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1. Úvod 
Projekt Koně jsou v pohodě! byl spolufinancován Jihomoravským krajem v rámci 
I. Programu MŠMT "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními" 
v roce 2006. Realizovaný projekt byl koncipován jako pobytový preventivní program s prvky 
zážitkové pedagogiky a hippoterapie pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ Křenová 21.  

Původně měly proběhnout celkem 3 týdenní turnusy, kterých by se postupně zúčastnily 
všechny třídy z 2. stupně školy. Z důvodu krácení rozpočtu projektu byl však realizován 
pouze jeden týdenní pobyt, kterého se zúčastnila skupina 20 žáků ze 6. – 7. tříd pod 3členným 
pedagogickým vedením. Pobyt proběhl v termínu od 2. do 8. října 2006 na Kolářově chatě 
Slavíč v Moravskoslezských Beskydech. 

Skupina byla složena z žáků ve věku 11 – 14 let (9 chlapců a 11 dívek) pocházejících ze 
sociálně slabého a málo podnětného rodinného prostředí, u kterých je zvýšené riziko výskytu 
sociálně patologických jevů jako jsou problémové chování, šikana, kouření, drobné krádeže 
apod. 

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat v třídních kolektivech pozitivní psychosociální vazby 
a vytvořit základ pro preventivní působení v průběhu školního roku. Mezi dalšími cíli bylo 
také utváření pozitivního vztahu dětí ke zvířatům, k sobě navzájem i k životnímu prostředí 
a vyrovnání šancí sociokulturně znevýhodněných žáků poznat zdravé prostředí a pozitivní 
zážitky. 

V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé aktivity programu v pořadí, v jakém byly 
realizovány, jejich stručný popis, průběh a hodnocení na základě zpětných vazeb žáků 
a pedagogů.  

 

2. Harmonogram 

den dopoledne odpoledne večer 
pondělí příjezd, ubytování vzájemné představení se 

"v kruhu" 
povídání o koních (teorie) 

úterý celodenní výlet K čemu nám koně "slouží"? 

středa práce ve skupině "můj 
osobní erb" 

jízdy na koních a péče 
o ně 

diskotéka, společenská hra 
"zvíře, kterým bych chtěl být"

čtvrtek jízdy na koních a péče 
o ně 

hra "obličeje" arteterapie "řeka života" + 
vyprávění 

pátek arteterapie "koně" hra "co si vezmu na pustý 
ostrov" 

relaxační cvičení 

sobota jízdy na koních a péče 
o ně 

videofilm o drogách - 
příběh 

vyhodnocení "příběhů" – můj 
názor 

neděle zpětné vazby, hodnocení 
"co se líbilo – co ne" 

odjezd  
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3. Popis a rozbor aktivit 

Hippoterapie 

Aktivity spojené s péčí o koně a jízdou na koních probíhaly po celou dobu pobytu. Děti byly 
rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina pracovala u koní dopoledne, prováděla úklid stájí, 
krmení a sedlání koní. Druhá skupina se účastnila péče o koně a jízd v odpoledních hodinách. 
Druhý den se obě skupiny vystřídaly. Skupina, která nebyla u koní prováděla zážitkové 
aktivity dle harmonogramu. Každá skupina tedy realizovala jak uvedené zážitkové aktivity, 
tak i hippoterapii. 

Vzájemné představení 

Aktivita proběhla v přírodě (po ubytování). Reakce žáků na nové prostředí byly rozpačité: 
pravděpodobně nikdy nebyli na horské chatě, v lese (bez kontaktu s vymoženostmi 
velkoměsta). "Život bez fastfoodu si tyto děti asi nedovedou představit." Ihned po příjezdu 
děti žádali výlet do Ostravy. 

Děti se znaly ze školního prostředí, ale jelikož byli vybrány z různých tříd, tak podrobnosti 
o sobě navzájem neznaly. Představování probíhalo v klidném prostředí nedaleko chaty, kde 
každý měl za úkol o sobě říct, co ho baví a nějaký zážitek ze svého života. Ze začátku se 
někteří těžko soustředili, ale postupně, jak vypravovali své zážitky, to všichni začali brát 
vážně. 

 Tato aktivita rozvíjí sebeprezentaci a komunikační dovednosti dětí. Na základě této 
zkušenosti, by bylo efektivnější aktivitu realizovat ve večerních hodinách a v místnosti, až po 
té, co se děti trochu "rozkoukají" v novém prostředí. 

Můj osobní erb 

Popis hry: Každý žák dostal papír s kresbou prázdného erbu s šesti políčky. Pět políček bylo 
očíslovaných od 1 do 5. Do okénka číslo 1 měly děti napsat a nakreslit nejdůležitější událost 
a do okénka číslo 2 největší úspěch v jejich životě. Třetí okénko měly vymalovat 
nejšťastnějším okamžikem za poslední rok, do 4. okénka vepsat, včem vynikají a do 5. 
okénka napsat jména těch, kteří jsou jim nejbližší. 
Aktivita děti velmi zaujala a přistupovaly k ní s nadšením. Po úvodním vysvětlení pravidel 
hry začaly překvapivě samostaně a soustředěně pracovat. Pro lepší orientaci v pravidlech hry 
byly její jednotlivé části napsány na tabuli.  
Některé děti projekt oslovil natolik, že do prvního okénka nakreslili koně. Dalšími 
zaznamenanými událostmi byly Vánoce a narozeniny, ale také se zde projevily negativní jevy, 
např. nález větší částky peněz (5 případů). Opět se potvrdilo, jaké hodnoty děti uznávají. 
Postupně se vyplňovala další okénka individuálním tempem každého žáka.  
V druhém okénku děti nejčastěji uváděly své úspěchy v zájmové a sportovní činnosti, u dvou 
dětí se objevily i školní úspěchy. Nejšťastnějšími okamžiky za poslední rok byly u většiny 
dětí narozeniny, Vánoce nebo získání nových věcí. Odpovědi byly většinou jednoduché, bez 
nápadů, fantazie a často se opakovaly. Ve třech případech se objevila silná vazba na rodinu 
a její členy.  
Odpovědi ve čtvrtém okénku se velmi podobaly odpovědím v políčku číslo 2. Převažovalo 
tancování, malování a sport. 
V pátém okénku se jednoznačně objevovali členové nejbližší rodiny (rodiče, sourozenci) 
a blízcí známí rodiny. Z toho vyplývá silná vazba dětí na rodinu. 
Tato aktivita byla pro děti jedna z nejzajímavějších, které realizovaly. 
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Hra Zvíře, kterým bych chtěl být 

Popis hry: Každý žák představí nějaké zvíře, které má rád a kterým by chtěl být. Vysvětlí, 
proč se mu líbí a popíše jeho život. 

Tato hra děti velice zaujala. U většiny žáků vybrané zvíře svými projevy korespondovalo 
s vlastnostmi a chováním žáků. Hra se projevila jako zajímavý nástroj k diagnostice žáka. 
Výstupy byly projednány s třídními učiteli a budou podnětem pro další práci s dětmi. 

Příklady: 

Chlapec, který má velké problémy s chováním a s přijetím vlastní identity si zvolil zvíře 
"kočkopes". Na otázku, proč si toto zvíře zvolil, odpověděl narážkou se sexuálním podtextem. 

Dívka, která má problémy s nadváhou, chtěla být psem, což zdůvodnila tak, že chce být 
hýčkána a dobře jíst. 

Dívky dvojčata (klidné, mírné povahy) – jedna z nich chtěla být motýlem, aby létala z kytky 
na kytku a zbírala šťávu; druhá chtěla být delfínem, který je podle ní nejhodnější mořský 
živočich, který všem pomáhá. 

Chlapec, který má problémové chování se sklony k šikaně, chtěl být panterem – šelmou, která 
je dravá a nikdo na ni nemá. 

Chlapec, který je častou obětí šikany, chce být býkem, protože by chtěl všechny nabrat na 
rohy. 

Dívka (poslušná, tichá, klidná a pracovitá) by chtěla být ovcí, protože je pěkná, heboučká a je 
pořád venku. 

Chlapec, který je na první pohled nečitelný a v kolektivu se projevuje navenek drsně, aby 
obstál před ostatními, by chtěl být slepeckým psem, protože pomáhá lidem. 

Dívka s psychicky nemocnou matkou by chtěla být klokanem, protože má miminko stále 
u sebe. 

Hra Obličeje 

Popis hry: Ve skupině si vyber jednoho kamaráda a přiděl mu jeden typ obličeje. Předveď 
jeden z typů obličejů, který je ti sympatický. Který typ obličeje vidíš kolem sebe nejčastěji? 
Které typy obličejů máš kolem sebe nejraději? 

Děti se bavily tím, že hledaly v obličejích rysy svých spolužáků v různých náladách. Měly si 
tak možnost vyzkoušet míru své empatie a soustředění v daném okamžiku. 

Tato technika působila spíše relaxačně na uvolnění případného napětí v kolektivu. Hra se 
dětem velmi líbila, dokázaly se při ní uvolnit a spontánně si ji užili.  

Arteterapie "řeka života" + vyprávění 

Popis hry: Každý žák si na papír namaluje řeku, na jejichž úsecích označí významné mezníky 
svého života. Co se mu přihodilo během dosavadního života. 

Aktivita se nesetkala s úspěchem, neboť dětem se nedařilo pochopit, o co v této hře jde. Děti 
si nakreslily svou řeku života a byl jim vysvětlen význam slovního spojení mezník života jako 
pro ně významné / důležité udalosti v životě, která jim utkvěla v paměti. Jedinou pro děti 
významnou událostí bylo jejich narození. Dále už si na žádnou významnou událost svého 
života nevzpomněly.  

Zpětnou vazbou pro realizátory bylo, že aktivita je určena pro vyzrálejší kolektiv dětí. 
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Arteterapie "koně" 

Aktivitě předcházela názorná motivační přednáška majitelky koní doplněná množstvím 
obrázků a s využitím demonstračních metod.  

Děti nejprve namalovaly obrázek koně, na kterém samy jezdily. Díky vztahu, který si ke 
zvířeti vytvořily, je malování velmi bavilo a daly si proto záležet, aby právě jejich obrázek byl 
ten nejhezčí. Ve večerním programu byl vyhodnocen a odměněn nejzdařilejší výtvor. 

V závěru týdne byla tato aktivita zakončena soutěží, která spočívala v doplňování názvů částí 
těla do schématu koně. Děti si měly možnost ověřit, co si zapamatovaly o koních. Bylo 
překvapivé, jak uměly popsat části koňského těla. Tato aktivita byla dětmi realizována se 
spontáním nadšením a zájmem, což bylo jedním z hlavních cílů projektu. 

Hra "co si vezmu na pustý ostrov" 

Popis hry: Žáci ve skupině si na papír napíší šest věcí, které by si s sebou vzali na pustý 
ostrov – vysvětlí proč... 
Hra byla uvedena příklady z literatury a bylo využito zeměpisného i přírodovědného učiva 
k motivaci dětí. Na této hře bylo zajímavé pro žáky i učitele, jaké věci u dětí převažovaly: 
jídlo, mobilní telefon, cigarety. Z tohoto bylo zřejmé, jaký žebříček hodnot děti preferují. 
V závěru hry byla diskuse, kde každý musel obhájit věci, které napsal. Až na výjimky děti 
braly tuto hru jako legraci a nad smyslem svých hodnot a podstatou hry se příliš nedokázaly 
zamyslet. Aktivitu tedy braly spíše povrchně než do hloubky. 

Relaxační cvičení 
Po každé náročnější aktivitě probíhaly krátké relaxace s hudbou. 

Videofilm o drogách – Já a droga 
V první části filmu jsou shrnuty charakteristiky drog a jejich rizika a nebezpečí. V druhé části 
jsou velmi poutavé autentické rozhovory s lidmi, kteří měli větší či menší problém s drogou. 
Mezi těmito lidmi jsou i veřejně známé osobnosti (herci, zpěváci), což děti obzvlášť upoutalo. 
Děti film shlédli a poté následovala diskuze, kde každý žák sdělil svůj názor popřípadě popsal 
svůj první kontakt s drogou. Většina měla zkušenosti s kouřením i s alkoholem, a to přímo 
z rodinného prostředí. Žáci měli při diskuzi nejprve ostych a poté, co se osmělil první z nich 
a podělil se s ostatními o svou zkušenost, se přidali další. Děti, o kterých učitelé vědí, že 
v rodině je problém s alkoholem, se při této diskuzi neotevřely. Film i beseda děti zaujala 
a učitelé byli překvapeni jejich sdílností. 

Hodnocení, zpětná vazba 
Před odjezdem proběhlo závěrečné hodnocení celého pobytu a všech aktivit. Děti měly 
možnost se vyjádřit jak kladně tak záporně k průběhu celé akce. Většině dětí se pobyt velmi 
líbil, především péče o koně a jízda na koních. Mezi dětmi se vyskytlo několik jedinců, kteří 
se buďto koní báli nebo jim "nevoněla" práce okolo nich. Některé děti nejsou zvyklé na 
domácí stravu a proto nebyly nadšeny zdejším jídelníčkem - "chyběly jim brambůrky a cola". 
Několik dětí, se kterými byly velké kázeňské problémy, po návratu do školy vyjádřilo touhu 
se na místo pobytu a hlavně ke koním vrátit. Tato bezprostřednost realizátory velmi zaujala 
i potěšila. 
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3. Závěr 
Realizace pobytového preventivního programu byla významným přínosem jak pro žáky, tak 
i pro pedagogy. V jeho průběhu měli všichni účastníci možnost intenzivního vzájemného 
poznávání v netradičním a podnětném prostředí a s tímto poznáním také pracovat v rámci 
jednotlivých zážitkových aktivit. Učební osnovy zúčastněných ročníků navíc obsahují učivo 
o prostředí, kde pobyt probíhal (Moravskoslezské Beskydy, Jeseníky). Na základě toho byl 
uskutečněn v rámci pobytu také celodenní výlet. 

Velmi pozitivní byla především práce dětí u koní a pozorování postupně utvářených vztahů 
dětí k nim od nedůvěry či dokonce strachu při prvním kontaktu až k péči o ně. Tyto zážitky 
byly pravděpodobně nejsilnější a účastníky ovlivnily nejvíce, což si některé děti uvědomily až 
po návratu domů. 

Realizace projektu byla hodnocena přímo na místě, kde děti hodnotily některé aktivity 
záporně (brzké vstávání ke koním, uklízení stájí a některé zážitkové hry). Při následném 
hodnocení po návratu byly názory dětí často opačné a chtěly by se znovu na místo pobytu 
vrátit. Proto by bylo dobré pobyt po určitém čase se stejnou skupinou zopakovat a porovnat 
chování, návyky a dovednosti dětí při prvním a následném pobytu. 

Realizace projektu se však neobešla bez problémů. Původním záměrem bylo, aby se 
pobytového programu zúčastnily celé třídní kolektivy, aby zde byly vytvořeny pozitivní 
psychosociální vazby jako základ pro následnou práci ve škole. Z důvodu krácení rozpočtu se 
programu mohla zúčastnit pouze jedna skupina dětí, která byla složena z žáků, které měly 
zájem a jejichž rodiče souhlasili s jejich účastí. Proto se nepodařilo vytvořit homogenní 
skupinu žáků vzhledem k věku dětí a jejich příslušnosti k třídnímu kolektivu. Vzhledem 
k termínu konání na začátku školního roku, nebylo dostatek prostoru k důkladnější 
organizační přípravě a zajištění účasti celých třídních kolektivů. Bylo nutné zajistit potřebné 
doklady i formou osobního kontaktu se sociálním odborem a především s rodiči, což bylo 
časově velmi náročné a komunikace s některými rodiči byla obtížná.  
Přestože skupina zúčastněných dětí byla sestavena z žáků různých tříd, v průběhu pobytu se ji 
podařilo stmelit a ke konci utvořila téměř kompaktní kolektiv. Průběh jednotlivých aktivit 
občas narušovalo chování dvou problémových dívek. Velkým problémem bylo používání 
mobilních telefonů, které velmi narušovaly průběh akce a byly zdrojem častých kázeňských 
problémů dětí. Při aktivitách, které děti nechtěly dělat, si telefonicky "stěžovaly" rodičům. 
Tato zkušenost potvrdila potřebu omezení používání mobilních telefonů v průběhu aktivit na 
podobných akcích. 

Lze tedy konstatovat, že stanovených cílů bylo z velké části dosaženo. Harmonogram 
plánovaných aktivit byl až na malé výjimky splněn. Po celkovém zhodnocení realizátoři 
projektu dospěli k názoru, že pobyt by měl trvat nejméně 14 dnů vzhledem k potřebě delší 
adaptace cílové skupiny na odlišné prostředí.  

K hodnocení výsledků projektu byli vyzváni i třídní učitelé zúčastněných dětí, kteří měli za 
úkol pozorovat chování těchto dětí ve škole v období po skončení projektu. Hodnocení 
jednotlivých učitelů bylo převážně kladné, hlavně v oblasti sklidněného chování žáků a jejich 
snaze předat nově získané poznatky ostaním spolužákům ve třídě. Takto možná i motivovali 
další žáky pro tyto akce, což je hlavní předpoklad k většímu zájmu dětí v případě podobných 
programů v budoucnosti. 

V průběhu celého školního roku bude nadále sledováno jak chování zúčasněných dětí, tak 
i vliv projektu na výskyt sociálně patologických jevů mezi žáky školy. Tyto aktivity 
koordinuje školní metodik prevence. 
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Vypracovaly:  
Ing. Charlotta Švehlíková (supervizor projektu) 

Mgr. Marie Daňková (vedoucí pobytového programu) 

Bc. Hana Hadrabová (koordinátor projektu) 
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Soutěž Co už vím o koních?


