
 

    

Moudrost předků 

promlouvá  
Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat 

„Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení 

Altus“ 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 

Vzdělávací program: Moudrost předků promlouvá  

Organizace, ve které pilotáž probíhala: Ekocentrum Skřítek Polička o.s. 
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Moudrost předků promlouvá  

Projekt jsme rozvrhli do sedmi schůzek a celodenního semináře pro jednu 

skupinu žáků ZŠ Pomezí od 3. do 9. třídy. Schůzky probíhali v prostorách ško-

ly a jeho okolí, workshop na pionýrské základně Damašek v Pusté Rybné. Pro 

jinou skupinu, a to skautů střediska Tilia Polička v nejširším věkovém rozpětí 

3 – 24 let, jeden celodenní seminář na skautské základně Maděra v Telecím. 

Délka schůzek se pohybovala od 1,5 hodiny po 3,5 hodiny v závislosti na au-

tobusových spojích dojíždějících žáků, kteří na schůzky chodili v průměru 17 

účastníků. Schůzky tematicky navazovaly jedna na druhou. 

Cílem našeho vzdělávacího programu bylo zaujmout děti a mládež tématy 

předků a domorodých kultur, a to zážitkovou formou při maximálním zapo-

jení všech zúčastněných. Celým projektem se prolínalo spojení vědomostí 

a znalostí z kulturní oblasti, dějepisu, zeměpisu, hudební výchovy, sportu, vý-

tvarné dovednosti a ruční práce. 

Cílem bylo, aby si mládež na základě vlastních prožitků uvědomila využití na-

bytých znalostí v současném životě, které by vedly ke změnám postojů žáků, 

ať už ke svému okolí v rodině či životnímu prostředí. 



 

4  

V době téměř neomezených možností získávání informací z celého světa, 

jsme seznamovali děti s různými domorodými kulturami, které si zachovali 

vědomosti předků a od kterých můžeme získávat zpět moudrosti, které 

vrátí lidstvo k trvale udržitelnému rozvoji. Případně se poučit od kultur, 

které si zničili své životní prostředí. 

Během projektu „Moudrost předků promlouvá“ jsme využívali různých 

metod: brainstorming k danému tématu, multimediální prezentaci jako 

uvedení do problému, simulační aktivity vedené k pochopení problemati-

ky, krátké promítání filmů či dokumentů, hry, poznávačky, praktický pobyt 

v přírodě s ukázkou chování a jeho důsledků jedince k životnímu prostředí 

v různých ekosystémech např. ve městě, na vesnici, ve volné přírodě 

s aktivitami umožňujícími přežití v přírodě a výrobou předmětů 

z přírodnin. Bližší seznámení s vybranými kulturami probíhalo formou sku-

pinové práce s médii (PC, internet, literatura…), seznámili jsme se 

s hudbou jednotlivých kultur a její nezastupitelné funkci v životě, s dary 

přírody. 

Přínosem našeho vzdělávacího programu bylo získávání informací skloube-

ním nejmodernějších prostředků s původními znalostmi domorodých kul-

tur.  
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Popis projektu „Moudrost předků promlouvá“ 

1. schůzka - Seznámení 

s projektem pomocí mul-

timediální prezentace, po-

drobnější nástin rozvržení 

programu a probíraných 

témat. Vytváření zápisků 

pomocí zápisků, kresby či 

koláže. 

 

2. schůzka - Co to je Me-

zinárodní rada 13 domo-

rodých babiček – vyprá-

vění, DVD, knihy. 

Doplněno poznáváním 

rostlin a živočichů žijících 

v České republice. 

 

Náplní 3. schůzky byla hra rozdělená do dvou částí: 1. část – ukázka součas-

ného uspořádání rodiny a společnosti u nás nyní. Ve 2. části děti zaujali role, 

které byly běžné v kmenovém uspořádání. Společně vyrazily na „lov“ a „sběr 

plodin“. Na závěr 

z nalezených surovin vy-

tvořily společnou hostinu, 

během níž měly možnost 

se více seznámit 

s léčivými bylinami, 

z kterých byly připraveny 

čaje. 
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4. schůzka byla plně 

v kompetenci pozvaného 

lektora ing. Ivo Janečka, 

který žáky seznámil 

s pojmem rituálů a zá-

kladními rytmickými ná-

stroji, které jsme hned vy-

zkoušeli a to při různých 

rytmech. Vyvrcholením byl rituál severoamerických indiánů „cesta bub-

nu“, který byl zúčastněným nejen představen, ale každý si ho osobně prožil. 

Při tomto rituálu si děti hledaly své totemového zvíře. 

5. schůzka byla pojata jako 

příprava na seminář se za-

řazením několika her. Zařa-

zeno bylo i hledání infor-

mací o domorodých náro-

dech na internetu, promítá-

ní úryvků filmu o domorod-

cích Afriky a hra o lese 

(Lesníkův učeň). 

Na 6. schůzce se zpracovávali zápisky z předchozích aktivit a hlavní část dlou-

hé schůzky byla věnována hudbě přírodních národů pod vedením muzikote-

rapeuta ing. Ivo Janečka. Pouštěly se ukázky hudby z celého světa, byla ukáz-

ka nástrojů různých etnik. 

Účastníci si všichni najed-

nou zabubnovali na indi-

ánské bubny a vyzkoušeli 

si několik základních ryt-

mů. Na závěr si přítomní 

při pouštěné etnické hud-

by mohli i zatancovat. 
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Na poslední 7. schůzce se 

zpracovávali zápisky ze 

všech schůzek, promítali 

se fotografie a ukázkové 

video ze semináře a žáci 

vypracovali krátký dotaz-

ník. 

Celý projekt byl prezento-

ván formou videa na akci ke Dni Země pod názvem Všeho s mírou, kterou 

pořádala ZŠ Pomezí 27. 4.  
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Celodenní zážitkový seminář  

Celodenní zážitkový semi-

nář – workshop se konal 

v pátek 23. března na pio-

nýrské hájence Damašek 

v Pusté Rybné. Program 

vedl zkušený lektor Pavel 

Chřestýš Blahůšek 

s asistentkou Danou 

Eberlovou. Pro dopravu 

17 žáků jsme zajistili vlastní autobus. Po příchodu na hájenku jsme se sezná-

mili s okolím, pak násle-

dovala krátká přednáška 

o kultuře severoameric-

kých indiánů, na kterou 

navazovala část s ukázkou 

autentických předmětů, 

které indiáni používali ve 

svém životě. Po krátké 

pauze na jídlo přišla na 

řadu ukázka střelby z luku, házení nožem, malování obličejů, vše si samozřej-

mě všichni účastníci sami vyzkoušeli. V závěrečné části workshopu jsme se 

z přírody přesunuli do hájenky, kde si účastníci vyráběli dřevěné šípy s peřím 

a kovovými hroty. Násle-

dovala práce s vydělanou 

kůží, ze které se vyráběli 

váčky či taštičky zdobené 

třásněmi. 

Následující den, v sobotu 

24. března, byl též celo-

denní seminář na skaut-
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ské základně na hájence Maděra v Telecím, tentokráte pro jinou skupinu a to 

11 skautů ze střediska Ti-

lia Polička. Program byl 

stejný jako na předcháze-

jícím workshopu a tak za-

jímavý, že zaujal i všechny 

zúčastněné vedoucí, kteří 

se do programu také za-

pojili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucím celého projektu byla ing. Eva Janečková, asistentem byl student 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Ondřej Janeček. 

Odborní lektoři: ing. Ivo Janeček, Pavel Chřestýš Blahůšek. 
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Rozdělávání ohně 

Házení nožem 

Výroba váčků 

z pravé kůže 

Střelba z luku 
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Ukázka malování na obličej. 

Zadní strana: Prostřední fotografie - vyrobené předměty (kožený váček a šípy). 
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