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PÁTREJ, PÁTREJ,  
PÁTRAČI

Vzdělávací oblast:  Člověk a jeho svět

Výstupy RVP:  Žák rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými 
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost.

 Žák zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází sho-
dy a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí.

Věk:  1. – 5. třída 

Anotace:  Lekce se zabývá pozorováním okolí školy. Nabízí tři možné ak-
tivity podle věku žáků. První aktivita nabízí jednoduchou pá-
tračku po okolí školy, druhá aktivita je spjatá s metodou alfa 
boxu, kdy žáci hledají přírodniny a přitom si všímají svého oko-
lí. Nejsložitější je třetí aktivita, při které žáci pracují s mapou  
a zaznamenávají v ní své pocity. Všechny tři aktivity jsou určeny 
pro práci venku, kdy žáci nenásilnou formou poznávají okolí své 
školy. 

Časová dotace:  2 x 45 minut

Pomůcky:  pracovní list, podložky na psaní, psací pomůcky

Kresby: Mgr. Bc. Žaneta Hrubešová
Použité zdroje: www.mapy.cz
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TEORETICKÁ ČÁST:  

ALFA BOX 

Aktivita alfa boxu je určena žákům prvních a druhých tříd. Žáci ve skupinách  
v terénu hledají přírodniny, které začínají na dané písmeno. Ty mohou obtisk-
nout, frotážovat, nakreslit, napsat, použít jejich barvu či přilepit. Důležité je 
zdůraznit žákům, aby nemanipulovali s živočichy, stačí je pouze napsat nebo 
nakreslit. Na konci lekce učitel se skupinkami probere jednotlivá písmena a zjistí, 
kdo co našel. Vhodné je alfa box překreslit na velký arch papíru. Náš pracovní list  
ve formátu A4 je malý.

PÁTRAČKA  

Aktivita je určena žákům druhých a třetích tříd. Žáci pracují buď jednotlivě, 
nebo ve dvojicích. Každý z nich dostane pracovní list a pátrají v okolí školy  
po daných přírodninách. Na konci proběhne diskuze. Co bylo složité, co bylo 
příjemné, podařilo se ti vypátrat vše? Spolupracoval jsi?

POCITOVÁ MAPA 

Tato aktivita vybízí k práci s mapou, takže je určena žákům třetích až pátých 
ročníků. Je dobré se nejprve ve třídě mapou zabývat, ukázat si jednotlivá mís-
ta, vyhledávat ulice, školy,… Poté se učitel vydá do terénu, vždy zastaví na urči-
tém místě a vybídne žáky k tomu, aby toto místo našli na mapě. Všímat si mají 
relaxačních zón, sportovišť, míst, která jsou zanedbaná, míst, na která jsou hrdi,  
nebezpečných míst. 

Po vycházce žáci zakreslují barevně do mapy své pocity. Doporučuji žáky 
rozdělit do skupin (po třech). Učitel jejich pocity zapisuje na tabuli. Pracovní 
list je připraven pro všechny školy v ORP, nicméně není problém mapu vy-
generovat z MAPY.CZ pro vaši potřebu. Okénko na pracovním listě je určeno  
k frotáži zajímavého místa na škole. Tip: Pokud počasí nepřeje, aktivita s mapou 
se dá dělat i ve třídě bez vycházky. Mapu lze také rozšířit na celou obec. 
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POCITOVÁ MAPA ZŠ A. JIRÁSKA LANŠKROUN 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ SMETANOVA LANŠKROUN 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ DOBROVSKÉHO LANŠKROUN 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):

POCITOVÁ MAPA ZŠ DOBROVSKÉHO LANŠKROUN 
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POCITOVÁ MAPA ZŠ DOLNÍ TŘEŠŇOVEC 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ HORNÍ TŘEŠŇOVEC 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ ŽICHLÍNEK 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ OSTROV 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ COTKYTLE 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ DAMNÍKOV 

 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ HORNÍ HEŘMANICE 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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                    POCITOVÁ MAPA ZŠ DOLNÍ ČERMNÁ 

 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ HORNÍ ČERMNÁ 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ LUKOVÁ 

 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ RUDOLTICE 

 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):
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POCITOVÁ MAPA ZŠ TATENICE 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):



166

POCITOVÁ MAPA ZŠ VÝPRACHTICE 

 

Označ: 

- červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně 

- zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat 

- modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš 

- oranžově místo, na které jsi hrdý 

- hnědě místo, na kterém sportuješ 

Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž): 

 

 

 

 

 

 OZNAČ:

● červeně místo, na kterém se necítíš bezpečně
● zeleně místo, na kterém bys mohl relaxovat
● modře místo, které bys chtěl změnit / za které se stydíš
● oranžově místo, na které jsi hrdý
● hnědě místo, na kterém sportuješ

 Do rámečku udělej otisk své školy (frotáž):


