


K čemu slouží veřejný prostor? Co je to městský 
mobiliář? Děti se učí přemýšlet o tom, jak 
zlepšit využití veřejného prostoru, navrhují 
jednoduché úpravy, změny funkčnosti, nové 
prvky mobiliáře, herní prvky a jiné objekty 
městského veřejného prostoru. 

Jak děti motivovat
Jak byste rádi využívali prostor před školou či v jejím okolí? Je v okolí 
vašeho bydliště nějaký park, náměstí či hřiště? Napadají vás úpravy, 
které by pro změnu využití veřejného prostoru bylo třeba udělat? Co je to 
mobiliář? Líbí se vám design mobiliáře ve vašem městě? Viděli jste nějaké 
zajímavé příklady mobiliáře v zahraničí, v televizi nebo v knize?

Zadání pro děti
Projděte se společně veřejným prostranstvím kolem vaší školy nebo 
domova. Na příkladech si vysvětlete pojem „městský mobiliář“. Diskutujte 
o možných změnách ve veřejném prostoru a o tom, jak by se jeho 
současné i budoucí využití mohlo změnit. Prozkoumaná místa ve městě 
zdokumentujte (vyfoťte), fotografie si poté vytiskněte. Vytiskněte si i mapu 
území, které jste prošli. Následně na mapě vyznačte trasu, kterou jste 
procházeli a k jednotlivým místům přiřaďte vybrané fotografie. Vymyslete 
vhodné změny ve vybraném veřejném prostoru, navrhněte nové využití, 
změnu stávajícího vybavení, návrh nového mobiliáře, dětského hřiště 
apod. Své návrhy odůvodněte. Z kartonu a lepenky vytvořte modely 
navrženého mobiliáře. Modely jednotlivých prvků přiložte k určeným 
místům na fotografiích a změny společně prodiskutujte.

Co je potřeba
Mapa zkoumaného území (na vyznačení procházky), papíry, kartony, 
špejle, lepenky, lepidla, dráty, provázky, fotoaparát. Slovníček pojmů 
a ukázka zajímavých příkladů mobiliáře zde: www.promenyproskoly.cz

1.  Zabydlujeme 
město





Jaký význam má pro život ve městě zeleň? 
Jak se odlišuje zastavěná část města od volné 
krajiny? Najdeme ve městě kromě roviny i kopce 
a svahy? Kde ve městě nalezneme zeleň? Dílna 
učí děti základům modelování krajiny a vnímání 
různorodosti prostředí kolem nás.

Jak děti motivovat
Jak je pro život ve městě důležitá zeleň? Jaká města jsou rovinatá a jaká 
naopak kopcovitá? Víte, co je terén a co jsou vrstevnice? Kde ve městě 
nalezneme zeleň?

Zadání pro děti
Seznamte se s různými druhy map a povídejte si o tom, co jsou to 
vrstevnice a jak se na mapách znázorňují. Zkuste na pracovním listu 
porovnat řezy kopců s obrázkem vrstevnic. Najděte, jaké vrstevnice 
znázorňují terén vybraných kopců a přiřaďte je k sobě. Poté se projděte 
v terénu. Zavažte si oči šátkem a prozkoumejte důkladněji členitost terénu. 
Přivažte se s kamarády nebo sourozenci k sobě a pokuste se společně 
sejít kopec, zkuste jít i pozpátku. Vnímejte rovinu či svažitost terénu. 
V ateliéru poté zakreslete pomocí vrstevnic tu část krajiny, kterou jste 
právě prozkoumali. Pomocí kartonových vrstevnic skládejte model terénu. 
Spojte modely dohromady a utvořte jednu velkou krajinu. Doplňte ji 
o zeleň (stromy, keře, travnaté plochy, aleje, lesy, parky, vodní toky či jiné 
biotopy). Pojmenujte ji. Diskutujte o jejím charakteru.

Co je potřeba
Šátky, kartony pro podkladové desky, z kartonu vyřezané části vrstevnic, 
lepící hmota, polystyrénové moduly, přírodní materiál k dotvoření zeleně 
(např. písek, větvičky, tráva, semínka, kamínky, …), vytištěné mapy, 
obrázky vrstevnic, pracovní list s vrstevnicemi, ukázka modelu kopce 
z kartonu. Materiály ke stažení zde: www.promenyproskoly.cz

2.  Modelujeme 
terén





Jak příroda a zeleň ovlivňuje podobu města? 
Co ve městě vytvořil člověk a co příroda? Děti 
ve městě hledají prvky přírody a lidmi vytvořené 
materiály. Následně vytvářejí vzorník přírodních 
a umělých materiálů vyskytujících se v prostředí 
města.

Jak děti motivovat
Jaké materiály ve městě vytvořil nebo upravil člověk? Jaké naopak příroda? 
Jaké materiály můžete ve městě objevit? Proč je důležité mít ve městě 
kromě umělých materiálů i ty přírodní? Jaké vlastnosti mají člověkem 
vytvořené hmoty? Které povrchy jsou vám příjemné, a které ne? 

Zadání pro děti
Zamyslete se nad detaily města a veřejného prostoru — jaké jsou zde 
materiály, textury, povrchy... Na fotografiích veřejného prostoru zkuste 
uhodnout, které prvky vytvořil člověk, a které jsou přírodní. Na kartičkách 
s obrázky detailů si prohlédněte materiály, povrchy a textury zblízka. 
Povídejte si o tom, jaké povrchy nás ve městě obklopují. Jaký mají pro 
nás význam? Pro inspiraci můžete vyrazit i k odborníkům do truhlářství, 
lakýrnictví, železářství, kamenictví apod., kde se používají vzorníky 
materiálů. Projděte se venku a pokuste se výtvarnou technikou zvanou 
frotáž zaznamenat co nejvíce povrchů, které se ve vašem okolí nacházejí. 
Frotáž vytvoříte tak, že přiložíte měkký papír na vybraný povrch (kmen 
stromu, chodník, lavičku, odpadkový koš, lampu, listí…) a lehce přes něj 
několikrát přejedete uhlem či voskovkou. Zaznamenávejte povrchy přírodní 
i umělé a získané vzorky pak roztřiďte. Vzorky nalepte na velkou čtvrtku 
a vytvořte si tak vlastní vzorník povrchů ve vašem městě. Hádejte, jaké 
materiály frotážovali ostatní. 

Co je potřeba
Střihový (nebo pauzovací) papír nařezaný na malé formáty, uhly (příp. 
rudky, měkké tužky nebo voskovky), lak na vlasy (pro zafixování obrázků 
kreslených uhlem a rudkou), hygienické ubrousky, inspirační karty 
(fotografie veřejného prostoru + detaily různých povrchů). Návrh kartiček 
ke stažení zde: www.promenyproskoly.cz

3. Sledujeme 
materiál





Co všechno se může stát v jeden den na jednom 
místě? Co kdybychom veřejný prostor zmenšili 
tak, že by se vešel do krabice od bot? Děti 
prostřednictvím loutkového divadla ztvárňují 
konkrétní místo a příběh jednoho dne 
v něm. Postaví scénu a v krátkém autorském 
představení zahrají příběh. Dílna posiluje 
dovednost zamýšlet se nad prostředím 
i interakcemi kolem nás.

Jak děti motivovat 
Máte rádi loutky a divadlo? Už jste někdy vyráběli a hráli loutkové 
divadlo? Představovali jste si někdy svět kolem sebe tak malý, že by se 
vešel do krabice od bot? Jak by vypadal? Co by se tam odehrávalo? Co je 
to veřejný prostor? Co se vám ve veřejném prostoru v poslední době 
přihodilo? Pamatujete si na nějakou zajímavou událost? Koho jste potkali 
a co to ve vás vyvolalo? Co vás překvapilo a co rozesmutnilo? Co se dělo 
dál?

Zadání pro děti
Pomocí kartiček si připomeňte různé typy veřejného prostoru a aktivity, 
které se v něm mohou odehrávat. Vyberte si jedno konkrétní místo 
a vymyslete příběh — co se na tomto místě stalo. Z kartonové krabice 
a špejlí ztvárněte toto místo jako divadelní scénu s loutkami. Připravte si 
scénář příběhu a přehrajte si ho nanečisto. Nakonec svou divadelní hru 
představte ostatním. Povídejte si o skutečných situacích, které jste ve 
městě zažili a které divadlo připomnělo.

Co je potřeba 
Kartičky s obrázky různých typů veřejného prostoru a aktivit, kartonové 
krabice, papíry, lepenky, tužky, barvy, barevné papíry, špejle, provázky. 
Návrh kartiček ke stažení zde: www.promenyproskoly.cz

4.  Vymýšlíme 
příběhy z ulic





Co je to architektonický styl? Jaké známe 
základní stavební slohy? Jak se proměňuje 
vzhled budovy podle stavebního slohu a její 
funkce? Děti si zahrají na architekta a nakreslí 
návrh budovy s konkrétní funkcí a v daném 
architektonickém stylu. 

Jak děti motivovat
Jak vypadaly domy před sto lety, jak před tisíci lety? V čem se od sebe 
města na první pohled liší? Jaké funkce mohou mít různé budovy, k čemu 
slouží, co se v nich děje? Co je to architektonický styl či stavební sloh? Kde 
se architekti inspirují? Co je to fasáda budovy? Jaký tvar může mít budova? 
Může být dům kulatý? Znáte nějakého architekta?

Zadání pro děti
Vylosujte si dvě kartičky — jednu s funkcí budovy a jednu se stavebním 
slohem. Rozmyslete si, co se od takové budovy očekává a jak si ji 
představujete. Pak svou představu nakreslete, použijte k tomu silný 
fix a velký papír. Až budete všichni hotovi, o svých dílech si povídejte 
a zhodnoťte, zda jste se do zadaného stylu trefili či ne. Můžete také 
hádat, v jakém architektonickém stylu jsou návrhy ostatních. Přemýšlejte 
nad tím, kde by mohla vaše budova být umístěna (v jakém městě, zemi, 
kde ve městě apod.).

Co je potřeba
Čtvrtky bílé A3–A2, silné fixy, kartičky se zadáním (architektonické styly, 
funkce budovy). Návrh kartiček ke stažení zde: www.promenyproskoly.cz

5.  Navrhujeme 
budovy





Z čeho se skládá město? Jaké budovy ve městě 
potkáváme? Jaké by to bylo, proměnit 
se v dům nebo park? Co se stane, když budovy 
ve městě přemístíme? Děti se skrze hru 
v maskách seznámí s tvorbou města a územním 
plánováním. Zamyslí se nad vzájemnými vztahy 
jednotlivých budov a veřejného prostoru.

Jak děti motivovat 
Z čeho se skládá město? Jaké budovy ve městě potkáváte? V jakých domech 
lidé bydlí, kde pracují a kam chodí za kulturou? Jaký dům nebo místo 
ve městě máte nejraději a proč? Jak ten dům vypadá a k čemu slouží? Kam 
si chodíte ve městě odpočinout? Je ve městě příroda? Jaké to je, proměnit 
se v dům nebo park? Co se stane, když se budovy ve městě přemístí? Jak 
spolu souvisí domy a okolní prostor? 

Zadání pro děti 
Přemýšlejte o tom, jaké se nachází ve městě domy či prostranství a jak 
vypadají. Domy mají fasádu; chodníky, parky, zahrady či náměstí mají 
svůj povrch. Vyberte si dům nebo prostor ve městě, který je vám nejmilejší 
a ve který se proměníte. Je to váš rodinný domek, panelák, park, hřiště 
nebo třeba potok? Tuto budovu či prostor nakreslete na karton, pak kresbu 
vystřihněte a vytvořte si masku na obličej. K masce přivažte gumičku, 
aby na hlavě dobře seděla. Pomocí lepi cích pásek vyznačte na podlaze 
strukturu města: rozhodněte, kde bude centrum, kolem něj veďte malé 
uličky a nezapomeňte ani na hlavní silnice a pěší zóny. Nasaďte si masku 
a vstupte do vyznačeného města. Teď jste jeho součástí. Sledujte, co se 
stane, když změníte polohu. Divadlo se objeví před hasičskou zbrojnicí, 
škola u krásného parku… Povídejte si o tom, jak je důležité, kde jaká 
budova stojí či kde leží jaké prostranství. Můžete si i zahrát hru: pusťte si 
z internetu zvuky města, pohybujte se po plánu a tančete. Když se zvuk 
zastaví, okamžitě se zastavte, jako byste zmrzli. Popište, co se ve městě 
změnilo, co funguje a co ne. Hru opakujte a tvořte různá uspořádání města.

Co je potřeba
Kartonové desky (příp. tvrdé čtvrtky, formát A3), tužky, akrylové barvy, 
barevné lepicí pásky, výstřižky fotografií na koláž, lepidla, nůžky, kusy 
textilu, textilní guma (50 cm pro každého účastníka), děrovačka, krepová 
lepenka (pro vyznačení plánu města na podlahu), nahrávky zvuků města 
+ přehrávací elektronika. Inspirace zde: www.promenyproskoly.cz

6.  Hrajeme si  
na město





Jak k nám promlouvá město v různých svých 
částech? Zaposlouchali jsme se někdy do jeho 
řeči? Při procházce děti dokumentují město 
kolem sebe — fotografují a nahrávají zvuky. 
V ateliéru přiřazují zvuky k fotografiím 
a zvukový záznam převádí do lineární kresby. 
Děti zapojují různé smysly, učí se převádět 
zvukové vjemy do výtvarného díla a vnímají 
odlišný charakter různých částí města. 

Jak děti motivovat
Jak k lidem promlouvá město? Zaposlouchali jste se někdy do zvuků, 
které město vydává? Co se nám město snaží říct? Dokážete si jeho řeč 
přeložit? Co to ve vás vyvolává? Jsou jednotlivé části města různě hlučné? 
A dovedete si představit úplně tiché město? Nebo umíte si naopak 
představit, že byste žili ve městě, které je neustále hlučné?

Zadání pro učitele
Promyslete si rozdíly v hlučnosti různých míst ve vašem městě. 
Vymyslete plán procházky tak, abyste navštívili 3 rušná a 3 klidná místa. 
Při procházce pomáhejte dětem místa fotografovat a zaznamenávat zvuk 
pomocí nahrávacího zařízení.

Zadání pro děti
Vydejte se na procházku, fotografujte navštívená místa a nahrávejte zvuky 
kolem sebe. V ateliéru pak přiřazujte snímky ke zvukovým záznamům. 
Využijte mapu okolí a zakreslete do ní svou trasu. Zvukové záznamy 
zachyťte na papír jednoduchou lineární kresbou — zkuste přepsat zvuk 
do kresby! Povídejte si o rozdílech mezi navštívenými místy. Co se nám 
město snaží říct? A jak byste mu odpověděli?

Co je potřeba
Nahrávací zařízení (diktafon nebo mobil), fotoaparát či mobil, papíry, 
tužky, příp. vytištěné mapy okolí.

7.  Nasloucháme 
městu





Co je to náměstí? Jaké jsou jeho funkce? Jak 
vzniklo? K čemu sloužilo dříve a k čemu slouží 
dnes? Jak vypadá a funguje náměstí v blízkosti 
naší školy? Co bychom na něm chtěli změnit? 
Děti kreslí své návrhy na průhledné fólie, které 
pak fotografují na různých místech náměstí. 
O návrzích pak diskutují s ostatními.

Jak děti motivovat
Co je to náměstí, jak vzniklo a k čemu sloužilo? K čemu náměstí slouží 
dnes? Jak vypadá a funguje náměstí u vaší školy? Co byste na něm chtěli 
změnit? Kdo ho využívá? Jaké náměstí máte nejblíže u školy a jaké nejblíže 
vašemu bydlišti? Pořádají se na něm trhy či slavnosti? Chodíte tam rádi? 
Zdržují se na něm lidé? Najdete tam nějakou historickou budovu, místo 
k odpočinku, výtvarné dílo?

Zadání pro děti
Povídejte si o tom, jak vznikala města, jejich centra a náměstí. K čemu 
náměstí sloužila a k čemu slouží dnes (trhy, prostor pro sdružování 
a předávání informací, reprezentativní domy — historické prvky, 
ekonomická tepna města, centrum turismu, místo odpočinku, …)? Jděte se 
podívat na nejbližší náměstí a zamyslete se nad jeho podobou a funkcí. 
Povídejte si o tom, jak se na náměstí cítíte, co se tam dá dělat a co by 
se mohlo zlepšit. Své návrhy nakreslete na průhledné folie a pak folie 
předkládejte před různé kouty náměstí — vyberte tak nejlepší umístění 
vašeho návrhu. Různé varianty komentujte a vyfoťte nebo nahrajte video. 

Co je potřeba
Průhledné folie, bílý a černý permanentní fix, fotoaparát či mobil. Ukázkové 
fotografie náměstí nalezte zde: www.promenyproskoly.cz

8.  Měníme 
náměstí





Známe své sousedy? Kdo využívá veřejný 
prostor v našem okolí? Co je to komunita 
a kdo ji utváří? Co jsou to komunitní zahrady 
a proč je lidé ve městech zakládají? Děti se 
pokusí navrhnout komunitní zahradu tak, 
aby vyhovovala všem obyvatelům v okolí 
— dospělým i dětem, starým lidem i maminkám 
s kočárky. Aby se v ní lidé mohli nejen setkávat, 
ale mohli ji využívat například k pěstování 
zeleniny, kompostování či ke společenským 
akcím.

Jak děti motivovat
Co je to komunita? Kdo ji utváří? Známe své sousedy? Co všechno se 
sousedy můžeme sdílet? Kdo využívá veřejný prostor v našem okolí? 
Co jsou to komunitní zahrady a proč je lidé ve městech zakládají? Co jsou 
to vnitrobloky a jak je možné je využívat?

Zadání pro děti
Seznamte se s pojmy „komunita“ a „komunitní zahrada“. Podívejte se 
na video o vybrané komunitní zahradě a povídejte si o něm. Diskutujte 
o tom, jaké potřeby má komunitní zahrada splňovat, komu je určena 
a co v ní nesmí chybět. Jednu takovou zahradu navrhněte. Pracujte 
s informacemi z úvodní diskuse i z videa. Pokud tvoříte ve skupině, 
diskutujte společně o návrhu, jednotlivých prvcích i materiálech. Podle 
svého návrhu vyrobte model zahrady z přírodnin a krabice. Přírodniny 
můžete nasbírat v okolí domova nebo školy. 

Co je potřeba
Kartonové krabice (prostor zahrady), přírodniny (mech, klacky, kamení, 
skořápky, květiny,…), karton, provázky, dráty, špejle, lepenky. 
Ukázkové video o komunitní zahradě můžete zhlédnout zde: 
www.promenyproskoly.cz

9.  Sousedíme 
ve městě


