
Učíme se venku
metodika a literatura k zapůjčení



Nabídka

1. Sada Učíme se venku - obsahuje 14 publikací

2. Sada Učíme se na zahradě - obsahuje 2 publikace

3. Manuál Učíme se v zahradě - obsahuje 1 publikaci

4. Kniha Svobodná hra - obsahuje 1 publikaci

5. Kniha Nejlepší hry z lesních školek - obsahuje 1 publikaci

6. Kniha Krajina nápadů - obsahuje 1 publikaci



1) Sada - Učíme se venku
● Tajemství školy za školou 

Ukazuje, jak učení venku v přírodě přináší 
uspokojení základních psychologických potřeb 
dětí, vyšší vnitřní motivací k učení, zlepšené 
chování ve škole a lepší vzdělávací výsledky 
napříč předměty. Popisuje také hlavní překážky, 
které učení venku brání, představuje inspirativní 
příklady ze zahraničí a shrnuje doporučení, co 
vše bychom měli udělat, aby se učení venku v 
přírodě v naší zemi mohlo více rozšířit.

https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/


1) Sada - Učíme se venku 
● Metodika Učíme se venku 

Velká sada devíti metodických publikací pro učitele 
I. stupně, které vás s celou třídou vytáhnou ven.

● Kde a jak začít
● Čísla
● Jazyky
● Laboratoře podzim/zima
● Laboratoře jaro/léto
● Ateliér
● Oživlá historie

https://ucimesevenku.cz/sady-ven/


1) Sada - Učíme se venku
● Klíče k určování 

4 laminovaná leporela s barevným obrázkovými 
klíči. Praktická pomůcka do terénu.
Klíč k určování:

● vodních bezobratlých
● půdních bezobratlých
● lučních bezobratlých
● stop
● stromů podle listů

https://www.chaloupky.cz/atlasy-a-klice/


2) Sada - Učíme se na zahradě
● Zahrada, která učí

Tato publikace má za cíl nabídnout učitelům 
základních, ale i středních škol praktické informace 
při budování školní zahrady. Ale vytvořit zahradu 
nestačí, musíme v ní umět učit. Proto se dvě třetiny 
této příručky zabývají právě výukou v zahradě.
Publikace se věnuje rovnoměrně výuce v zahradě 
matematiky, jazyků, fyziky, zeměpisu, dějepisu, 
chemie i přírodopisu.
A nechybí ani kapitola o vnímání přírody a 
badatelsky orientované výuce.
Věříme, že se kniha stane užitečným pomocníkem 
pro výuku v zahradě a v okolí školy.

https://www.chaloupky.cz/zahrada-ktera-uci/


2) Sada - Učíme se na zahradě
● Zahradní BOMBA

Příručka o přetváření školních zahrad pro blaho lidí, 
zvířat i rostlin. Věříme, že příručka vám pomůže 
proměnit témata přírodopisu ve hru a zážitek, 
budete nejen rozvíjet dovednosti dětí, ale žáci 
budou skutečně pracovat a radovat se z poznatků 
získaných vlastním bádáním, zažijí úspěch a pocit, 
že každý z nás má velkou moc změnit svět k 
lepšímu. Připravili jsme pro vás badatelské lekce, 
které vám pomohou prozkoumat krok za krokem 
školní zahradu.

https://globe-czech.cz/cz/zahradni-bomba


3) Manuál - Učíme se v zahradě
● Učíme se v zahradě

Rozsáhlý manuál o problematice školních zahrad. 
Přináší spoustu praktických rad, jak zahradu 
založit, udržovat a jak ji s dětmi využívat ke 
vzdělávání a výchově. Více než osm desítek 
praktických aktivit rozepsaných krok za krokem 
spolu s nákresy a fotografiemi usnadní pedagogům 
jejich práci a přinesou radost z pobytu s dětmi 
venku.
Určeno pedagogům základních škol.

https://www.chaloupky.cz/ucime-se-v-zahrade/


4) Kniha - Svobodná hra
● Svobodná hra

Kniha přináší:

I. PŘÍBĚHY
Co je to svobodná hra?  Jaké má přínosy? Jak si hrály děti v naší historii a v těžkých časech? Kdy a jak 
dokáže hra léčit? Proč dnes dochází k herní deprivaci a jak jí můžeme čelit? 

II. PRINCIPY
Kde připravit prostředí pro hru? Kdy a jak řešit herní konflikty? Jaké hračky dětem spíš překáží? Proč je 
třeba hlídat ve hře nejen nálady a potřeby dětí, ale i ty své?

III. INSPIRACI
Čeká vás přes 500 startérů her ve 24 tématech. Jak si postavit vlastní hřiště? Proč řádit v kalužích? Co 
vše nám do hry přináší hlína, vítr, kuličky, sníh či houpačky? 

https://svobodnahra.cz/


4) Kniha - Svobodná hra



5) Kniha - Nejlepší hry z lesních školek
● Nejlepší hry z lesních školek

Kniha pro rodiče, průvodce a učitele předškolních dětí přináší výběr her, které se osvědčily v lesních 
školkách. Některé jsou známé a rozšířené, jiné originální a neobvyklé. Všechny jsou ale vyzkoušené. 
Vybírali jsme takové hry a činnosti, které lze provozovat při různém počtu dětí a nezávisejí pouze na 
velké skupině.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/42977093/nejlepsi-hry-z-lesnich-skolek/


6) Kniha - Krajina nápadů
Krajina nápadů

Na devadesáti stranách přináší 48 nápadů a aktivit pro 
poznávání krajiny. Knížka je určena učitelům, střediskům 
volného času a ekologické výchovy, oddílovým vedoucím. 
Náměty pro pozorování a poznávání krajiny jsou určeny pro děti 
ve věku 10 a více let.
Nápady, které jsou odzkoušené na oddílových výpravách a 
schůzkách, výukových programech a ekologických olympiádách 
psali učitelé středních škol, skautští vedoucí a lektoři ekologické 
výchovy z Chaloupek a Lipky. Najdete tu jak tradiční aktivity, 
které se v ekovýchově přenášejí z generace na generaci, tak i 
autorské náměty na uchopení krajiny ve výuce. Publikace je 
řazena do pěti částí: Vnímání krajiny, Krajina pod 
drobnohledem, Jdeme krajinou, Vnímáme krajinu a Orientace v 
krajině. 

https://www.chaloupky.cz/krajina-napadu/


Pravidla zapůjčení

● Od každé sady a knihy je k zapůjčení pouze jeden kus

● Aktuální dostupnost naleznete na našem webu

● Délka zapůjčení: 4 týdny

● Zapůjčený materiál Vám přivezeme do školy

● Zapůjčení je zdarma

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/skolni-pomucky/pomucky-k-zapujceni/ucime-se-venku


Zapůjčení můžete objednávat

Veronika Pažinová, MAP II Vysokomýtsko 
e-mail: veronika.pazinova@nadorlici.cz, tel.: 603 211 355 
Web: map.nadorlici.cz/vysokomytsko, Facebook: MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko 

https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko
https://www.facebook.com/mapvysokomytsko/

