
V souladu s planetou – pětidenní program 
ekologické výchovy 
 

Téma: ekologie, udržitelný způsob života 

Skupiny: 2 skupiny po 25 účastnících, česká a německá 

Forma lekce: částečně dramatická lekce (s každou skupinou zvlášť), částečně společné on-line reflexe, diskuse a 

výtvarné dílny 

 

Seznámení skupin       
Účastníci se během on-line konference 

navzájem seznámili, sdělili si o sobě 

základní informace a dále to, co by 

účastníci chtěli s přáteli sdílet – zájmy, 

náladu, problémy, koníčky atd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Batika – výtvarná dílna     
Výtvarná dílna batikování triček měla za cíl podpořit sounáležitost obou skupin. Skupiny se navzájem instruovaly on-

line. Vždy jedna ze skupin (česká či německá) znala výrobní postup, druhá skupina byla závislá na vzájemné 

komunikaci. 

 
 

 



On-line pohybová improvizace 
Během celého projektu se v on-line konferencích diskuse pravidelně střídala s on-line pohybovou improvizací, která 

byla pro mnohé účastníky novou zkušeností a zdrojem společné zábavy. Základní rys této pohybové improvizace je 

popření zažitého stereotypu pravolevé orientace. Pokud se účastník otočí reálně vlevo, na obrazovkách video 

konference se subjektivně otočí vpravo. Na tomto jednoduchém principu lze vytvořit množství zábavných aktivit, 

které obě skupiny na dálku stmelují a do diskusí na náročné téma vnáší lehkost a zábavu. 

- Skupina připojená k on-line konferenci si předává plácnutí rukou, vždy hráč A pravou rukou hráči B sedícímu 

po jeho pravé ruce (reálně hráč A musí „plácnout“ do vzduchu na opačnou stranu, než na které fiktivně sedí 

hráč B). Tato opravdu jednoduchá činnost se musí natrénovat, hráči musí „jít proti pokynům mozku“. 

Všechny řady videokonference hrají zároveň, např. může jít i o soutěž řad. 

- Skupina si stejným způsobem hází míč. Je ovšem nutné, aby reálně každý účastník měl míč svůj. 

- Skupina stejným způsobem tančí na hudbu – tančí vždy jeden, ostatní jsou schovaní mimo obrazovku. Pokud 

dotyčný dotančí mimo obrazovku, štafetu přebírá další hráč, jakoby šlo stále o jednoho tanečníka. Pokud 

tanečník „upadne“ pod obrazovku, štafetu přebírá hráč na obrazovce pod ním. 

- Tento druh on-line improvizace jsme v závěru projektu použili při animování loutky Tobiáše Lolnesse. 

  

Strom – asociace      
Hráči asociovali na slovo 

strom. Aktivitu jsme 

vyzkoušeli on-line, byť 

překlad bohužel aktivitu 

poněkud degradoval. 

 

  



Tobiáš – lektor v roli      
Pohybová improvizace – stromoví lidé. Účastníci na hudbu vyplňovali prostor pohybem, v roli cca 2 cm velkých lidí 

obývajících strom. Zkoušeli přicházet na různé činnosti znázornitelné pohybem, které jsou u stromových lidí zcela 

jiné – pohyb po větvích, pohyb na kymácející se větvi ve větru, klouzání po sněhu s rizikem smrtelného pádu z větve 

atd. 

Lektor v roli Tobiáše Lolnesse, chlapce stromového lidu, následně účastníkům zodpověděl všechny otázky. Především 

uvedl účastníky do světa stromových lidí, který je před technickou revolucí (žádné mobily, auta, výtahy atd.). Zmínil 

svého otce profesora Lolnesse a jeho vynálezy. 

    

Mapa stromu       
Účastníci nakreslili jednoduché mapy stromu. Podstatné bylo vytvoření atmosféry náročného života přírodní 

civilizace (myšleno civilizace, která neprošla technickou revolucí). S mapami se účastníci podělili online s druhou 

skupinou. 

Pletení košíků – výtvarná dílna      
Výtvarná dílna pedigu navázala na diskusi o přírodní civilizaci stromového lidu. Tito lidé musí využívat pouze to, co lze 

najít na stromě. Jedním z řemesel je tedy pedig – pletení košíků. Skupiny se navzájem instruovaly on-line. 

 



Mezi větvemi – pohybová improvizace     
Pohybová improvizace s bambusovými tyčemi podbarvená hudbou. Hráči byli spojeni tyčemi, jiní je prolézali… Vždy, 

když byla hudba přerušena, lektor jedné skupině pokynul, aby zůstala ve štronzu, ostatní se stali diváky. Hrající 

skupině lektor odebral tyče, aniž by se skupina pohnula. Tím se ostatním naskytl zajímavý živý obraz plný vztahů. 

Diváci popisovali obraz, stále ve světě stromového lidu. Aktivita se opakovala, lektor postupně vystřídal všechny 

skupiny. V on-line diskusi skupiny sdílely své pocity a fotky. 

 

Rodiny ve spodních větvích  - živé obrazy  
Účastníci v malých skupinách tvořili a prezentovali živé obrazy z života rodin stromového lidu, konkrétně chudých 

rodin ze spodních větví. Následná on-line diskuse se týkala obtíží, se kterými se musí rodiny stromového lidu 

vypořádat. 

  



Vichřice       
Aktivita navazuje na předchozí. Lektor instruoval skupiny hráčů, aby v rolích stromového lidu postavili během hudby 

svá obydlí. Poté je plnou hrou zabydleli (uvařili oběd, hráli si v rolích dětí atd.). Následně lektor simultánní 

improvizaci bočně vedl popisem bouře, která obydlí ničí a shazuje z větví. Lidé sotva zachránili holé životy. Boční 

vedení bylo podbarveno nahrávkou reálného zvuku bouře. 

V reflexi účastníci sdělili pocity a svůj výhled do budoucna (v rolích stromových lidí). 

   

  

Jo Mitch – lektor v roli     
V návaznosti na předchozí aktivitu (vichřice) přichází na scénu další postava – Jo Mitch (lektor v roli). Jo Mitch 

seznámil účastníky s vynálezem profesora Lolnesse. Předestřel možnosti, které by mohl vynález pro život 

stromového lidu přinést. Především bezpečné bydlení přímo ve větvích či kmeni stromu navrtáním podloží. Lektor 

v roli Jo Mitche odpověděl na otázky. Odpovídal tak, aby vzbudil další otázky. Cílem bylo předestřít úžasné možnosti 

využití vynálezu, který je vlastně motorem s pohonem na mízu, prvním strojem na stromě.  

Vynálezy        
Hráči ve skupinách vymýšleli, jak by jim vynález mohl změnit život, co vše by mohl zjednodušit. Výtah do horních 

větví, vrtač podloží pro bezpečné a levné obydlí, lednice, topení atd. Vlastně předestřeli vývoj technické civilizace. 

Své nápady si obě skupiny sdělily ve videokonferenci. 



Profesor Lolness – lektor v roli    
Poslední postavou, která přišla do našeho příběhu (opět lektor v roli) byl profesor Lolness. Hráči měli za úkol ho 

přesvědčit, aby dal stromovému lidu k dispozici svůj vynález. Profesor se bránil a argumentoval proti využití: 

- Míza, kterou stromový lid těží, zřejmě neteče jen shora dolů (kde by se brala), ale i zpět vzlínáním, zdá se, že 

je životodárná a strom je živý. 

- Listy nejsou samostatné rostliny, ale zřejmě části stromu jako živého organismu. 

- Odkud se berou ořechy, které občas na strom přinese veverka? Asi existují i jiné stromy a vůbec život mimo 

strom. Ovšem v nejbližších letech stromový lid nebude schopen obývat jiné stromy, musí zachránit ten svůj. 

- Pokud je strom živý, může umřít. Je třeba o něj pečovat. Už v této chvíli díky těžbě mízy usychá. 

- Stromoví lidé jsou zodpovědní za strom. 

Hráči se snaží profesorovi oponovat. 

  

Reflexe, aktualizace      
Reflexe a aktualizace probíhala částečně ve skupinách, částečně on-line. Účastníci projektu vztáhli příběh 

stromového lidu k aktuálním problémům Země. V diskusi padlo, že se lidstvo nemůže vzdát techniky a vrátit se „do 

jeskyní“. Ale zároveň by to pro planetu bylo nejlepším řešením. Dobré řešení neexistuje, jde o to, najít kompromis. 

Někteří účastníci věřili v budoucí technický pokrok řešící všechny problémy, jiní ve snahu o udržitelný život, včetně 

omezení spotřeby, technologických vymožeností atd. 

  



Výtvarná dílna – přívěsky z fólie, vážky z korálků 
V rámci projektu proběhlo několik výtvarných dílen na téma stromového lidu. Ze smršťovacích fólií účastníci tvořili 

přívěsky na klíče či mobily s tematikou projektu. Z korálků vážky, jeden ze symbolů stromového lidu. Opět platí, že 

výtvarné dílny probíhaly on-line. 

  
 

Výtvarná dílna – vypalování do dřeva 
Účastníci ozdobili dřevěné krabičky a jiné polotovary symboly stromového lidu. Vypalování je mnohem ekologičtější 

technika, než např. barvení. 

  
 

Výtvarná dílna – šumivé květiny do koupele, světlolam 
Mezi další výtvarné dílny vážící se k tématu patřily šumivé květiny do koupele (ekologická alternativa chemických 

prostředků) a světlolamy. Účastníci si tak z projektu odvezli mnoho dárků pro své přátele a rodiny. Výtvarné dílny 

plnily několik funkcí. Samozřejmě byly zpestřením aktivit projektu. Svým vztahem k tématu a ekologii naplňovaly 

tematické zaměření. Díky organizaci (on-line dílny, při kterých vždy jedna skupina vedla druhou) naplnily cíl projektu 

v oblasti česko-německého setkávání. Svým zacílením na produkt (prakticky využitelný a estetický výrobek) naplnily 

jeden z cílů projektové pedagogiky a zároveň se staly motivací účastníků účastnit se těchto projektů. A nakonec 

výtvarné dílny plnily i cíl v oblasti medializace. Většina účastníků deklarovala, že výrobky využijí jako dárky. 

Samozřejmě se sdělením, že je dotyčný sám vyrobil na naší akci. 



  

Výtvarná dílna – Tobiáš Lolness 
Účastníci si poslední den vyrobili loutku Tobiáše Lolnesse. Opět v česko-německé spolupráci. 

 

 



   

Dílna animace – Tobiáš Lolness 
S vyrobenou loutkou se účastníci pokusili o jednoduchou animaci v rámci on-line dílny. Využili předchozích 

zkušeností z on-line improvizace a pokusili se s loutkou fiktivně chodit mezi obrazovkami. 

 

 

 

 
 

Lekce byla zpracována v rámci projektu V souladu s planetou - projekt Česko-německého fondu budoucnosti č. 

6_20_10721 a projekt Libereckého kraje č. OLP/2817/2021 

 


