
Skotsko v Ostopovicích – Ostopovice ve Skotsku 
 
Obr od Bodláčí hory 
Na úpatí Bodláčí hory ležela vesnice. V té vesnici žil malý kluk a ten se rád toulal po okolí. Když 
se jednoho sobotního odpoledne procházel lesem, překvapil ho strašlivý rámus. Rychle se schoval 
za keř. Netrvalo to dlouho a začalo se ozývat hlasité dupání. Dup! Dup! Za chvíli se kousek od 
kluka objevil velikánský Obr. A vypadal dost rozzlobeně! 
„Do prkýnka dubovýho!!!” zakřičel Obr. Potom vrazil hlavou do stromu, až všechny listy popadaly 
na zem jako sněhové vločky.  
„Ke všem čertům!” ozvalo se za chvíli. Obr vyvrátil strom, a jak si ho házel na ramena, porazil 
dalších sedmadvacet stromů. Stále si pro sebe něco brblal a škrábal se do kopce po cestě k 
vrcholu Bodláčí hory. Kluk vzal nohy na ramena a utíkal domů. 
„V lese jsem jsem viděl Obra! V lese jsem viděl Obra!” povídal všem ve vesnici. Ale lidé se jen 
usmívali a ujišťovali ho, že žádní obři přece neexistují…………. 
 

Úvod příběhu o Obrovi vtáhl koncem srpna v naší škole takřka 30 pedagogů z Jihomoravského 
kraje do skotské výukové metody Global Storylines – výuka příběhem. Učitelé ze základních škol 
včetně té naší, pedagogové z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, školitelé ze společnosti 
NaZemi a lektorky ze skotské společnosti  Wosdec a University of Strathclyde strávili dva dny 
intenzivní výukou příběhů, kterými budou někteří žáci naší školy jako jedni z prvních v republice 
procházet ve výuce napříč předměty. Skotská výuka příběhem je ve světě s úspěchem používána 
již více než 40 let a u dětí rozvíjí kromě získávání vědomostí také tyto dovednosti a postoje: 

 motivaci 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 konflitků 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 

Prozradím Vám, že Obr v blízkosti vesnice skutečně pobýval a lidem z vesničky přinesl mnohá 
trápení. Trápení obyvatel bylo způsobeno nikoliv Obrovou touhou škodit jim, ale jeho odlišností 
a lidskou nevědomostí. Příběh však skončí dobře jako každá pohádka vzájemným 
porozuměním a oboustrannou snahou o společné soužití.   

Petra Turečková, třídní učitelka 

 

„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.  
 

 


