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 Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 

2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 

Masarykovy univerzity. 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a 

Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR. 

 Global Storylines - V Česku se přístup storylines doposud na českých 

školách nevyužívá. Částečně připomíná strukturované drama, řada škol 

jistě také pracuje s projektovým vyučováním, ale Storylines přináší 

možnost tyto věci využít pro dlouhodobou výuku. Vznikl v 

sedmdesátých letech ve Skotsku a rozšířil se do Skandinávie, 

Nizozemí, Německa či USA, ale také do zemí kolem Pacifiku. 



PROČ VÝUKA DĚTÍ PŘÍBĚHEM?  

 Funkce příběhu, tak jak je uvádí Peseschkian (1999) 
 Příběhy jako zrcadlo (posluchač se v příběhu poznává a může se prostřednictvím řeči obrazů 

většinou spontánně ztotožnit s hrdiny). 

 Příběhy ukazující možnosti řešení (odpovídající příběh poskytuje většinou celou paletu interpretací 

a možností řešení konfliktní situace). 

 Příběhy poskytují ochranu (příběhy stojí mezi vypravěčem a posluchačem jako filtr a ochrana). 

 Příběhy se dobře pamatují (příběhy aktivují zapamatování v řeči obrazů). 

 Příběhy tradují kulturu (obsahy příběhů informují o kulturních a společenských koncepcích oblasti 

svého původu a příslušné epochy). 

 Příběhy podněcují fantazii (zejména u dětí aktivují oblast intuice a umožňují regresi do fantazie). 

 Příběhy nabízejí alternativy (příběhy většinou nabízí několik alternativních konceptů, připouští i 

několik interpretací). 

 Příběhy ukazují nový úhel pohledu (známé situace lze vidět z jiného úhlu pohledu a 

pozornost upoutávají nové, někdy nezvyklé možnosti a způsoby řešení).  



PROČ GLOBAL STORYLINES? 

 
 motivace pro učení a kritické myšlení – příběhy imaginární 

komunity probouzejí větší zájem dětí o dění v reálném světě 

 zlepšení vztahů mezi žáky a i s učitelem, rozvoj dovednosti 

řešení konfliktů prostřednictvím dialogu a spolupráce 

 přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování 

 sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně 

ovlivňovat věci kolem sebe 

 rozvoj empatie – schopnosti vcítit se do situace jiného 

 rozvoj psaní – příběhový kontext učení poskytuje žákům účel a 

motivaci 

 rámec příběhu umožnil i nesmělým žákům překonat stud a role 

jim dala hlas 

 berou učení za vlastní 

 



 „Děti v rolích se změní, každá situace nabude vážnosti, snaží se jednat jako 

dospělí, změní slovník, jsou důležití lidi z Bodlákova, kteří se snaží vyřešit 

problém. Normálně si skáčou do řeči, ale když přijdu jako radní, tak na jednání 

jsou schopni to víc dodržovat. Je fajn, že ten projekt je napsaný, že si tam můžu 

hledat svoje věci a je to uzpůsobitelné různým věkovým kategoriím.” 

 Martina Grycová — ZŠ a MŠ Ivanovice-Řeznovice 

 

 „Zapojením se do Global Storylines lépe propojujeme participaci a zapojování 

globálních témat do běžné výuky. U žáků to vede k většímu zájmu o výuku a 

kritickému myšlení, ke zlepšování vztahu mezi nimi a pedagogy, rozvoji 

dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím spolupráce a přijímání 

zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování."  

Petra Turečková — MŠ a ZŠ Ostopovice 

 

 „Není to o tom využít GS v každé hodině a každém předmětu a ani to nemá 

smysl. Spíš aby žáci věděli, co se tím učíme, že učení není jen diktát a 

vyjmenovaná slova, že učení vede i k životním dovednostem." 

 Karla Černá — MŠ a ZŠ Ivančice-Řeznovice 

www.nazemi.cz 



HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ VÝSTUPY PRÁCE  

S PŘÍBĚHEM 
 Inkluze, spravedlnost, rovnost a empatie 
 Prozkoumávám svoji komunitu a skupiny uvnitř ní, umím tak identifikovat a zvážit, jak jsou naplňovány různé 

potřeby. (OSV) 

 Začínám si uvědomovat, že hodnoty a přesvědčení lidí ovlivňují jejich konání. (OSV) 

   

 Spolupráce, rozvoj sebedůvěry, vůle věci měnit 
 Účastním se procesu rozhodování a před rozhodnutím zvažuji různé možnosti. (OSV) 

 Umím přispět do diskuze o rozdílech mezi mými přáními a potřebami a přáními a potřebami ostatních v mém 

okolí. (GRV, OSV) 

   

 Přání a potřeby, informované rozhodování 
 Umím posoudit význam práv a odpovědností a diskutovat o těch, která jsou pro mne důležitá. (GRV, OSV, ČaS) 

 Zkoumám práva svá i ostatních, proto je umím vhodně používat a přijímám odpovědnost, která se k nim váže. 

Prokazuji respekt ki právům ostatních. (GRV, OSV, ČaS) 

   

 Kladení otázek, respektující naslouchání, vyjádření názoru, argumentování  
 Rozumím tomu, že míra důvěryhodnosti důkazů je různá a uplatňuji to při učení se o současných 

společenských tématech. (ČaS) 

 Učím se rozeznávat rozdíl mezi faktem a názorem. (JJK) 

 V rozhovoru s druhými dokážu sdílet informace, zkušenosti, vysvětlení, nápady a názory, sporné body vyjasňuji 

doptáváním se. (JJK) 

   

 



OBR OD BODLÁČÍ HORY 

 Tento příběh se odehrává v odlehlé 

horské vesničce, jejíž obyvatelé se 

přihlásí do soutěže „Nejlepší vesnice“. 

Jejich plány však narušuje Obr. Jak si s 

novou situací obyvatelé poradí? 

 

 Potřeba patřit k nějakému společenství 

lidí je pro člověka velmi důležitá. 

Pochopení principu fungování komunit 

nám pomáhá nepodléhat předsudkům, 

nedopouštět se diskriminace a 

podporuje v nás sociální spravedlnost 

jak na lokální, tak globální úrovni. 

 



ČLENĚNÍ PŘÍBĚHU 

 úvodní příběh 

 stavba vesnice 

 lidé od Bodláčí hory 

 soutěž „Nejlepší vesnice“ 

 obrovský problém 

 setkání s Obrologem 

 jak chytit Obra 

 dopis 

 setkání s Obrem 

 vyhlášení výsledků soutěže 



ÚVODNÍ PŘÍBĚH 

Cíl: 

 
žák 
naslouchá a porozumí textu 
příběhu 

 
vlastními slovy text převypráví 

 
vyjadřuje pocity, které mu příběh 
navodil 
 



STAVBA VESNICE 
Cíl: 

 
žák 

popíše horskou vesnici 
 

 
navrhne stavby 

 
vytvoří stavby z různých materiálů a se 
spolužáky poskládá celou vesnici 
 

domluví se s ostatními na názvu vesnice 
 



STAVBA VESNICE 



 

 

BODLÁKOVICE - OBROVICE 



LIDÉ OD 

BODLÁČÍ HORY 
Cíl: 

 
žák 

vymyslí si jinou totožnost na základě 
daných kritérií 
 

 
stane se právoplatnou součástí komunity 
vesnice 

 
pochopí propojenost různých povolání a 
jejich užitečnost 
 
 
 

téma spolupráce a nespolupráce 



SOUTĚŽ NEJLEPŠÍ VESNICE 

 Paní učitelka přišla do třídy, pozdravila nás  a  vysvětlila,  že budeme 

předvádět svoje povolání. Po pár minutách přišel pan ředitel, který 

představoval starostu vesnice  a my jsme mu měli ukázat povolání 

pantomimou. Když jsme ukázali svoje povolání, tak zmínil , že obdržel dopis, 

ve kterém bylo zmíněno, že se můžeme   přihlásit do soutěže nejlepší 

vesnice roku. Navrhli a vytvořili jsme několik vylepšení: studna, sjezdovka, 

rozhledna, popelnice na tříděný odpad, elektrárnu  a ovocný sad. (Martin 

Živěla a Ondřej Kailer, 5. ročník) 



SETKÁNÍ SE STAROSTOU 



OBROVSKÝ 

PROBLÉM 
Měli jsme podezření, že něco nebo 

někdo nám ničí vesnici. Myslíme si, že to 

je náhoda nebo vandalové a máme i další 

příznaky, že to je i něco jiného, ale zatím 

nevíme, co to teda je. Udělali jsme malou 

akci, že jsme sepsali, co jsme viděli a 

slyšeli v naší vesnici. Už jsme tomu na 

stopě, poslali jsme dopis pro obrologa a 

objednali si jeho služby. Za pár dní tu 

bude a snad vyřeší tento případ. (Martin 

Sova 5. ročník) 



Důkazy o přítomnosti obra 

Viděl jsem: obří stín/ jak jsou v jednom místě 

pokřivené koleje/mám úmyslně protrhnutou 

lanovku, bude mi trvat měsíc, než ji opravím a 

bojím se, že ji neopravím/ hýbnutí v lese/ obří 

stopy nedaleko vesnice a ty stopy vedly do 

jeskyně opodál/ za vesnickou skládkou je 

hospoda a o půlnoci se v ní schází vandalové 

 

Slyšel jsem: hlas z lesa/zvuky u 

stromu/ohlušující řvaní/výkřik o pomoc z lesa/ 

jak mi vandalové pokřivili anténu a přilepili 

všechny sklenice k baru/o zlých dětech, které 

odhazují odpadky na zem 

Kdo/co? 

Obr, slon, mechanická věc, obří robot, živelná 

pohroma, náhoda, rošťáci, vandalové, 

konkurence, velký živočich 



OBROLOG 
Cíl: 

Žák vytvoří co nejpoutavější reklamu 

nabízející služby obrologa 



SETKÁNÍ S OBROLOGEM 



SETKÁNÍ S OBROLOGEM 

Otázky 

Chytíte obra/máte zkušenost s obry/ chcete 

být náš kamarád/čím byste chytil obra/vyřešíte 

případ/co na to budete potřebovat? 

 



SETKÁNÍ S OBROLOGEM 

Jaké povolání by se k ní hodilo lépe? 

učitelka, lékařka, zubařka, právnička, uklízečka, 

vývojářka, výzkumnice, spisovatelka, politička, 

realitní makléřka, recepční, policistka, vojačka… 



JAK CHYTIT OBRA 

video 



DOPIS OD OBRA, JAKÝ JE NÁŠ OBR? 

Věříme obrovi? 

Proč ano? 

Proč ne? 



SETKÁNÍ S OBREM 



SETKÁNÍ S OBREM 
Rozhovor s obrem 

 Kladení otázek otevřených i 

uzavřených s co největším počtem 

vyjmenovaných slov 



PŘÍNOSY SOUŽITÍ S OBREM 



DVOJÍ POHLED NA VĚC 
příběh tří prasátek z pohledu vlka 



VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE  A OSLAVA 



JAK JSEM SE PODÍLEL NA VÍTĚZSTVÍ 



A CO BYLO DÁL? 

 

přemýšlíme v souvislostech 

zajímáme se o globální i lokální problémy, snažíme se najít řešení 

dramatizujeme 

respektujeme se 

pomáháme si 

pracujeme ve skupinách 

jsme kolektiv 

jsme ve škole rádi 

těšíme se na další příběhy 

 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST 
Mgr. Petra Turečková 

vyučující 4. a 5. ročníku 

MŠ a ZŠ Ostopovice 


