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Strana 1 – Editorial a Téma roku
• Editorial (článek 1) a FOTO (1)
• Téma roku (článek 2) a FOTO (2)

Jan 
Blažek
Vedoucí programu 
GLOBE

Za 23 let své existence se program GLOBE 
nejednou ohlédl zpět, aby zkoumal sám 
sebe a své dopady. Výsledky posledního 
výzkumu z jara 2018 ukazují GLOBE jako 
silný badatelský program, který žákům 
i učitelům přináší řadu nesporných 
pozitivních výhod. Vidíme sebevědomé 
a kooperativní žáky, kteří oplývají mnoha 
dovednostmi a GLOBE je baví. Čteme 
o učitelích, kterým GLOBE otevřel dveře 
novým způsobům pedagogického 
myšlení a dodal pocit smysluplnosti 
vlastní práce.

Víme, že je stále mnoho co zlepšovat. 
Příběhy z těchto novin nicméně dokazují, 
jak „dospělé“ žáky a učitele v programu 
máme. Markéta z Kunratic nadšeně 
rozvíjí badatelství s prvňáčky a je zároveň 
programovou mentorkou. Renata z Píště 
je v programu teprve druhým rokem, její 
žáci se však pouští do zkoumání, která 
mají dopad na život v obci. V Kadani 
si čtyři učitelé a jedna třída vyjedou 
na tři dny bádat do přírody a v Třebíči 
a Moravských Budějovicích vezmou žáky 
rovnou na expedici do Irska.

GLOBE je unikátní v tom, že vytvořil silnou 
mezinárodní komunitu žáků a učitelů, 
která se každý rok potkává v ČR na GLOBE 
Games. Při čtení vzpomínek na letošní 
ročník tohoto úžasného setkání se mi 
vybavila citace jednoho žáka z výše 
jmenovaného výzkumu: „Ve škole jsme 
černá ovce mezi bílými, zatímco tady jsme 
černá ovce mezi černými.“

Těšíme se na další spolupráci 
ve školním roce 2018/2019!

FENOLOGIE za námi, čekají 
nás PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Tématem školního roku 2017/2018 byla FENOLOGIE. Během 
roku jsme bádali nejen o stromech a bylinách, ale sledovali 
jsme také chování některých živočichů.

Napadaly nás otázky, trénovali jsme formulaci 
hypotéz, pátrali jsme ve zdrojích po věrohodných 
informacích, pozorovali jsme a měřili, zjištěné 
poznatky jsme si dávali do souvislostí. Prezentovali 
jsme své výzkumy a kladli si nové otázky, ověřovali 
jsme pranostiky. Bylo toho moc a hlavní bylo, že jsme 
byli hodně venku a spolu.

V únoru v Praze Komořanech se nám věnovali 
odborníci na fenologii z ČHMÚ a bylo to velmi 
inspirativní, příští rok se nám jako odborník představí 
Ing. Michal Plundra = zahradník a zahradní architekt, 
který ze všeho nejraději vytváří přírodní zahrady 
a permakultury, učí vzdělávací programy ve Stanici 
přírodovědců, má tak velmi blízko ke vzdělávání 
a dětem. Hlaste se na podzimní semináře 
s odborníkem. 11. a 12. 9. 2018 proběhnou dva 
jednodenní semináře přímo ve Stanici přírodovědců 

v Praze, kde Michal pracuje. Ale pozor, kvůli velkému 
zájmu o téma, který jste projevili na GLOBE Games, 
bude odborný seminář jen pro učitele. Odhalíme 
biodiverzitu v místě, prozkoumáme hydrologické 
i pedologické podmínky, vymyslíme jak biodiverzitu 
zvýšit a sami si vytvoříme pomůcku na vlastní 
zahradu či do okolí školy. Něco dobrého si ugrilujeme 
a pořádně se vyvětráme. No prostě seminář vám bude 
inspirací pro práci s žáky a nebojte, ani ti o setkání 
s odborníkem nepřijdou. Kdo bude v rámci tématu 
roku pracovat pravidelně, k němu se Michal Plundra 
vydá přímo do školy a bude vám i vašim žákům 
konzultovat tvorbu přírodní zahrady přímo na místě.

Těšte se a hlaste se na seminář!

Podzimní seminář s odborníkem

11. a 12. září 2018
Stanice přírodovědců v Praze
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Strana 2 –Rozhovor a pozvánka
• Rozhovor s J. Činčerou (článek 3) a FOTO
• Pozvánka do projektu Mistři (článek 4) a povinná loga (odkaz na ně v článku)

Jaké jsou vaše dojmy z badatelské 
konference na GLOBE Games?
Přijel jsem už včera odpoledne, tak jsem 
měl příležitost pozorovat, jak to tady 
probíhá. Je jasně vidět, že děti, které zde 
jsou a s nimiž jsem měl možnost mluvit, 
tím programem žijí. Je to hodně dáno 
tím, že program GLOBE je dobrovolný, což 
vnímám jako podstatnou okolnost. Cítil 
jsem, že některé děti byly před prezentací 
nervózní z toho, jak jim to dopadne, ale 
přijde mi, že všechny opravdu žijí svými 
projekty a že příležitost vystoupit se svým 
projektem před ostatními chápou jako 
doložení smyslu své práce. Že to budou 
moci někomu říct, někdo se tím třeba 
inspiruje, někomu to pomůže.

Co dělá výzkumník a evaluátor 
na GLOBE Games?
Sbírá data. Jde o součást většího výzkumu, 
v jehož rámci už máme za sebou 
sběr kvantitativních dat od asi 460 
respondentů. Zkoumali jsme, jaké faktory 
ovlivňují spokojenost žáků s programem, 
a taky jejich pocit, že mohou něco 

změnit. To už mám spočítané a bude to 
jistě příjemné překvapení pro centrum 
TEREZA. (smích) Druhá kvalitativní část 
výzkumu probíhá přímo zde, kde hovořím 

se samotnými žáky a jejich učiteli. 
Zajímám se o to, jak přesně probíhá 
badatelství ve třídách. Jak se žáci zapojují 
do rozhodování. Jestli jejich badatelské 
projekty mají nějaký komunitní přesah. 
Jak vnímají GLOBE Games a jaký jim 
dávají význam. Všechny ty věci, které mě 
předtím zajímaly v číslech, mě teď zajímají 
v příbězích.

V čem se GLOBE liší v porovnání s jinými 
obdobnými vzdělávacími programy?
GLOBE je zajímavý hned z několika 
aspektů. První je jeho mezinárodní 
dimenze – vlastně jde o jeden 
z nejstarších, nejtradičnějších 
a nejrozšířenějších programů 
environmentální výchovy. Výsledky 
výzkumů lze porovnávat s výzkumy 
z jiných zemí, což přináší do programu 
mnohem hlubší pohled. GLOBE vnímám 
jako velmi široké prostředí pro různé typy 

badatelských projektů a aktivit. Na jedné 
straně spočívají v poměrně jednoduchých 
činnostech soustředěných na pravidelný 
sběr dat, na druhé straně mají přesah 
až ke komunitním projektům. Je samo 
o sobě zajímavé vnímat GLOBE jako 
prostředí pro širokou definici badatelství 
na školách. V neposlední řadě mě GLOBE 
zajímá i z hlediska vývoje, kterým v České 
republice prochází.

GLOBE v proměnách času
Jak se GLOBE za více než 20 let svého 
vývoje změnil?
Vnímám značný posun. Program vznikl 
jako iniciativa soustředěná na zapojování 
žáků do sběru dat a na předávání dat 
vědcům, agentuře NASA. S tou myšlenkou, 
že to bude cesta, jak posílit jejich zájem 
o Zemi a o environmentální programy. 
Ta myšlenka ale měla určité mezery. Když 
se soustředíte jen na sběr dat, je to sice 

Zapojte se 
do projektu Mistři!

Od sběru dat 
k badatelským projektům
Letošní GLOBE Games v Humpolci navštívil přední český 
odborník na evaluace environmentálních programů Jan 
Činčera z Masarykovy univerzity v Brně. O poslání a smyslu 
jeho návštěvy jsme si povídali krátce po skončení žákovské 
badatelské konference, kde seděl v panelu jako jeden 
z odborníků.

cenné, ale už vás to nenutí tolik přemýšlet 
o tom, proč vlastně ta data sbíráte a co 
jednotlivá měření říkají. Předáváte je 
někomu, koho vlastně neznáte. V úplně 
první české evaluaci z roku 2010 se 
ukazovalo, že žáci na jedné straně vidí 
smysl v tom, co dělají – že data předávají 
dál a jejich práce tudíž není zbytečná. 
Na druhou stranu jim často stačilo, že vidí 
ten smysl, ale už nerozuměli, co se s tím 
dál děje, k čemu je to dobré.

To se zlepšilo?
Myslím, že od tohoto bodu se GLOBE v ČR 
velice posunul směrem k badatelství. 
K tomu, že jde o žáky, kteří se v různé 
míře podílí na rozhodování o tom, co 
se bude zkoumat. K tomu, že projekty 
častěji vychází z místní potřeby a místního 
kontextu. Přesun směrem ke komunitní 

dimenzi vnímám jako další posun kupředu 
a výzvu pro český GLOBE.

Zpět k Vašemu působení na GLOBE 
Games – co vás ještě zaujalo?
Po stránce odborné mě samozřejmě 
zajímá i úroveň výzkumné metodologie, 
jak se ji podaří žákům na úrovni 
základní nebo střední školy zvládnout. 
V řadě projektů, které jsem zde viděl, 
byla ta úroveň velmi dobrá. Je jasné, 
že jde o projekty ve své podstatě 
malé. Ale pokud se na ně podívám 
jako na určitou přípravu k seriózním 
vědeckým projektům, tak řada z nich 
byla metodologicky opravdu velmi 
dobře zvládnutá. Některé byly tak 
originální, že by se mi líbilo, kdyby je 
dělali moji studenti.

Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti je spolufinancován Evropskou unií.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hledáme nové školy, 
které se zapojí 1. září 
2019 a stanou se posilou 
Mistrovského týmu, 
který v tuto chvíli čítá 
52 zapojených škol!

Pro více informací pište na: 
vanda.novakova@terezanet.cz

Projekt Mistři kolegiální podpory 
v oblasti přírodovědné gramotnosti 
podporuje a rozvíjí pedagogy ZŠ a SŠ ze 
všech krajů, zaměřuje se na kolegiální 
podporu nejen v oblasti výuky 
přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj 
mentorských dovedností. V současné 
chvíli hledáme školy, které se zapojí 
do závěrečné fáze Delta!

Projekt poskytne zkušeným pedagogům 
podporu, aby působili jako pedagogičtí 
lídři a interní mentoři na svých školách 
a v regionu. Ve školách vzniknou týmy 
pedagogů, kteří budou společně plánovat, 
navštěvovat se při výuce a reflektovat 
ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními 
metodami výuky v přírodovědné 
oblasti a své dovednosti pro vedení 
a mentoring kolegů.
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Osobní účastí na několika schůzkách se pan ředitel 
brzy ujistil, že učitelé pod vedením interní mentorky 
Hany Kožíškové jsou motivovaní v rámci svého 
profesního rozvoje zkoušet nové metody výuky 
(BOV, učení venku, práci s digitálními pomůckami 
apod.), a dal této akci zelenou. „Nakonec si pan ředitel 
přál, abychom něco takového udělali,“ shrnuje Hana 
Kožíšková postoj vedení, které muselo kvůli jedné 
třídě zajistit suplování hned za čtyři učitele. Pětičlenné 
skupince Mistrů tím začala několikaměsíční intenzivní 
přípravná práce. Společně plánovali badatelské 
hodiny a dávali si na svou výuku zpětnou vazbu. 
Vše s vidinou toho, že až své lekce vypilují, otestují je 
„naostro“ na jarním badatelském pobytu.

24. dubna se konečně dočkali! 21 žáků Tercie 
a čtyři učitelé vyrazili do 4 km vzdálené Zásady 
u Kadaně pěšky. „Chtěla jsem, aby to tu žáci lépe 
poznali, proto jsem pro ně připravila quest, který řešili 
cestou po dvojicích,“ prozrazuje interní mentorka, 
která se tvorbu questů (naučných hledaček) naučila 
v projektu Tajný život města. Tajenka questu 
žákům prozradila hlavní cíl jejich nadcházejícího 
pobytu – „BÁDAT V PŘÍRODĚ“.

Ještě odpoledne byli žáci rozděleni do 4 skupin. 
Každá skupina po následující 2 odpoledne 
a 2 dopoledne prošla čtyřmi badatelskými lekcemi 
z oblasti fyziky, chemie, biologie a ekologie, které 
trvaly vždy 3 hodiny. V lekci z fyziky žáci měli přijít 
na postup, kterým pomocí měření atmosférického 
tlaku (pomůcka Pasco) vypočítají nadmořskou výšku 
daného bodu. V lekci z chemie porovnávali čistotu 
vody v potoce, řece a studánce a měřili rychlost 
proudu toku. V lekci z biologie porovnávali jarní 
aspekt u potoka a na louce s využitím aplikace 
PlantNet. V lekci z ekologie zjišťovali čistotu vody 
v potoce pomocí odlovených bezobratlých a výpočtu 

biotického indexu. V závěru pobytu žáci prezentovali 
svá zjištění v původních skupinách. Předtím ale museli 
sesbírat data od ostatních týmů, korigovat případné 
nepřesnosti, zahrnout výsledky z mírně odlišných 
lokalit a další souvislosti.

„Žáci se moc netěšili, protože si mysleli, že se tu 
budou normálně učit,“ prozrazuje mi se smíchem 
učitelka biologie Dana a dodává: „Nejsou to děti, které 
bychom dopředu vybrali se zájmem o přírodu. Navíc 
jsou v pubertě, takže to s nimi není nejjednodušší.“ 
Od prvního dne však učitelé pozorují, jak se postoje 
žáků k akci mění – bádají, pracují ve skupinách 
a kultivují se v mluveném projevu. „Chtěli jsme 
v dětech probudit zaujetí pro přírodu,“ shrnuje hlavní 
cíl badatelského pobytu mentorka Hana. „Dnešní děti 
by nenapadlo vlézt do potoka, obracet kameny a hledat, 
že to tam kypí životem.“ Její slova potvrzují spontánní 
výroky žáků: „Tohle jako žije i v tom našem potoce? 
To já už tam nevlezu.“ Leckterá zjištění (např. nález 
nitěnek v čistém potoce) vyvolala v žácích otázky 
týkající se ochrany životního prostředí, nález mrtvého 
telete na poli dokonce spustil přímou akci žáků!

Učitelé neskrývali své nadšení: „Konečně byl 
na všechno čas. Společně jsme rozebrali, co se nám 
v lekcích povedlo a co by se mohlo zlepšit. A ještě jsme 
se žáky navázali dobré vztahy. Rádi bychom v dalších 
letech pobyt opakovali.“

Na závěr druhého dne se přišla na své terciány 
podívat i jejich třídní učitelka. Se zájmem si obešla 
všechna stanoviště a také ona byla v Zásadě velmi 
spokojená. 

Je za humny život, 
aneb bádáme pro 
blaho naší obce

V Zásadě 
vydařená akce
21 žáků, 4 učitelé, 3 dny v přírodě. Zdá se vám to jako sen? 
Mistři z Gymnázia v Kadani si jej splnili! Pracovat na něm 
začali již na podzim loňského roku, kdy si realizaci této 
akce směle zařadili do svého ročního plánu. Bylo dost času 
přesvědčit o svém záměru vedení školy.

S badatelstvím a účastí v programu GLOBE můžete začít kdykoliv, 
naskočit přímo do projektu a zúčastnit se v témže roce i GLOBE 
Games. Své o tom ví paní učitelka Renata Hasalová a její GLOBE tým 
ze základní školy Píšť v Moravskoslezském kraji. Jejich příběh se 
vám odkryje v následujících řádcích. 

V loňském roce se naše škole stala nováčkem na zkoušku 
v programu GLOBE. Co nás na programu zaujalo? Nejvíce se nám 
líbilo asi to, že se z dětí stávají odborníci ve zkoumání přírody 
přímo v okolí naší školy. S programem jsme se skamarádili 
a „skočili rovnýma nohama“ do výzkumného projektu bádání 
kvality půd. Po úžasných GLOBE Games v Moravských Budějovicích 
bylo rozhodnuto. 

Začali jsme vymýšlet, čím se „gloubáci“ zapojí aktivně do života 
obce. Hledali jsme pixel, kontrolovali čistotu vzduchu, pročetli 
zpravodaj obce... Padl nám do oka článek, který se týkal kanalizace. 
Problém, který vyvolal řadu emocí, nekonečných diskusí, otázek… 
Problém, který rozdělil obyvatele na dva tábory. 

Naším cílem nebyla kritika či hodnocení názorů lidí, ale rozhodli 
jsme se naším projektem „Je za humny život?“ zjistit, zda chybějící 
kanalizace ovlivňuje život v potoce, do kterého vtékají veškeré 
odpady z píšťských domácností.

Při našich prvních jarních výpravách jsme spojili naše „osmácké“ síly 
a zatočili s nepořádkem v potoce i kolem něj. Byli jsme překvapeni, 
co v něm můžeme najít - hromadu plastových lahví, sáčků, 
pneumatiku, dráty a kabely, části spotřebičů, baterie, sklo a jiný 
nepořádek. Při výpravách jsme viděli splašky z domácností. Proto 
jsme se domnívali, že při našich výzkumech zjistíme, že voda je 
silně znečištěná.

Na potok se vrhli naši „odborníci“ a prozkoumali ho. Zeměpisec 
zjišťoval údaje o délce a umístění potoka, biolog sledoval rostliny 
a živočichy v potoce i mimo něj. Chemik sledoval na sedmi 
stanovištích pH, průhlednost, množství dusičnanů a rozpuštěného 
kyslíku a vytvořil si stupnici zápachu. Prostý občan diskutoval 
a rozebíral odpovědi z ankety. Musíme však konstatovat, že 
výsledky nás trochu zaskočily. Náš potok patří tabulkově „jen“ mezi 
průměrně znečištěné vody. Domníváme se, že výsledky měření 
mohly být ovlivněny nedostatkem vody v Píšti (vyschlý vrt). 

Hlavním přínosem projektu bylo vyčištění potoka a práce v terénu. 
Nesmíme také zapomenout na práci týmu badatelů (osmáků), kteří 
si uvědomili, že si naši vesničku a „modrou planetu“ musí chránit, 
aby se z ní nestala skládka odpadů. Pevně věříme, že lidé v obci se 
dohodnou a najdou společné řešení této situace.

Vrátíme raky a ryby do potoka? Budou si v něm děti zase někdy 
hrát? Na tyto otázky zatím odpovědi neznáme… Možná, uvidíme…
Mgr. R. Hasalová, ZŠ a MŠ Píšť
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• Jak bádat s pvnáčky? Rozhovor M. Vokůrková (článek 7) a FOTO
• GLOBE zkoumá sám sebe – evaluace (článek 8)

Jak ses dostala ke GLOBE?
Kolega Honza Mazůrek věděl, že chodím 
se třídou učit ven, proto mě před pěti 
lety oslovil, jestli bych mu pomohla 
s organizací GLOBE Games v naší škole. 
Spadla jsem do toho rovnou po hlavě. 
Absolvovala jsem vstupní badatelský 
seminář, začala ve škole vést nepovinný 
předmět Gloubík a připravovala 
obrovskou akci k oslavě dvacátých 
narozenin programu GLOBE. Úplně mě 
to pohltilo. Navíc jsem se později stala 
mentorkou GLOBE a snažím se šířit GLOBE 
a badatelsky orientované vyučování mezi 
další pedagogy.

Jak to vypadá konkrétně?
V začátcích jsem učila čtvrťáky a zkoušela 
bádat s nimi. Zjistila jsem, že je baví 
dělat různé pokusy, vyrábět si pomůcky, 
tvořit tabulky a prezentace. Bavilo nás 
provádět různá pozorování na našem 
hřbitově odpadků nebo měření na pixelu 
v nedalekém Kunratickém lese. Umíme 
změřit korunový zápoj, výšku stromu, stáří 
stromu. V loňském roce jsme se zapojili 
do projektu Tajný život města. Získali 
jsme čtyři tablety, a to nám otevřelo další 
možnosti. Využíváme zajímavé aplikace. 
Například díky Pl@ntnet zkoumáme 
rostliny v okolí školy. Představte si, 
že v okolí školy jsme zjistili 120 keřů 
s jedovatými bobulemi.

Museli jste je odstranit?
Kdepak. Vytvořili jsme plakáty a rozvěsili 
jsme je po škole. Zatím se nám nikdo 
neotrávil.

Takže pracuješ spíše se staršími dětmi, 
které už zvládnou komplexnější práci?
Myslela jsem si, že bádat se dá, až 
když děti umí psát. Ano, ryzí GLOBE je 
snazší s žáky čtvrtých a pátých ročníků 
a původní metodiky počítaly dokonce 
se studenty středních škol. Ale bádat 
jednodušší formou se dá už s prvňáky 
i předškoláky.

Jak se liší badatelství na prvním stupni?
Letos učím první třídu a inspiruji se 
partnerským projektem TEREZY Les 

ve škole. Snažím se často učit venku. 
Vedení školy nám vyšlo vstříc a zavedlo 
takzvanou blokovou výuku. Osvědčilo 
se nám propojení výtvarné výchovy 
s prvoukou. V tomto bloku je s námi také 
paní vychovatelka, která může tematicky 
navázat i ve školní družině. Začínáme 
tréninkem kladení otázek – to je pro mne 
naprosto zásadní. 

Co na to rodiče?
Množí se nám příznivé ohlasy od rodičů. 
Líbí se jim nejen, že chodíme ven, ale 
i spolupráce na vědeckých projektech. 
Děti si dokážou drobná pozorování 
naplánovat, připravit si pomůcky a také 
projekt následně zrealizovat a vyhodnotit. 
Na prvním stupni začínáme, na druhém 

GLOBE zkoumá sám sebe
GLOBE je jeden z nejstarších programů environmentální výchovy u nás 
a jako takový prošel již řadou odborných výzkumů. Poslední z nich proběhl 
na jaře 2018. Do vyplnění elektronického dotazníku se zapojila téměř stovka 
škol. Na GLOBE Games v Humpolci se pak s vybranými GLOBE týmy vedl 
hodnotící rozhovor.

Nejnovější evaluační zpráva programu z června 2018 přináší řadu zajímavých poznatků. 
Program GLOBE podle ní vytváří specifickou komunitu žáků a učitelů, kteří společně 
rozvíjí různé podoby badatelsky orientované výuky. Zapojení do programu přináší řadu 
pozitivních efektů: žáci se učí spolupracovat, rozvíjí své badatelské kompetence, posilují 
vztah k místu i k přírodním vědám. Učitelé se otevírají novým metodám a způsobům 
pedagogického myšlení, v nichž nacházejí nový smysl své práce. Specifickým rysem GLOBE 
je vytvoření alternativní komunity přesahující hranice České republiky, která významným 
způsobem podporuje a rozvíjí procesy učení na úrovni žáků a učitelů.

A co učitelům nejvíce pomáhá v implementaci programu? Jaké jsou nejčastěji uváděné 
bariéry? Jak je uvnitř programu rozšířen participační přístup? Jak často se děti učí venku 
a jakou úlohu v programu hrají GLOBE Games? – Také na tyto otázky výzkum přináší 
odpovědi a ještě více momentů k zamyšlení. Pokud vás výsledky evaluace zajímají, 
napište nám na globe@terezanet.cz.

Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se do hodnocení programu zapojili. 
Vaše zpětná vazba nám pomáhá rozvíjet program GLOBE!

Návod, jak na to, vám dá energická učitelka Markéta Vokurková ze 
ZŠ Kunratice. Chodí s dětmi často ven, bádá s nimi a rodiče jsou spokojeni. 
Dokonce se díky ní do badatelství na škole zapojuje čím dál více kolegů. 
Markéta je jedním z GLOBE mentorů, kteří vám rádi pomohou rozjet 
badatelsky orientované vyučování (BOV) i na vaší škole. Jak se k BOV 
dostala a jak ho prožívá, se ptala Hanka Svobodová z programu GLOBE.

Jak bádat s dětmi na prvním stupni?
stupni už pilují jednotlivé dovednosti. 
Dokonce se nám stává, že si některé děti 
vyhledávají GLOBE střední školu, aby 
mohly v projektu pokračovat.

Šíříš badatelství úspěšně i mezi kolegy. 
Máš na to nějaký osvědčený recept?
Na naší škole jsou pedagogové rozděleni 
do různých gramotností podle aprobace 
a blíže spolupracují a plánují realizaci 
různých projektů napříč školou. S kolegou 
Honzou Mazůrkem se nám podařilo 
prosadit badatelskou gramotnost 
na úroveň čtenářství a matematiky. 
Kolegové se začali o tyto metody zajímat 
a vedení školy nás podpořilo. Využili 
jsme ředitelského volna ke vzdělávání 
a společně jsme proškolili v BOV 
metodách celou sborovnu, včetně vedení 
a školní družiny. Na konci školního 
roku jsme si dělali interní průzkum 
a výsledky nás nadchly. Celých 98 % 
kolegů a kolegyň si vyzkoušelo nějaký 
prvek BOV, případně vytvořilo celou 
badatelskou lekci. Badatelství dokázalo 
oslovit i tělocvikáře nebo jazykáře. Letos 
plánujeme sdílení nad pracemi kolegů. 
Už se moc těším!

Každý rok pravidelně jezdíte na GLOBE 
Games, čím jsou pro vás přínosné?
Děti jedou za odměnu za celoroční 
práci, a hlavně pro inspiraci. Všichni 
potřebujeme „nakopnout“. Těšíme se 
na podnětné konference, doprovodné 
badatelské i sportovní aktivity, terénní hru 
v přírodě a další zážitky. Seznámíme se 
s žáky a učiteli z jiných zemí a navážeme 
nová přátelství.

Máš nějaký vzkaz pro začínající učitele?
Ráda pomůžu nebo poradím všem 
začínajícím badatelům. Nebojte se, nikdy 
není pozdě začít!
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• Alois nebo Aleš? Reportáž z GG (článek 9) a FOTO

Alois nebo Aleš?

Po osmnácti letech jste mohli opět potkat v Humpolci 
na náměstí naší obrovskou nafukovací zeměkouli 
a spolu s ní Gloubáky ze všech koutů ČR, Slovenska, 
Polska, Ukrajiny, Itálie, Holandska a dokonce 
i z dalekého Izraele. Vše vypuklo ve čtvrtek 31. května, 
humpolecké kino jsme zaplnili po okraj a show to byla 
veliká! Studenti a učitelé gymnázia si pro nás připravili 
zahájení plné humoru a mystifikace, která nás tak 
trochu provázela celými hrami. 21. GLOBE Games 
jsme společně symbolicky zahájili nočním koulením 
zeměkoule a tancem ve světle stovek lampionů 
na náměstí.

Žákovský Den D
Páteční program je vždy zasvěcen studentské 
konferenci, na které školní týmy představují svá 
celoroční bádání, výstupy a příklady dobré praxe. 
Letošní ročník si nenechali ujít vzácní hosté 
z Velvyslanectví USA, a z ministerstva školství České 
republiky i Izraele. Konference byla nabita skvělými 
projekty a panelisté z řad zaměstnanců TEREZY 
a přizvaných odborníků si po jejím skončení měli 
dlouho o čem vyprávět. Odpoledne bylo věnováno 
workshopům a přednáškám s předními českými 
odborníky na meteorologii, vegetační pokryv, výzkum 
vesmíru a další témata. Večer studenti relaxovali v kině 
na krásném snímku Planeta Česko.

Tajemství na hradě i v podhradí
Terénní hra je vždy odměnou za tvrdou práci, 
na kterou se všichni moc těší. Strávili jsme odpoledne 
v krásné přírodě Vysočiny a celou tu slávu jsme 
zakončili na zřícenině hradu Orlík, tyčící se vysoko 
nad městem. Úkol zněl jasně! Našla se kostra člověka, 
který byl nejspíše kdysi dávno zavražděn a studenti 
měli přijít „na GLOUB“ tomu, jak a proč se to stalo. 
Detektivní pátrání započalo u rybníka Dvorák 
na raftech, následovaly stanoviště, které žáky prověřily 
ve znalostech živé i neživé přírody, vyzkoušeli si 
bádání a tvorbu hypotéz a za správně splněné úkoly 
dostávali indicie, které jim napomohly k rozluštění 
celého případu. Kdo na cestě neuspěl na všech 
stanovištích, mohl se v tajemném sklepení na hradě 
setkat s alchymistou a že to setkání stálo za to! Kdo 
záhadu rozluštil, stal se „GLOBE Detective“ a mohl jít 
za odměnu prozkoumat své tělo v rámci netradiční 
vědní disciplíny antropometrie.

Studenti a učitelé humpoleckého gymnázia si 
na hradě připravili několik stanovišť, kde jste se o sobě 
mohli dozvědět například, zda jste dlouholebci či 
krátkolebci, vyhodnotit typické rysy své tváře nebo 
zjistit, jak moc jste pravo či levorucí! Tato měření 
nebyla jen tak pro nic za nic. Humpolecké muzeum 
dr. A. Hrdličky se totiž věnuje především antropologii, 
a právě proto se na hradě sbíraly údaje o nové lidské 
rase Homo globeus a až budou vyhodnoceny všechny 
výsledky, bude muzeu slavnostně předána listina 
s antropometrickými údaji průměrného Gloubáka. 
Co by na to asi řekl pan Aleš rozený Alois Hrdlička?! 
Také jste zvědaví, jaké budou výsledky? Nebojte, 
budeme vás včas informovat!

Slavnostní zakončení na hradě nezajišťovali žádné 
populární osobnosti, ale naše zářící GLOBE hvězdy! 
Hradní culture evening jsme si moc užili a všem, kteří 
se nebáli a předvedli svá hudební, taneční či pěvecká 
čísla, z celého srdce děkujeme a moc si toho vážíme!

Velké díky patří našim sponzorům a partnerům, kteří 
nám poskytují finanční nebo materiální podporu. Díky 
nim se toto nevšední setkání může uskutečnit příští 
rok již po dvaadvacáté.

Těšíme se na další společné 
zážitky s vámi!

Trocha mystifikace a humoru z Humpolce.
Koulíme to 
spolu dál...
A kam se ta naše zeměkoule 
povalí dál? Přesun zvolila 
stejný, jak před 18ti lety, 
kdy se z Humpolce valila 
do Kadaně! Pokud vše půjde 
dle plánu, tak ji můžete očekávat 
v Kadani na gymnáziu ve čtvrtek 
30. 5. 2019 chvíli po poledni.

konference

učitelský program terénní hra
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• S Amerikou si rozumíme – článek o spolupráci (článek 10) a FOTO
• Cesta za poznáním – questy (článek 11) a FOTO

S Amerikou 
si rozumíme
Se Spojenými státy letos slavíme 100 let spojenectví. Sto let 
kulturní, společenské i politické spolupráce. Od roku 1995 tato 
spolupráce funguje také v rámci mezinárodního programu 
GLOBE, který vznikl v USA, a k němuž jsme se přidali jako jedni 
z prvních na světě. Na programu GLOBE v České republice 
spolupracujeme především s Americkou ambasádou v Praze.

Naše GLOBE hvězdy
V Americkém centru v Praze každý rok udělujeme aktivním školám ceny Czech GLOBE 
STAR. V lednu 2018 si tuto cenu převzaly tři školy za dlouhodobou organizaci regionálních 
badatelských konferencí – Mini GLOBE Games. Oceněným školám z Kadaně, Svitav 
a Bystřice pod Hostýnem, se dostalo přivítání od kulturní atašé Velvyslanectví USA v Praze 
paní Erin Kotheimer, zatímco ceny tradičně předávali členové Vědecké rady GLOBE.

Den Země s velvyslancem
Program GLOBE byl vyhlášen symbolicky na Den Země, proto s Americkou ambasádou 
v Praze tento svátek každý rok společně slavíme. Za žáky Gymnázia J. Palacha v Mělníku 
letos v březnu dokonce zavítal Americký velvyslanec v ČR Stephen King. Zhlédl celodenní 
badatelský program v prostředí tamější pískovny a dozvěděl se mimo jiné, jak se pracuje 
s půdním vrtákem či které bezobratlé živočichy žáci objevili ve vodě. A přestože spěchal, 
udělal si čas i na debatu se studenty. Na kterou školu se pan velvyslanec podívá příští rok?

QUEST
Cesta za poznáním
Říkáte si, co je to ten quest? Quest, nebo-li hezky česky 
hledačka, je cesta, na které zažijete zábavu a také poučení 
o místě, které procházíte. Určitě jste jako malí hráli šipkovanou, 
nebo jste někdy zkusili geocaching.

Na hledačku nepotřebujete GPS ani šipky, podle kterých se pohybujete v terénu, 
ale cestu máte popsanou pomocí veršů a pro lepší orientaci používáte plánek, který vás 
navede na místo, kde je ukrytý poklad. Abyste ho však našli, musíte po cestě plnit úkoly 
a vyluštit tajenku.

Zkuste to i vy, není to nic složitého, hledačky jsou tu pro vás! Nezáleží na věku ani 
schopnostech, nepotřebujete speciální pomůcky, stačí si jen najít quest ve vašem 
okolí, vytisknout si instrukce, umět číst a všímat si svého okolí. Hledačky můžete najít 
na www.questing.cz. Zdá se vám jich málo, nenalezli jste žádný poblíž vaší školy? 

Nezoufejte a podívejte se na www.jdeteven.cz do záložky questy! Spolu s 50ti českými 
školami jsme se rozhodli to změnit, učitelé a studenti se v rámci projektu Tajný život 
města věnovali tvorbě questu ve svém okolí. Na světě je tak více jak 50 nových questů 
na různých místech naší krásné země, které vás zavedou na neobvyklá místa, nebo vám 
naopak notoricky známé prostředí ukáží v novém světle a z jiného úhlu pohledu.

Neváhejte a vyrazte do měst a přírody za poznáním. Questy vám mohou zpříjemnit 
nedělení vycházku s rodinou, nebo posloužit jako skvělá učební pomůcka pro místně 
zakotvené učení a ještě ke všemu ho pro vás vytvořily děti. Budeme rádi, když s námi 
budete sdílet vaše zážitky a dáte nám doporučení na případná zlepšení.

„Vzdělání umožňuje lidstvu dělat pokroky.“ – Velvyslanec USA v České republice Stephen King se studenty 
Gymnázia J. Palacha v Mělníku.

GLOBE Games v Kadani
30. 5.–2. 6. 2019
Sledujte www.globe-czech.cz

GLOBE Games 2018
Již podruhé na GLOBE Games zavítala druhá dáma Velvyslanectví USA v ČR, paní 
Chargé d‘affaires Kelly Adams-Smith. Letos 1. června v Humpolci otevírala badatelskou 
konferenci žáků a osobně zhlédla několik cizojazyčných prezentací studentských 
projektů. Paní Kelly, která se s programem GLOBE setkala již na svých předchozích 
diplomatických misích (např. v Estonsku), v zahajovacím proslovu ocenila letošní vysokou 
zahraniční účast a poděkovala studentům za jejich dlouhodobou práci, za což se jí 
dostalo velkého potlesku.

Co nás čeká v příštím roce?
Do konce listopadu 2018 zveřejníme termín dalšího ročníku vyhlašování cen Czech 
GLOBE STAR 2019 v Americkém centru na Malé Straně v Praze. Kromě toho, že na školách 
oslavíme Den Země, nás čekají již 22. GLOBE Games tentokrát v Kadani. Když se v tomto 
severočeském městě před 18 lety konaly GLOBE Games poprvé, navštívila je Dr. Irene 
Ladd z vědeckého týmu NASA. Rádi bychom na tuto nezapomenutelnou událost navázali 
a pozvali i na příští rok do Kadaně vědeckou návštěvu přímo z NASA. Věci jsou v jednání. 
Nechme se překvapit!

questing.cz | jdeteven.cz
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TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, 
Praha 1, tel. 224 816 868, tereza@terezanet.cz, 
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GLOBE Learning Expedition pořádá 
ústředí programu GLOBE jednou za 4 roky 
vždy ve spolupráci s hostitelskou zemí, 
např. naposled v Indii nebo v Jižní Africe. 
GLE 2018 v Irsku měla úžasnou atmosféru 
nejen díky jedinečné rozmanitosti jazyků 
a kultur účastníků, ale i díky zvolenému 
místu. Účastníci měli možnost sdílet své 
příběhy zažité s GLOBE, ať už ty „velké“ 
životní nebo ty „malé“ každodenní, 
protože storytelling byl hlavním 
tématem akce.

TEREZA, zastoupená Regionální kanceláří 
pro Evropu, se letos významně podílela 

na organizaci GLE. Byli jsme u plánování 
akce, vymýšlení aktivit do terénu a nakonec 
se nám z ČR do Irska podařilo dopravit 
i nafukovací zeměkouli, která se hned stala 
miláčkem účastníků.

A jak celou akci prožívali studenti a učitelé 
z české výpravy? Paní učitelka Věra 
Keselicová ze ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 
s námi ochotně sdílela své dojmy a zážitky. 
Děkujeme.

Vše začalo v neděli 1. července průvodem 
účastníků. Mávajíce vlaječkami své země 

a hrdi na to, že jsme součástí GLOBE 
komunity, jsme za jásotu místních 
procházeli kouzelným centrem města. 
Poté nás mile přivítal ředitel GLOBE 
Tony Murphy a představitelé Killarney 
a následovala slavnostní recepce v krásné 
městské zahradě.

V pondělí proběhlo slavnostní zahájení 
GLE, ke studentům promluvili významné 
osobnosti GLOBE, zástupci NASA, 
amerického velvyslanectví, irské vlády 
a také místní starosta. Odpoledne jsme 
shlédli prezentace některých skupinek 
studentů a naši Gloubáci natáčeli 

s Autumn video o GLOBE pro sociální sítě. 
V průběhu pondělního večera probíhalo 
představování jednotlivých zemí. Studenti 
u svých stánků seznamovali ostatní 
s kulturou své země a města a rozdávali 
upomínkové předměty a dobroty. Pro nás 
Středoevropany byl nejzajímavější stánek 
Ománu, dospělí i malé děti měli nádherně 
zdobené oblečení a ukazovali krásné šperky, 
nádobí a rozdávali arabskou kávu, u stánku 
Číny jsme se krkolomně učili jíst hůlkami, 
studenti z Japonska nás učili psát japonské 
znaky a u thajského stánku nás oblékli 
do krásných látek.

Gloubáci z celého světa 
se potkali v Irsku
A čeští Gloubáci byli při tom! Na obří mezinárodní setkání GLOBE 
studentů, učitelů, vědců a podporovatelů se vypravil do Irska i tým 
ze ZŠ Kapitána Jaroše v Třebíči a tým ze ZŠ TGM v Moravských 
Budějovicích. Spolu s dalšími 400 dětmi a dospělými ze 39 zemí světa 
nadšeně zkoumali přírodu jezer a lesů v Národního parku Killarney, 
prezentovali své výzkumné projekty, tančili polku a navázali nová přátelství 
se studenty od Argentiny až po Japonsko.

V úterý, středu a čtvrtek dopoledne studenti 
rozdělení do mezinárodních skupinek 
na různých místech v národním parku 
prováděli GLOBE měření, pozorování 
a poznávali krásy místní přírody. V úterý 
odpoledne naši studenti prezentovali 
před odborníky, učiteli a studenty svůj 
fenologicko – meteorologický projekt 
,,European Trees within European Weather“. 
Jejich vystoupení patřilo mezi nejlepší, 
které jsem na GLE viděla. A odborníci 
z NASA ocenili naše postupy při zpracování 
výzkumu. Následoval kulturní večer a byl to 
opravdu velký zážitek. Každý tým představil 
svoji zemi zpěvem, tancem, hudbou 

nebo příběhem. Naši žáci předvedli polku 
za doprovodu písně Škoda lásky. Nejvíce 
na nás zapůsobila taneční vystoupení 
thajských a indických studentů, hudební 
vystoupení studentů z Aljašky a z Afriky 
a vystoupení irských studentů, kteří nám 
ztančili a zazpívali národní písně. Studenti 
z USA naučili taneční variace všechny 
přítomné a rozhýbali celý sál. Opravdu 
nádherná atmosféra.

My učitelé jsme se zúčastnili zajímavých 
přednášek a workshopů – např. jak lze 
zařadit GLOBE do vzdělávacího plánu 

školy, jak co nejvíce učit venku a využívat 
materiály GLOBE a zdroje NASA k rozvoji 
vědeckého bádání u žáků, o nejnovějších 
postupech ve vzdělávání v oblasti bádání 
a výzkumu, jak se zapojit do International 
Virtual Science Symposium, o pomoci 
studentů při ověřování satelitních dat, 
o kampani o kvalitě vzduchu, o interaktivní 
internetové aplikaci, která podporuje 
studenty a učitele v porozumění vědě. Velmi 
přínosná byla také diskuze s odborníky.

Ve čtvrtek byl náš poslední den na GLE. 
Studenti dopoledne zakončili svoje třídenní 
bádání v národním parku a my učitelé jsme 
se zúčastnili exkurze na opatství Muckross, 
v starém irském klášteru a na irském 
hřbitově. Poslední večer byl velmi slavnostní. 
Po skvělé večeři následovalo vystoupení 
místní skupiny Torc s irskými tanci. 
Shlédli jsme video natočené během GLE 
a motivující prezentaci odbornice z NASA 
o tom, jaká byla její cesta do NASA a co při 
své práci zažívá. Účast na GLOBE Learning 
Expedition byla pro nás – učitele a pro naše 
žáky velmi přínosná. Žáci zažili cestování 
do zahraničí bez rodičů, komunikovali 
s ostatními účastníky v angličtině, pracovali 
v mezinárodních skupinkách, naučili 
se nová GLOBE měření, prezentovali 
v mezinárodním prostředí v angličtině svůj 
projekt, svoji zemi a město, poznali studenty 
z různých zemí a jejich kulturu, setkali 
se s odborníky a vyslechli jejich příběhy, 
poznali Killarney a jeho krásné okolí. My 

učitelé jsme získali nové zkušenosti, poznali 
podobně naladěné kolegy z jiných zemí, 
inspirovali se studentskými projekty a získali 
motivaci pro další práci v GLOBE. Jsme 
moc rádi, že jsme se GLE zúčastnili a mohli 
zažít skvělou atmosféru této jedinečné 
mezinárodní akce!

Necháte se také inspirovat 
příběhem dvou škol 
z Vysočiny a vyrazíte za 4 roky 
do Detroitu v USA?

Program GLOBE v České republice garantují Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Program probíhá za podpory Státního fondu životního prostředí ČR, 
Hlavního města Prahy, Středočeského kraje a Americké ambasády v Praze.


