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ŠKOLA PROCHÁZKOU,
PROCHÁZKA ŠKOLOU
Před rokem a půl jsem založila
projekt Poznáváme Prahu. Vlastně
úplně náhodou, i když studia
učitelství na dvou fakultách
Karlovy univerzity mě k práci
s dětmi a ke vzdělávání tak trochu
předurčovala.
TEXT: LUCIE BIHELLEROVÁ
bor učitelství náboženství, filozofie a etiky na husitské teologii mi dal široký rozhled. Učitelství angličtiny a francouzštiny na
pedagogické fakultě zase detailní znalost jazyka, díky níž jsem měla možnost svá studia přesunout do Paříže.
Po návratu do Čech a založení rodiny jsem našla uplatnění v cestovním
ruchu jako průvodkyně na cestách po
jihovýchodní Asii a coby organizátorka hravých teambuildingů. Pořád jsem
ale přemýšlela, jak bych mohla propojit kreativní hry, kulturu, procházky, průvodcování a všechno, co mě baví, se
vzděláváním děti.
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Jak to celé vzniklo?
Když už jsem si myslela, že se solidní nápad neobjeví, přišel covid a distanční výuka. Díky domácímu vzdělávání jsem se zastavila a pozorovala
naše dvě děti, jak se vlastně učí. Byly
schopné odrecitovat, co si právě přečetly, ale po pár dnech si to nepamatovaly a reagovaly: „To už nepotřebuju, to teď neberem.“
Došlo mi, že našim dětem chyběly
souvislosti. Bez nich nebyly schopny si
zařadit události tam, kam patří, a pak
jsem na ně nevěřícně koukala, když na
podstavec ke svatému Václavu chtěli
postavit kněžnu Libuši. Díky distanční
výuce jsem mohla začít s dětmi chodit
po Praze a ukazovat jim jednotlivé památky, vymýšlet pro ně hry, kvízy a aktivity, díky kterým se jim jednotlivé vědomosti zasazovaly do mozaiky.
Pak s námi začali chodit na procházky
i děti přátel a naše společné procházky je
moc bavily. To už byl jen krůček k tomu,
abych připravila 8 tematických okruhů, 8
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herních plánků, různé hry a soutěže vlastně pro každého, kdo hledá pro své děti
zábavu spojenou s historií.
Začala výuka a svět se pomalu vracel
do normálu. To byl ten moment, kdy
se „Poznáváme Prahu“ roztočila kolečka. Ozývaly se maminky i paní učitelky.
Společně jsme začali vyrážet na túry,
objevovat a radovat se z každého nového poznatku. To, co jsem dlouho hledala, jsem konečně našla.
Největší radost mi dělá, když maminky s odstupem času volají, že jejich děti
si i po delší době vzpomínají, co slyšely během procházky. Nejen že to slyšely, ale že to zasadily a dovedly vyprávět
celé jejich třídě a dostaly za to velkou
jedničku. A pak když volají paní učitelky, že by chtěly procházku pro celou
třídu, protože i ostatní děti by to také
rády zažily. To je pak nádherná odměna – dobrý pocit, že jsem mohla dětem
něco předat a pomoci jim třeba v tom,
že budou mít solidní základy, na kterých můžou dál stavět.

Jak procházka probíhá?
Na webu www.poznavameprahu.cz
si skupina přátel nebo paní učitelka

vybere téma procházky. Pokud jde
o první procházku Prahou pro děti
6–11 let, ideální je Moje krásná Praha.
Pro žáky 4.–6. tříd je nejlepší Karel IV.,
jeho budování Nového Města a vliv na
dnešní podobu. Dalšími tématy jsou
Jan Hus a doba husitská, Praha pobělohorská a barokní, Praha habsburská, Anthropoid a Jsem pyšný, že jsem
Čech. Tematická procházka Praha od
osídlení po dnešek je koncipovaná primárně pro anglicky nebo francouzsky
mluvící žáky na výměnném pobytu.
Ke každému programu dostanou
děti mapu, herní plánek, samolepky
a malé odměny za soutěže. Z připravených témat si vyberou i paní učitelky pro své třídy. Procházku lze upravit
podle konkrétního přání paní učitelky
tak, aby děti jely poprvé metrem, aby
navštívily i Muzeum iluzí nebo Neviditelnou výstavu, aby zažily vánoční atmosféru atp. Pak stačí už jen vybrat den
a hodinu a jde se.
Pro jednotlivce jsou na Facebooku
vypsané termíny jednotlivých procházek, k nimž se můžou připojit.

SOUTĚŽ O POUKAZ NA
PROCHÁZKU PRAHOU
Zašlete správnou odpověď
s vašimi kontaktními údaji na
lucie@poznavameprahu.cz.
Dne 30. 11. 2021 vylosujeme
výherce, který získá pro svou
třídu nebo rodinu dárkový
poukaz na procházku dle
vlastního výběru.
Kolik labutí plave na
www.poznavameprahu.cz?
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