentální výchovy a i teď v Jihomoravském muzeu ve Znojmě jsem si na vlastní 

kůži ověřila, že děti činnost mnohem více baví, je-li opředena příběhem a má-li jejich 

počínání určitý cíl. V případě muzejního edukačního programu Zimní spáči je cílem doručit 

balík neznámému adresátovi. V případě programu Padá listí ze stromu děti pomáhají 

Sherloce Holmesové a Dr. Watsonové najít pachatele únosu pana Mušáka. O důležitosti 

příběhu, potažmo narativního vyučování, hovoří také K. Jančaříková. Pozitivní přínos spatřuje 

v tom, že „poslouchání příběhů, jejich vypravování i vymýšlení rozvíjí také vyšší kognitivní 

schopnosti, představivost a kreativitu. Rozlišování faktů a fikce v příbězích rozvíjí kritické 

myšlení“.4 

Přestože existuje velké množství modelů učení, rozhodla jsem se při sestavování 

programu využít konstruktivistický model EUR, který používá škola Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení a který rozvíjí od 90. let dvacátého století.5 Tento model se skládá ze tří 

na sebe navazujících fází, z nichž první nazýváme evokací. Během ní si žáci samostatně 

vybavují, co již o daném tématu ví. Z chaotických informací sestaví vlastní vědomostní 

sktrukturu tématu, do níž je možné vřadit nová fakta a spojit je s již známým. V této fázi 

dochází také odhalení řady dřívějších neporozumění, které si žáci v následujících částech 

mohou opravit. Druhá fáze – uvědomění si významu je jinými slovy fází samotného učení se 

novému. Žák získané informace dále vyhodnocuje a zpracovává. V tomto bodě je důležité 

sledovat, zda žák vše nové chápe, rozumí tomu, jakým způsobem nové souvisí s dříve 

naučeným a správně buduje kognitivní mosty mezi starými a novými vědomostmi. Ve fázi 

                                                
3
  R. Horáček (HORÁČEK, Radek. Galerijní animace a zprostředkování umění. Vyd. 1. Brno: CERM, 1998. s. 63. 

ISBN 80-7204-084-7) rozlišuje edukační programy podle vzájemného poměru mezi teoretickým a praktickým 
obsahem na teoretické programy, mezi které patří např. přednášky a besedy a programy praktické, kam 
Horáček zařazuje praktické kurzy a tvůrčí dílny. Třetím typem jsou programy smíšené, tzv. animace, „které vedle 
rozvíjení kreativity zprostředkovávají formou praktických etud teoretické poznatky“ (Tamtéž, s. 63). Při volbě 
formy edukačního programu jsem zvolila animaci, neboť klade důraz na prožitek, což úzce koreluje s mnou 
zvolenými aktivizačními metodami, poměr teoretické a praktické náplně programu je v rovnováze a 
v neposlední řadě se animace jeví jako nejvhodnější forma vzhledem k věku a mentalitě dětí. 
4
 Jančaříková in Dlouhá et al. Vědění a participace: Teoretická východiska environmentálního vzdělávání. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2009, s. 182. ISBN 978-80-246-1656-8 
5
 Činčera tamtéž, s. 173. 
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reflexe žák třídí, systematizuje a upevňuje nové vědomosti, jinými slovy přetváří tak svá 

původní vědomostní schémata (Zormanová [online] 2018).6 

Při sestavování a promýšlení programu pro mne bylo důležité také stanovení cílů, resp. 

výstupů, které jsou vždy formulovány z pohledu cílové skupiny a které by dle některých 

autorů měly být tzv. SMART, tedy specifické (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné 

(Achieveable), relevantní (Relevant) a zpětně sledovatelné (Trackable). Stokking et al. 7 

doporučuje při jejich stanovování opírat se o několik zásad, např. nedefinovat cíle tématem, 

ale činností žáka, nepopisovat aktivitu učitele, ale žáka, neodkazovat se na učebnice, ale 

přesně vymezit, co se po žákovi chce. Výstupy je potřeba definovat přesně tak, aby nebyly 

předmětem interpretací, (…).8 Přesné stanovení cílů pomůže správně a efektivně zhodnotit 

program po jeho skončení. Jinými slovy mluvíme o sumativní evaluaci, jejímž cílem je zjistit, 

do jaké míry program naplnil své cíle a dosáhl očekávaných výstupů. Kirkpatrick9 doporučuje 

evaluaci provádět na úrovni spokojenosti účastníků, v oblasti učení, chování a na úrovni 

dopadů. Ihned po skončení programu je možné měřit spokojenost a částečně také míru 

naplnění očekávaných výstupů v rovině znalostí, dovedností a postojů. 

Po stanovení formy programu, modelu učení a cílů, je nutné stanovit také metody10, 

kterými bude cílů dosaženo. Při jejich výběru jsem se mimo jiné řídila také klasifikací 

výukových metod podle J. Maňáka a využila metodu slovní (monologickou – vysvětlování, 

výklad a dialogickou – diskuzi), názorně demonstrační metodu (předvádění, pozorování 

předmětů a jevů) a metodu praktickou (pracovní činnost, v mém případě šlo o skupinové 

odlévání sádry).11 Vzhledem k věku dětí nebylo možné využít pouze vysvětlování, diskuzi a 

pozorování předmětů. Zařadila jsem proto také aktivizující metody, které v různé míře 

uplatňují problémový přístup k učení a které v sobě obsahují silný náboj motivace. Velmi 

                                                
6
 ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové modely v pedagogice: třífázový model učení [online] [cit. 2018-05-13]. 

Dostupné z WWW <https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/16247/vyukove-metody-v-pedagogice-trifazovy-model-
uceni.html/> 
7
 Stoking et al. in ČINČERA, J. Metodika evaluace programů environmentální výchovy. Envigogika, Vol. 5, No. 3 

(2010) [cit. 2018-05-07]. Dostupné z WWW 
<http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149/279]> 
8 Henton tamtéž. 
9
 Kirkpatrick tamtéž. 

10
 J. Skalková chápe metody jako „způsoby záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují ke 

stanoveným cílům“ (SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. s. 181. 
ISBN 978-80-247-1821-7). 
11

 MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1995. s. 37. ISBN 
80-210-1154-6. 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/16247/vyukove-metody-v-pedagogice-trifazovy-model-uceni.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/16247/vyukove-metody-v-pedagogice-trifazovy-model-uceni.html/
http://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/149/279%5d
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důležitou rolí těchto metod je také podněcování zájmu o učení, podpora intenzivního 

prožívání, myšlení a jednání.12 

2.4. Stanovené výukové cíle programu 

Při stanovování cílů muzejního edukačního programu jsem se opírala zejména o 

Bloomovu13 taxonomii cílů. Díky faktu, že tato taxonomie využívá a pracuje s aktivními 

slovesy, se lektor při jejich stanovování vyvaruje obecnému žák se seznámí… Níže uvádím 

také cíle, které jsem chtěla naplnit v souvislosti s institucí Jihomoravského muzea ve Znojmě. 

Z hlediska muzejní instituce 

- Smysluplné využití nových herních a interaktivních prvků. 

Z hlediska žáka. Žák: 

- pojmenuje zvíře na obrázku a dokáže jej vyhledat v expozici Živá příroda 

Znojemska; 

- vlastními slovy vysvětlí, jak jím vybrané zvíře tráví zimu a čím se živí; 

- popíše souvislost mezi možností zvířete získat potravu a tím, co zvíře dělá v zimě 

- formuluje hypotézu a otázku; 

- spolupracuje ve skupince i při odlévání sádry; 

- pracuje podle pokynů. 

2.5. Popis programu 

Tento edukační program je náročnější na přípravu před jeho samotným zahájením. 

Ovšem mým cílem bylo, aby převážná část informací, kterou si děti odnesou, byla sdělována 

jinak než prostřednictvím monologu lektora. V případě, že to jinak nešlo, aby byl výklad 

ozvláštněn. 

Potřeby 

Pošťácká brašna a čepice, balík s rozmazaným jménem adresáta, několik starých 

pohlednic a dopisů, zalaminované kartičky s obrázkem zajíce, lišky, krtka, ježka a ťuhýka, 

jablko, igelitová plachta, sádra, proužky papíru o rozměru 2,5x15 cm, kancelářská sponka pro 

každého, tužky, lahev s vodou, 2 misky na míchání sádry, 2 lžíce a ruční hnětač, podložka 

z keramické hlíny s otisky liščí stopy, kartičky s obrázky krtčích chodeb, zásobárny, pelíšku, 

                                                
12

 MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1995. s. 42. ISBN 
80-210-1154-6. 
13

 2 Bloomova taxonomie výukových cílů [online]. 200?,[cit. 2013-05-12]. Dostupné z WWW 
<http://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDukov%C3%BDch_c%C3%A> 

http://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDukov%C3%BDch_c%C3%25A
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krtčích mláďat a dvou dospělých krtků, 4 polínka, větve s filcovými listy, plyšový ježek, papír 

s nápisem „Zimu nemam rad STOP leze mi na nervy STOP Odletel jsem do teplych krajin 

STOP Na shledanou v dubnu STOP“ (osvědčila se podoba telegramu). 

Popis realizace 

MOTIVACE: Lektorka se předem domluví s pedagogickým doprovodem. Po přivítání, 

představení instituce a lektora se všichni společně přesunou do expozice živé přírody. 

V rámci úvodní motivační aktivity se lektorka s dětmi rozloučí a pedagogovi řekne, že je 

v muzeu nechává samotné a že vše potřebné mají připravené. Odběhne za roh, nasadí si 

čepici a přes rameno přehodí pošťáckou brašnu. Převlečená za pošťáka vběhne mezi žáky a 

lamentuje, jakéže kvantum pošty musí roznést. Běhá mezi vitrínami a roznáší poštu 

zvířátkům („Aaa paní straka. Předvolání k soudu. Konečně jí ty krádeže někdo spočítá…“). 

Nakonec zůstal jen balík s rozmazaným jménem adresáta. Pošťák je nešťastný ptá se dětí, co 

má dělat. Ty navrhují, že mu pomohou balík doručit. 

EVOKACE: Pošťák/lektorka je moc ráda, že našla někoho, kdo pomůže s doručením, 

v expozici je ale přes 250 druhů zvířat. Proto děti nechá vybrat si mezi zalaminovanými 

kartičkami obrázek zvířete – případného adresáta. Doplní úkol – najít kamarády se stejným 

obrázkem, s nimi se domluvit, co že mají za zvíře a jak toto zvíře tráví zimu. Společně s dětmi 

možnosti projde, zdůrazní nedostatky, nepřesnosti a nejasnosti a uklidní. Vše důležité se děti 

v muzeu doví a při závěrečné reflexi odpoví správně. 

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU: Prvním zvířetem na seznamu je liška. Děti tedy čeká 

stopování. Nejprve jsou děti seznámeny se základním stopařským pravidlem14, které hned 

vyzkouší při hledání divočáka. Díky této vsuvce se všichni v klidu přesunou do jiné části 

muzea, kde narazí na otisky liščích tlapek (V případě, že dětem hned neřekneme, že hledáme 

lišku, můžeme je nechat hádat o čí stopu se jedná). Liška je nalezena, vybraný jedinec klepe 

na dřevěnou část vitríny a ptá se, zda liška nepostrádá balík. Lektorka pozměněným hlasem 

odpovídá za lišku. Důležité je, aby se děti dověděly, že balík jí nechybí a že ji zdržují od 

shánění potravy. Podíváme se na zvířata v okolních vitrínách, na kterých by si mohla 

pochutnat, najdeme bažanta, lasici, myš, několik ptáků. Potravu tedy najde i v zimě a 

rozhodně toto období netráví schoulená a spící v pelíšku. 

                                                
14

   Nešlapeme na stopy, neboť v případě, že se nám ztratí, bude obtížné se vrátit. 
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Na tomto místě je dobré zařadit odlévání liščí stopy, která takto do konce programu 

ztvrdne a děti si ji budou moci odnést. Lektorka vyzve k přesunu na igelitovou plachtu, 

děti se podepíší na papírový pásek, pomocí kancelářské sponky z něj udělají kolečko a 

umístí na stopu obtisknutou do měkké keramické hlíny. Mohou přitlačit. Mezi dětmi 

koluje miska, lžíce a pytlík se sádrou. Každý trochu nabere lžící a pošle dál. Lektorka 

v druhé misce sádru smíchá s vodou a nalije ji do jednotlivých stop. Sádru připravenou 

dětmi dolije vodou a nechá děti ji smíchat. K tvrdnutí dochází rychle. Ale byla by škoda o 

tuto zkušenost děti připravit. Proto druhá miska, ze které pak jenom doplníme. 

Vrátíme se opět k lišce a upozorníme na stopy, které u lišky končí. Dětem pokládáme 

návodné otázky. Komu patří a co se stalo? Na kom si liška pochutnala? Dorazíme k zajíci. 

Čeho si děti všimly? Které nohy má zajíc mohutnější a větší? Zadní. Vrátíme se ke stopám, 

společně dojdeme k tomu, že zajíc dokáže zadní nohy vymrštit takovou silou, že otisk 

zadní stopy najdeme vepředu a přední nohy že neklade vedle sebe, ale za sebe. Klepeme 

na zajíce, ptáme se, zda mu nechybí balík. Nechybí. Všude si zaskočí, všechno zvládne a 

potravy má všude kolem dost a dost. I my jeho potravu nejdeme ve vitríně? Vidíme 

trávu, na fotografii pole se zelím, ovocnými stromy. Vysvětlíme, že zajíc si může 

pochutnat i na kůře mladých stromků a tím může škodit. 

Ani zajíci tedy balík nepatřil. Koho jsme měli na obrázku dál? Ježka. Objevíme ho ve 

vitríně. Děti ihned zaujme také hromada polínek a větví. Klepeme na ježka. Nic se 

neozývá. Zkoušíme to znovu. Lektorka nejprve pustí na tabletu zvuky vydávané ježkem, 

začne mluvit „ježčím hlasem“ a štrachat plyšovou hračku z pod polínek. Ježkovi žádný 

balík nechybí a je pořádně rozladěný, že jej děti vzbudily. Aby se nezlobil lektorka/pošťák 

mu nabízí jablko, které měla mít k svačině. Ježek se rozzlobí ještě víc: „Copak žeru jabka? 

Už jste to někde viděly? Jooo, kdybyste tak měly červíčka nebo žížalu nebo tlusťoučkého 

slimáka. To by byla jiná.“ Společně s lektorem děti dospějí k tomu, že ježek v sadu ve 

spadaných plodech hledá červíky, kteří „jsou úplně nejvíc nejvypasenější“. Tento tvor 

tedy v zimě spí, protože nenajde dostatek potravy. 

Přesuneme se k vitríně s ťuhýkem. Místo ťuhýka na vitríně najdeme telegram, ve 

kterém se dočteme, že ťuhýk odletěl do teplých krajin. Pomocí návodných otázek 

zjistíme, že ťuhýk se živí hmyzem, který je přes zimu zalezlý pod zemí a ve škvírách a on 

by tedy zemřel hlady. Odstraníme telegram a ve vitríně si ťuhýka můžeme prohlédnout. 
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Vidíme jeho dravčí zobák. Ne nadarmo se mu říká dravec mezi pěvci. Ozřejmíme dětem, 

že přes léto, když je dostatek potravy, si ťuhýk dělá zásoby. Kobylku, saranče, brouka i 

malou myšku nebo ještěrku napíchne na trn šípkového keře a v případě hladu si na nich 

pochutná. 

Poslední zvíře, kterého jsme se ještě nezeptali, je krtek. Najdeme jej ve vitríně. Lektorka 

položí dětem otázku, zda chtějí na krtka klepat hned15, anebo o něm nejprve něco zjistí 

v rámci drobné hry. Na podlaze nedaleko vitríny s krtkem jsou obrázkem dolů rozmístěny 

kartičky, díky nimž se po obrácení dozvíme, jak takový krtek žije. Děti obrací kartičky 

postupně, jeden po druhém. Lektorka si s dětmi povídá, pokládá otázky. Důležité je, aby 

našly krtka, mláďátka, úkryt a zejména potravu. Krtek potřebuje hodně potravy. Živí se 

převážně žížalami, které, když je nanosí na místo, mu utečou. Když je usmrtí, zkazí se. Co 

s žížalami tedy krtek dělá? Je šikovný, postupně si je natahá do komůrky a kousnutím do 

„zátylku“ přeruší jejích nervovou soustavu, žížala je tak ochromena, nikam neuteče, pořád 

žije, a proto se nezkazí. Krtek si vlastně dělá takové masové konzervy na zimu, nemusí tedy 

přes zimu spát. Děti na něj mohou zaklepat a předat mu chybějící balík. Když už balík doručily 

správnému adresátovi, velmi je zajímá, co se v krabici ukrývá. lektorka hlasem tohoto 

hmyzožravce odpovídá, a nakonec dětem ukazuje ponožky s krtkem a hromádkami hlíny.16 

REFLEXE: Balík je úspěšně doručen a zbývá pouze reflexe, kterou není možné vynechat. 

Lektorka se s dětmi vrátí k místu, kde odlévaly sádru a kde nechaly zalaminované obrázky 

zvířat. Jeden po druhém obrázky ukazuje a děti vysvětlují, jak se zvíře jmenuje, jak tráví zimu 

a čím se živí. Nakonec se s dětmi rozloučí a pošle je se oblékat. Mezi tím „odloupe“ sádrové 

odlitky stop. Naskládá je do papírové tašky a předá pedagogickému doprovodu. 

2.6. Návaznost na rámcové vzdělávací programy 

S nabídkou muzejních edukačních programů Jihomoravského muzea se mohou kantoři 

seznámit na stránkách instituce. Vedle názvu programu a krátké anotace se také doví, jakým 

způsobem obsah programu naplňuje požadavky kladené na dítě v rámci rámcových 

vzdělávacích programů. 

                                                
15

  Připomene jim, že když hned klepaly na ježka, zlobil se, že jej vzbudily. 
16

  Lektorka může dětem také říct, že krtek si svůj balík chce rozbalit sám, případně co se v balíku ukrývá. Na 
originální ponožky s krtkem jsem narazila náhodou a napadlo mě je začlenit do programu. Dětem se ponožky 
líbí a smějí se mu. 
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Ani Zimní spáči nejsou výjimkou. Propojení programu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání17 zajistí jeho zařazení do školní výuky. V případě 

Zimních spáčů si předškoláci osvojí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, sociální a personální kompetence a také kompetence činnostní a občanské. 

 Svým obsahem pak patří do Vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo (např. užívání všech 

smyslů, zdokonalování hrubé i jemné motoriky), Dítě a jeho psychika (rozvoj řečových 

schopností a dovedností – dítě naslouchá, vnímá a rozumí, formuluje otázky, rozvoj 

tvořivosti, posilování poznávacích citů – zvídavost, zájem apod.), Dítě a ten druhý (činnosti 

zaměřené na poznávání sociálního prostředí – muzea, aktivity pomáhající budovat 

kamarádské vztahy mezi dětmi), Dítě a společnost (např. rozvoj kulturně společenských 

postojů a návyků , seznamování se se světem lidí, kultury a umění) a v neposlední řadě Dítě a 

svět. Tato oblast je zaměřena na poznávání environmentálních skutečností, okolního světa a 

jeho dění a také vlivu člověka na životní prostředí. Dílčími cíli, které Zimní spáči naplňují jsou 

„vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, 

jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, (…) rozvoj úcty k životu ve všech jeho 

formách, vytvoření vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí“18. 

 Také v případě žáků nižšího stupně základních škol edukační program přispívá 

k naplnění výše zmíněných klíčových kompetencí. Dle Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání19 pak pomáhá naplňovat cíle zejména ve vzdělávacích oblastech 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura případně Člověk a svět práce. Svým 

obsahem spadá také do průřezového tématu Environmentální výchova. 

  

                                                
17

  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. 48 s. [cit. 2018-05-12]. ISBN 80-87000-00-5. 
Dostupné z WWW <http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdeavaci-program-pro-
predskolni-vzdelavani-od-1> 
18

 Tamtéž, s. 27 
19

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. 126 s. [cit. 2018-05-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani> 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdeavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdeavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1
http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani
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3. KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ 

3.1. Možná úskalí při realizaci programu 

Hned v úvodu programu lektorka odchází a nechává děti s pedagogickým doprovodem 

v expozici samotné. Je nutné na tento fakt pedagoga předem upozornit. Domluvit se s ním, 

aby se třídou nikam neodcházel, nepřebíral vlastní iniciativu. Chvíle, kdy lektor s dětmi není, 

kdy se obléká do pošťáckého stejnokroje, je krátká. 

Pozornost je také nutno věnovat chvíli, kdy si děti vybírají kartičky se zvířaty. Počet by 

měl odpovídat počtu dětí, částečně se tak vyhneme tomu, že děti si obrázky vyměňují a 

vybírají si tak, aby Dorotka byla ve skupince s Amálkou. Toto vyměňování lektor hlídá a 

zdůrazňuje, že nejde o soutěž, že budeme-li pracovat v menších skupinkách, lépe věci 

pochopíme a více se toho naučíme. V tomto bodě mají menší děti problém s nalezením 

kamarádů se stejným obrázkem. Z tohoto důvodu jsou v prostoru umístěny zvětšené obrázky 

zvířat, které děti mají na kartičkách. Děti mají možnost podívat se na všechny a zastavit se u 

toho, který je totožný s jejich obrázkem. 

Programy Jihomoravského muzea jsou koncipovány pro skupinu dětí čítající maximálně 

30 dětí. Odlévat sádru kolem plachty, která má 2x2 metry, a zajistit dostatek prostoru pro 

každé dítě, není možné. Z tohoto důvodu jsem do edukačního programu zapojila také stálého 

průvodce, který s dětmi odlévá sádru. Odlévání nevyžaduje přílišné znalosti a po předchozí 

instruktáži od lektora to s trochou nadsázky zvládne i muzejní zoolog. Dětem oznámíme, že 

se rozdělíme na dvě poloviny, jedna půjde odlévat sádru20 a druhá s lektorkou „doručovat 

balík“. Lektorka i průvodce se předem domluví, za jak dlouho si děti vystřídají. Stanovený čas 

je nutno dodržet. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, program je náročnější na přípravu pomůcek, které jsou volně 

rozmístěny v expozici. Jde o barevné kartičky, hromádku polínek a větviček s filcovým listím 

atd. Vzhledem k tomu, že muzeum není v době konání programu pro veřejnost zavřené, 

stává se, že zejména školáci a předškoláci z jiných škol si tyto pomůcky začnou prohlížet a 

hrát si s nimi. V tomto případě je potřeba domluvit se s pokladní, aby pedagogickému 

doprovodu při vstupu do muzea taktně oznámila, že expozice jsou jim k dispozici, dokonce 

                                                
20

  Pro skupinku, která odlévá sádru, platí část programu, v níž stopují lišku tak, aby přišla na to, komu že 
odlévaná stopa patří (pozn. autorky). 
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mohou nahlédnout do muzejních kufříků, ale některé předměty jsou určeny k edukaci, a 

proto by na ně neměli sahat. 

3.2. Přínos programu nejen pro jeho účastníky 

Žáci prostřednictvím programu prohloubili své znalosti v oblasti přírodovědy. Nenásilnou 

formou, hravou formou, při níž bylo využito aktivizujících metod se seznámili se strategiemi 

přežití zimy. Došlo také upravení některých prekonceptů a uvedení jejích obsahu na pravou 

míru, např. že ježek se neživí jablky a nenosí je nabodnuté na bodlinách. V případě, že jej 

objevíme v blízkosti tohoto ovoce, je to proto, že v něm hledá červy. 

Edukační program Zimní spáči svým obsahem spadá do environmentální výchovy. Jde o 

oblast vzdělávání, které je, dle mého názoru, věnováno čím dál více prostoru. EVVO je 

dokonce zakotveno v rámcových vzdělávacích programech napříč všemi stupni škol. Jednou 

ze znojemských škol je GPOA, tedy Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní 

akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy. V době, kdy byla znovu otevřena 

expozice Živé přírody Znojemska a současně probíhal edukační program Zimní spáči, 

požádala mě paní učitelka, zda bych její studenty neprovedla expozicí a neseznámila je 

s novými edukačními prvky. V rámci komentované prohlídky si studenti pedagogické školy 

vyzkoušeli některé aktivity z tohoto programu. Činnost nadchla jak je, tak zejména 

pedagogický doprovod. Následně jsme se s paní učitelkou domluvily na hlubší spolupráci, 

v jejímž rámci studenti absolvovali celý edukační program s rozborem a doplněním. V závěru 

tohoto „workshopu“ si také vyzkoušeli vlastní muzejně-environmentální program navrhnout. 

Vzhledem k tomu, že školní rok pomalu končí, rozhodly jsme s paní učitelkou v „rozdělané“ 

práci pokračovat v září a nabídnout studentům návrh environmentálních programů jako 

jedno z možných témat jejich závěrečných prací. 

3.3. Zhodnocení návštěvnosti programu 

O možnosti navštívit s žáky muzejní edukační program Zimní spáči se učitelé dozvěděli 

prostřednictvím informačního e-mailu zaslaného na začátku roku 2018. Seznam edukačních 

programů s podrobnými anotacemi a návazností na Rámcové vzdělávací programy mohou 

najít také na webových stránkách Jihomoravského muzea ve Znojmě. Program byl v období 

od 12. února do 26. března realizován ve třinácti reprízách a celkem se jej účastnilo 258 žáků. 
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Troufám si tvrdit, že program by se dočkal ještě více repríz, kdyby téměř ve stejnou dobu 

nebyly realizovány Tvořivé Velikonoce, které se každoročně těší velké oblibě.21  

                                                
21

  Pro zajímavost v roce 2018 se program dočkal 44 opakování a celkem jej navštívilo téměř 800 dětí. 
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ZÁVĚR 

V předkládané práci jsem se pokusila představit muzejní edukační program 

Jihomoravského muzea ve Znojmě. Pravděpodobně nejde o muzejní program v pravém slova 

smyslu, vzhledem k mé předcházející praxi jako externí lektorky působící v centru 

environmentální výchovy Lipka a také vzhledem k oboru, který jsem vystudovala, se 

nedokážu přírodovědných témat úplně vzdát. Troufám si ovšem říci, že se jedná o program, 

který ve znojemském muzeu má své pevné místo a který kolegům z jiných muzeí může 

posloužit jako inspirace. 

 

„Bylo to velice zážitné“ 

(ZŠ Náměstí republiky Znojmo. Výňatek z Knihy návštěv JMM ke dni 21. února 2018) 
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PŘÍLOHY 

č. 1 Zpracování projektu do příkladů dobré praxe pro webové stránky MCMP 

 

ZIMNÍ SPÁČI 

Cílová skupina: děti a mládež 

Tematická oblast: přírodovědné  

Téma: živočichové a jejich strategie přežití zimy 

Cíl: žáci se seznámí s vybranými druhy živočichů, poznají je, pojmenují a popíší strategii, 

kterou uplatňují tak, aby přežili zimu a dočkali se jara. Žáci si uvědomují a vlastními slovy 

popíši skutečnost, že užitá strategie souvisí s ne/dostatkem potravy v zimním období. 

 

Stručný popis programu 

Prostřednictvím příběhu o pošťákovi a ztraceném balíku se žáci dovědí, na které živočichy a 

jejich strategie zimy se podíváme blíže. Formou her, při nichž si žáci procvičí jemnou i hrubou 

motoriku, a přímého pozorování exponátů žáci zjistí, z jakého důvodu někteří odlétají do 

teplých krajin, zatímco jiná zvířata zůstávají. Společně s lektorem si každý odleje a následně 

odnese sádrový odlitek stopy. 

 

Motivace 

Pošťák doručující dopisy a hledající majitele balíku 

Evokace 

Rozebrání si kartiček, rozdělení se do skupinek, přemýšlení nad zvířetem a tím, co dělá 

v zimě 

Uvědomění si významu 

Stopování lišky, povídání u vitríny a následné odlévání stopy 

Stopování zajíce, povídání a hledání jeho potravy ve vitríně 

Ťuhýkův telegram a vysvětlení, že odlétá do teplých krajin, nenajde totiž dostatek potravy 

Probuzený ježek a jeho skrýš mezi polínky a listím 

Krtek, skládačka a úspěšné doručení zásilky 

Reflexe 

Opětovné prohlížení kartiček a vysvětlování, jak které zvíře tráví zimu 



 
20 

Použité metody: 

Slovní metody – vysvětlování, výklad a diskuze 

Názorně demonstrační – předvádění a pozorování předmětů a jevů 

Praktické metody– pracovní činnost 

Metody aktivizující 

 

Použité pomůcky: 

Fáze motivační: Pošťácká brašna a čepice, balík s rozmazaným jménem adresáta, několik 

starých pohlednic a dopisů 

Fáze evokace: 

- Rozdělení dětí a seznámení se zvířaty - zalaminované kartičky s obrázkem zajíce, 

lišky, krtka, ježka a ťuhýka 

Fáze uvědomění si významu: 

- Liška - igelitová plachta, sádra, proužky papíru o rozměru 2,5x15 cm, kancelářská 

sponka pro každého, tužky, lahev s vodou, 2 misky na míchání sádry, 2 lžíce a 

ruční hnětač, podložka z keramické hlíny s otisky liščí stopy 

- Zajíc 

- Ťuhýk - papír s nápisem „Zimu nemam rad STOP leze mi na nervy STOP Odletel 

jsem do teplych krajin STOP Na shledanou v dubnu STOP“ (osvědčila se podoba 

telegramu) 

- Ježek – jablko, 4 polínka, větve s filcovými listy, plyšový ježek (hračka může a 

nemusí být) 

- Krtek - kartičky s obrázky krtčích chodeb, zásobárny, pelíšku, krtčích mláďat a 

dvou dospělých krtků 

Fáze reflexe – kartičky s obrázky zvířat z úvodní aktivity 

 

Způsob zakončení 

Společné doručení balíku, zopakování naučeného pomocí kartiček z úvodní hry. 

 

Hodnocení programu po realizaci 
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Žáci se nenásilnou formou, prostřednictvím hry seznámili s, pro ně, dosud neznámými druhy 

živočichů. Znalosti, které žáci měly již z dřívějška doplnily informacemi novými z oblasti 

chování živočichů během zimního období. Vyzkoušeli si také svou zručnost a práci v kolektivu 

při odlévání sádry. Sádrový odlitek liščí stopy se pak stal milou vzpomínkou na chvíle 

strávené v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. 

 

Četnost programu 

Program byl na přelomu zimy a jara roku 2018 uveden poprvé a setkal se s velkým zájmem 

ze strany pedagogů. V měsíci květnu již byli zájemci o program odmítáni, neboť realizovat jej 

v květnu postrádá smysl. Program by nereflektoval dění v přírodě a změnu ročních dob. 

Muzejní pedagog počítá s opětovným zařazením programu opět na přelomu zimy a jara 

2019. 

 

Autoři programu, místo a datum konání 

Mgr. Eliška Šťastná, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, stálá expozice Živá příroda 

Znojemska, únor-březen 2018  
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č. 2 Fotografie z realizace programu Zimní spáči se žáky 1. třídy ZŠ Mládeže ve Znojmě. 

 

Zdroj: www.zsmladeze.cz 


