
 

 
„TURISTICKÉ“ OKNO DO PŘÍRODY 

 
 
 
Autor: Mgr. Ing. Vít Beran 
 
Cílová skupina – věk: od 9-ti let 
 
Stupeň a typ vzdělávání: ZŠ 
 
Anotace  Zacílené pozorování pomocí zarámovaných „okének“ a „oken“ 

koncentruje naši pozornost na detaily i celky, umožňuje sledovat vztahy, 
fungování přírody i dopady turistického ruchu a činnosti člověka na 
přírodu jako takovou. Umožní se soustředit i na zvolené celky a 
popisovat obrazy, které v rámech vidíme, a tak vysledovat, jaký dopad 
má člověk na přírodu jako takovou, ale současně jaký dopad má činnost 
člověka na vztahy mezi organismy, společenstvy v ekosystému. 
Za přírodou, kterou navštěvuje člověk „turista“ je potřeba se zvednout 
ze školních lavic a vyjít „za humna“ školy nebo jet na výlet, školu 
v přírodě… Tato výuka je názornější než ve školních třídách a 
podporuje motivaci dětí k učení. Současně aktivity v přírodě posilují 
zdraví dětí i nás dospělých. 
Bude možné rozvíjet jak oborové cíle, tak další kompetence a 
dovednosti, které napomáhají badatelsky orientované výuce jako jsou 
spolupráce, naslouchání, kladení otázek, předvídání, vyvozování … 
V aktivitě se z pohledu Globálního rozvojového vzdělávání zaměříme 
na odpovědi na otázku: Jak se má turista chovat, aby cestoval odpovědně 
s ohledem na místní obyvatele, kulturní odlišnosti a přírodu?  
 

  
 
Tematický okruh: Žijeme ve společném světě - 2. stupeň 
 
Téma: „Mysli globálně - jednej lokálně“ - Odpovědné cestování 
 
Doporučené očekávané výstupy: 
Žák: 
- charakterizuje prvky morálního jednání a mravní vlastnosti 
- pomáhá druhým, podporuje je 
- posoudí (např. pomocí konceptu ekologické stopy) vliv vlastního chování (chování třídy či školy) na 
životní prostředí; analyzuje výsledky a navrhuje možnosti, jak vliv na životní prostředí snížit 
- uvádí na konkrétních příkladech do souvislosti své spotřební chování (co a jak nakupuje) a jeho vliv 
na životní prostředí 
- na základě posouzení výchozího stavu navrhuje možné akce pro zlepšení životního prostředí v okolí 
školy nebo bydliště 
 
 



 

Cíle úlohy: 
Na základě pozorovaného vlivu turismu na přírodu navrhne řešení, které by minimalizovali negativní 
dopad turismu na příkladu toho, jak se sám bude chovat, jak bude jednat.  
 
Scénář výukové lekce/Postup  
 
Příprava:  
 
Pomůcky 
1) Kolíčky na prádlo 
2) Provázek 
3) Lepenka 
4) Digitální fotoaparát nebo tablet či mobil s možností fotografovat 
5) Pracovní listy + podložky + psací a kreslicí potřeby 
6) Rámečky 
 
Výběr vhodné lokality 
V okolí školy nebo pobytové akce v místech s vyhledávanou přírodou, kterou často navštěvují turisté. 
 
Příprava a vytisknutí pracovních listů 
Je možné využít nebo upravit připojený pracovní list. Výhodou je jeho tisk na tužší papír, nebo žákům 
rozdat desky, na kterých se jim bude dobře psát. 
 
Výroba rámečků pro pozorování 
Opět je možné využít rámečků z přílohy. Rámeček si přizpůsobte velikostně od A5 do A3, tiskněte na 
tužší papír nebo podlepte, případně zalaminujte. Čím rámeček vyrobíte pevnější, tím jej použijete 
vícekrát. 
 
Průběh:  
 
Naplánování výuky 
Lekci plánujeme v okolí školy nebo pobytové akce v místech s vyhledávanou přírodou, kterou často 
navštěvují turisté. V případě, že probíhá v místě školy, předem informujeme ve škole obvyklým 
způsobem o konání výuky mimo školní budovu. Dobře předáváme zadání o výuce mimo školu žákům 
tak, aby všichni byli řádně oblečeni a s sebou měli vše, co budou potřebovat (viz pomůcky). 
 
Délka lekce 
Vlastní lekci mimo školu zabere cca jednu vyučovací hodinu. Na výuku venku může navazovat 
prezentace pracovních listů, fotografií v další lekci ve škole. 
 
Vlastní výuka 
Lekci vedeme nejlépe s podporou modelu metod Kritického myšlení E-U-R (Evokace – Uvědomení – 
Reflexe). 
 
Evokací můžeme začít již při přípravě na lekci se sdělením s jakým cílem/cíli bude výuka venku 
probíhat. Díky tomu žák lépe rozumí informacím a myšlenkám, které přijdou v další fázi učení a které 
si vřazuje díky evokaci do souvislostí. Evokaci můžeme spojit s kladením otázek. Je dobré mít 
otevřené otázky předem připravené. Otázky je možné využít i na začátku lekce.  
 



 

Otázky: 
• Čeho jste si … na výletě s rodiči / na prázdninách / když jste sami jeli krajinou … všimli, že zbylo 

po turistech, kteří místo kam jste jeli navštívili před Vámi? 
• Kde jste o prázdninách v přírodě potkali nejvíce turistů? 
• Co vše tito návštěvníci přírody dělali? 
• Proč turisté jezdí do přírody? 
• Co vše tam dělají? 
• Jak jsou místa, která turisté navštěvují připravena na jejich návštěvu? 
• Jaká pravidla mají turisté dodržovat? 
• Jak se na turisty dívají místní obyvatelé? 
• Co nejvíce vadí místním lidem na jednání turistů? 
• Jak se chováte vy v roli turistů? 
• Jak svoje chování můžete upravit? 
• Jak se na pobyt v přírodě můžete připravit? 
• … 
 
Uvědomění 
Nyní se žák setká s novými informacemi a myšlenkami prostřednictvím svého pozorování a 
experimentování. Je to fáze učení, během níž má učitel na žáka nejmenší vliv. Žák jí musí projít s 
plným vnitřním nasazením a odpovědností. Vlastní výuka nastává až na předem vybraném místě. 
Z přírodní lokality, v které budeme vést výuku, by ideálně mělo být vidět na místa, kterými prochází 
turisté, kde se zastavují z důvodu pozorování například chráněné lokality nebo přírodniny, kde svačí a 
podobně. 
 
Žákům rozdáme pracovní listy + podložky + psací a kreslicí potřeby, případně kolíčky, lepicí pásku a 
provázek. Vysvětlíme postup jejich práce, který začíná nalezením jednoho pozorovacího místa, kde 
budou moci úspěšně pozorovat. Upozorníme je, že k teprve, když si naistalují rámeček si mohou 
výsledný „obraz v rámu“ vyfotografovat. Zachycují zejména to, co po turistech je v přírodě 
pozorovatelné.   
 
Aktivitu začínáme a končíme na jednou místě – srazišti.  
 
Fáze práce na pozorovatelnách: 
1) Na signál se žáci rozchází a jdou hledat svou „pozorovatelnu“. 
2) Každý žák (případně dvojice žáků) po nalezení své „pozorovatelny“ v ní umístí rámeček tak, aby 

relativně pevně držel a bylo možné v rámu vidět to, na co zacílí svou pozornost – vytváří obraz. 
3) Když má rámeček na správném místě, provede záznam do pracovního listu. Popíše, co je v obraze 

vidět, na co se zaměřil. Popisuje činnost člověka turisty a jeho vliv na přírodu kterou navštívil. 
Navrhuje své řešení, jak by činnost turisty mohla vypadat, či jak by jednal on v roli turisty. Svůj 
„obraz“ fotografuje tak, aby to, co popisuje bylo vidět. 

4) Na signál se vrací na sraziště. 
5) Celá skupina postupně prochází vzniklou přírodní galerii a autoři děl popisují své obrazy – viz 

pracovní list. Návštěvníci galerie dávají zpětnou vazbu, oceňují, navrhují. 
6) Když obejdou celou galerii vrací se na „sraziště“ a dostávají pokyn, aby se vrátili na své 

„pozorovatelny“ a na základě zpětné vazby, kterou dostali si doplnili pracovní listy, nasměrování 
rámu nebo znovu vše vyfotografovali. 

7) Po ukončení této fáze uklízí „pozorovatelnu“ a odchází na signál na „sraziště“. 
 



 

Reflexe může mít dvě fáze. Cílem reflexe je, aby si žáci třídili, sjednocovali, systematizovali vše nové, 
čemu se naučili, a nové poznatky si upevnili. Tak si mohou přetvářet svá původní vědomostní 
schémata, své prekoncepty. Probíhá proces učení, jehož výsledek je trvalejší, než když k reflexi 
nedojde. 
 
První na „srazišti“, kde reflektují to, co právě prožili. Je výhodou, když na tuto část bude mít učitel 
opět připravenou sadu otázek. Je možné, že však bude roli moderátora, který pomáhá žákům pátrat po 
tom, co prožili, jako to cítili, co si na základě prožitého, zaznamenaného a vyfotografovaného 
uvědomili. Na základě pozorovaného vlivu turismu na přírodu navrhne řešení, které by minimalizovali 
negativní dopad turismu na příkladu toho, jak se sám bude chovat, jak bude jednat.  
 
Druhá ve škole. Žáci si za domácí úkol doplní své pracovní listy o fotografii a ve třídě, chodbě školy 
své práce vystaví v galerii. Mezi lekcí venku uplynul krátký čas, ale během něho žáky mohlo ještě 
ledacos napadnout. Proto je efektivní k diskusi, která probíhala venku se ještě vrátit. 
Ve škole bylo součástí reflexe sestavení pravidel, která chování turistů v přírodě zobecňují a které si 
žáci mohou zvnitřňovat vlastním činěním. K pravidlům se mohou žáci i učitelé kdykoliv, když se to 
hodí, vracet a to nejen na školních výukových programech v přírodě. 
 
Použitá literatura a jiné zdroje  
Inspirace: https://ucimesevenku.cz/atelier/ a z prožité lekce GRV na studijní stáži ve dnech 6. až 11. 10. 
2019 ve Finsku, Kokkola, Villa Elba (viz fotografická příloha) 
 
Pilotáž lekce a její reflexe 
 
Navrženou lekci jsem vyzkoušel na přelomu října a listopadu 2019. Lekci jsem uskutečnil 
v Kunratickém lese v blízkosti zříceniny hradu Nový hrad se sedmou třídou. Jedná se o lesopark. 
V blízkosti jsou turistické cesty, potok s mostkem, altán i lavičky… porosty dřevin, loučky i mokřad.  
Druhou pilotáž plánuji na jarní měsíce, kdy ji chci propojit předměty Přírodopis a Výchova k občanství 
a zdraví. Propojení předmětů nám umožní přesněji stanovit cíle učení, využít blokovou výuku a tím 
získat více času na výuku i reflexi.  
Lekce probíhala v příjemné pracovní atmosféře. Tím, že aktivita byla propojena s výukou venku, tím, 
že byla odpovědnost za učení přenesena v plném rozsahu na děti a byl vytvořen prostor jak pro jejich 
tvořivost, tak zapojení svých znalostí a dovedností, bylo patrné, že se žáci učili naplno a stanovený cíl 
byl splněn.  
 
Výstupy učení byly: 
• Vyplněné pracovní listy s fotografiemi a jejich prezentace venku i ve škole. 
• Aktivní zapojení žáků do diskuse  
• Sestavení pravidel chování turistů v přírodě a jejich respektování na školních akcích a programech 

v přírodě. 
 
 
Dodatek pro plánování  
Uvedené výstupy učení jsou dokladem i toho, že žáci ví, co se naučili.  
Žáky zaujala výuka venku, spojená s jejich tvořivou a až badatelskou činností. Je potřeba zadávat 
žákům instrukce tak, aby učiteli bylo zřejmé, že všichni rozumí tomu, co mají dělat. Příště plánuji 
výuku propojit s jiným předmětem jek je uvedeno výše.  
 
 

https://ucimesevenku.cz/atelier/


 

Příloha 1) 
Fotografie autora z přípravy a promýšlení lekce: 

 
 

 
 
 



 

Příloha 2): 
Pracovní list: „Turistická“ okna do přírody, kterou navštěvujeme – „Mysli globálně jednej 
lokálně“ 

Žák: …………………………………………..  Třída: ………… 
 

 
Instrukce 
Vyber si svou „pozorovatelnu“ a umísti 
rámeček tak, aby relativně pevně držel a 
bylo možné v rámu vidět to, na co jsi 
zacílil/a svou pozornost. 
 
Popiš, na co si se zaměřil: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navrhni své řešení, jak by činnost turisty mohla vypadat, či jak by si jednal ty v roli turisty. Své 
řešení zobecni do pravidel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do rámu schematicky zakresli to, co následně 
vyfotografuješ a po vytištění do rámu vlepíš. 



 

Příloha 3) 
Šablona rámů pro vytištění na tužším papíru a následném podlepení kartonem nebo zalaminováním. 
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