
 

 S Indiány za poznáním                
 

Doba trvání: celoroční projekt 
 

 

Projekt má funkci motivační, propojuje učivo jednotlivých 
předmětů v ucelený celek. 
 
 
Hlavním cílem projektu je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur, 
rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj 
úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření  
pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. 
 
Vedlejší cíle: - vytvářet správný vztah k přírodě 

- udržovat  přátelskou atmosféru v třídním kolektivu 
- zlepšit fyzickou kondici   

 
Úvod k projektu – tj. seznámení dětí s projektem proběhne hned na počátku 
školního roku.  
K indiánské tématice se každý měsíc budeme opakovaně vracet. 
 
Motto: „Život je plný p řekážek, ale jen ten, kdo se při prvním 
neúspěchu nevzdává a neustále na sobě pracuje, něčeho dosáhne.“ 
 
Význam těchto slov jsem dětem přiblížila prostřednictvím básničky, kterou jsem 
k tomuto účelu složila. Vystihuje naše motto, ale  je dětem srozumitelnější. 

 
S indiány za poznáním 
 
Indiáni ti se mají, 
celý den nic nedělají. 

 
Zato my jsme děti čilé, 
tváříme se vždy jen mile. 
Pilní budem jako včelky 
nebudeme chytat „lelky“. 



 
Slušní k sobě chceme být,  
s přírodou se více sžít. 
Učit se a být kamarády, 
mít se spolu vždy jen rádi. 
 

   Zda to zvládnem, uvidíme. 
   Rozhodně se nebojíme. 
   Vždyť život není jen legrace, 
                  nic nelze získat bez práce.   
 
   Máme na to celý rok, 
   první krůček, krok a skok. 
   Zbystřit rozum a žít zdravě, 
   pak vše půjde zcela hravě.  
 
Motivační faktor: 
Každý žák dostane obrázek indiána, kterého bude v průběhu roku zdobit čelenku 
péry podle úspěšnosti zdolávání jednotlivých problémových úloh – snahy, zapojení 
do celoročního projektu a soutěží. 
Žáci budou za svoji aktivitu získávat razítka. Dosažení alespoň 5 razítek je 
podmínkou pro získání jednoho péra. Celkový počet nasbíraných razítek  
rozhodne o vítězi celoroční soutěže v závěru roku. 
Každý účastník projektu obdrží  pamětní diplom, držitelé všech deseti per (1 
měsíc = možnost získání 1 péra) malou odměnu.  
Nejlepší lovci razítek budou po zásluze odměněni a pasováni na šamany našeho 
kmene. 
Proč jsme sbírali zrovna pera? 
Péra na čelenkách indiánů dokládala jejich statečnost. Každé pero symbolizovalo 
jeden hrdinský čin, o jeho udělení rozhodoval náčelník a rada starších. 
 O získání u nás rozhodoval náš náčelník – paní učitelka. 
____________________________________________________________ 
Nejprve vytvoříme název našeho indiánského kmene, pak si žáci - jednotlivci 
vymyslí svá jména, která je vystihují.   
 
Název našeho kmene  musí vystihovat naši třídu, školu, př. město a jeho okolí. 

• pro vymýšlení indiánských jmen dětem poslouží nahlédnutí do knih, 
encyklopedií, využijeme i zdrojů z internetu   

• VZOR  -  motivační zásobník jmen: Zpívající vodopád, Blankytná 
obloha, Měsíční kámen, Sluneční paprsek, Jasná hvězda, Rudý mrak, 
Rychlá antilopa, Silný bizon, Rychlý šíp, Lehký vánek, Letící střela, 



Šedý vlk, Ohnivý kouř, Jezerní květ, Bílá tlapa, Bílé pírko, Bílá 
vločka, Bystré oko, Letní bouře, Veselá tvář, Bystrý orel, Žlutý vlk, 
Bouřlivá voda, Ohnivá řeka; ad. 

 
Nesmí chybět ani výroba totemu, abychom byli chráněni před „zlými duchy“ a  
aby se nám celoroční práce dařila. 

Indiáni vyřezávali totemy z velikých klád. Většinou je barvili červeně, černě, modře a zeleně a 
často na nich zobrazovali podoby významných zvířat či duchů. S jejich pomocí vyprávěli 
historii rodu. 

Takto připraveni se můžeme pustit do další práce. 

 
Podrobnější nástin aktivit v jednotlivých měsících: 
 
Září  

Měsíc šťastného setkávání 
 
Motto:  
"Uč se ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezranily!" 

Omahové 
 

PAMATUJ! 
„Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.“ 

                  
Prostředí školy a rodiny zaujímá v našem životě největší roli, trávíme zde nejvíce 
času. Ať jsme kdekoli, obklopují nás lidé. V naší obci, domově a vlasti žijí desítky 
různých osobností. Žijeme po jejich boku, učíme se je blíže poznávat, naslouchat 
jim a snažíme se mezi nimi nacházet nové přátele. Není to snadné, 1.překážka na 
naší cestě za poznáním přichází. 
Pozn. 
 Není možné ji překonat během jednoho školního roku, ani během pár let. Budeme  
o to muset usilovat celý život, ale můžeme se snažit už nyní. 
 
Hlavní cíl: naslouchat druhým, promýšlet svá slova, neubližovat , být 
dobrými kamarády v rámci třídy, školních kolektivů i v rámci našeho domova, 
obce a vlasti. 
Indiáni jsou nám příkladem - dokázali držet pohromadě, jen díky tomu mohli 
ochránit své domovy. 
 



Seznamujeme se s indiánskou řečí (zdroj:časopis Patelka) 

 
 
VV  a Pč – Strom přátelství 
            Společné práce     
        Člověk a slušnost – kouzelná slova, která otevírají naši mysl – malba  
                 člověka v životní velikosti + koláž z písmen  
                 Indiánská dívka / chlapec – vstup do projektu - kresba      
 
V rámci každého měsíce budeme blíž poznávat nejen sebe, ale i přírodu. 
Sbližování s přírodou: 
V září nahlédneme do „kuchyně“ podzimu – zaměříme se na odlet ptactva do 
teplých krajin, sklizeň úrody, pranostiky. 

Hledáme charakteristiky indiánů a jejich původu v různých zdrojích: 

Stručné seznámení s indiány 

Před 500 lety se tři španělské lodě, jimž velel Kryštof Kolumbus, přeplavily přes 
Atlantský oceán a dorazily k neznámé pevnině. Kolumbus byl přesvědčen, že se dostal 



do Indie, a tak domorodce, s nimiž se setkal, nazval indiány. Ve skutečnosti doplul      
k jednomu z ostrovů poblíž velkého kontinentu, o němž Evropané tehdy ještě nevěděli, 
že existuje. Tento světadíl byl později pojmenován po dalším mořeplavci Amerigo 
Vespuccim - Amerika. 

Když se později evropští kolonisté dostali i do severnějších míst Ameriky, narazili na 
odpor místních domorodců. Bojovali s nimi prakticky nazí ,pouze obličej a tělo si 
pomalovávali červenou barvou. Evropané je proto začali nazývat rudokožci. 

Předkové indiánů přišli na americký kontinent dávno před tím, ve skupinách jako 
lovci. Pravděpodobně táhli za stády zvěře. Asie tehdy byla spojena s Amerikou a oni 
tak mohli přejít z jednoho kontinentu na druhý. Obyvatelé Asie a indiáni si byli velice 
podobní. Měli stejnou barvu pleti, tvar očí, vystupující lícní kosti, černé vlasy. 
Postupně vytvářeli kmeny, které žily na společném území, mluvily stejným jazykem, 
měly stejné zvyky a hlavně žily v souladu s přírodou. 

Prérijní indiáni dostali své jméno podle prérií. Jsou to velké pastviny uprostřed 
Severní Ameriky s bizony, zdivočelými koňmi (indiáni jim říkali mustangové a naučili 
se na nich jezdit). Z kožešin a kůží si vyráběli oblečení a velké stany - "týpí". Vyráběli 
si různé nástroje z kostí a rohů zvířat. Živili se lovem zvířat a sběrem plodin. Uměli se 
výborně plížit a maskovat. 

__________________________________________________________________ 

Indiáni nám zanechali velmi bohaté dědictví. Nejen pozůstatky technicky i kulturně 
vyspělé civilizace ( aztécké a mayské v Mexiku, incké v oblasti And), ale i různé 
vynálezy a znalosti, které od nich převzal celý svět.  

Příklady: závěsné síťové lůžko, dýmka, gumový dutý míč, tobogan, vyspělé 
zahradnictví ad. 

Dochovaly se tajemné legendy a válečné tradice – dnes oblíbené náměty dětských her 
na celém světě.  Čteme některé z legendárních příběhů  z knihy „ Mýty a legendy 
indiánů“. 

 

Zdroje:  Indiánská encyklopedie ( M. Zelený) 

  Encyklopedie pro mládež Larousse 

 
 

Indián 
( Jiří Žáček- Encyklopedie pro žáčky) 

 
Indiáni jsou původní obyvatelé Ameriky.  Pojmenování získali omylem. Mořeplavec 
Kryštof Kolumbus se domníval, že roku 1492 doplul do Indie. Ukázalo se, že 
objevil nový světadíl, ale označení už indiánům zůstalo.  



  V Severní Americe indiánské kmeny kočovaly z místa na místo, tábořily ve 
stanech z kůží a živily se lovem.  

Ve velkých říších Aztéků, Mayů (majů) a Inků ve Střední a Jižní Americe 
se stavěly vysoké pyramidy a opevněná města. 

  
Dobře vyzbrojení evropští dobyvatelé indiánské říše rozvrátili, zabrali jejich 
území, pobili mnoho domorodců a naloupili hory zlata. Indiáni dnes žijí převážně 
v Jižní Americe, na severu zbytky indiánských kmenů obývají vyhrazená území - 
rezervace. 

 

HV – píseň Jak Kolumbus objevil Ameriku 

(Píseň čerpána z časopisu Pastelka 02/ 03, autor neuveden, text 2. a 3. sloky Zdeňka 
Benešová) 

 



 

Říjen 

Měsíc poznávání symbolů 
 
Motto:“Pořádně se dívat stačí, abys poznal, co znak značí.“ 
 
Hlavní cíl: seznámit se s různými druhy symbolů – znaků 
 
Indiáni používali celou řadu různých značek.  



Tuto metodu využíváme dodnes – sepisujeme s žáky známé značky, které se 
používají v dopravě, hudbě, ve všech odvětvích vzdělávání - matematice, českém 
jazyce, chemii, fyzice. Staly se základem vývoje písma, jsou neodmyslitelnou 
součástí našeho života. Každá obec, město má svůj znak – erb, země a státy mají 
svoje státní symboly. 
____________________________________________________________ 
Indiáni a jejich znaky 
Seznámení se symboly spojenými se záznamem času – mayský kalendář 
Důležitou roli v náboženství a životě lidí hrál kalendář. Neznali ho však všechny 
kmeny, používali ho hlavně Aztékové, Mayové ad. 
Mayský kalendář byl nejsložitější. Skládal se za tří údajů: názvu dne roku 
(tzolkin), roku (haab) a ze zápisu Výchozí řady- tj. letopočtu.  
Každý den představoval živoucí bytost, božstvo nesoucí břemeno denního času., 
Indiáni věřili, že lidé jsou ovlivněni dnem, kdy se narodili. Dostávali podle nich 
dokonce jména. Vliv na jejich budoucí život měla i božstva, kterým v kalendáři 
byla dána čísla ( v mayském kalendáři vystupovalo 13 božstev). Některá čísla byla 
příznivá – 4,7,9,13, naopak č. 2,3,5 a 10 nepříznivá. 
Ve dnech cimi se rodili zlí lidé, v imix hlupáci, v kan mudrci, v eb štědří lidé ….. 
 
Rok byl rozdělen na 18 měsíců po 20 dnech. Na konec roku bylo přidáno 5 
nešťastných dnů – uayeb (vajeb). Čas, kdy všichni nechali vyhasnout ohniště, ničili 
zařízení domu, rozbíjeli nádoby, postili se, nepracovali, naříkali a kněží 
starostlivě čekali na okamžik, kdy Plejády dospějí do středu oblohy. 
 
 V tom okamžiku začínal Nový rok a na znamení nového života se rozdělával nový 
oheň. Všichni se radovali, život pokračoval dál jako dříve. 
Ve VV  kreslíme mayské znaky jednotlivých měsíců. 
 Poznáváme symboly woodcraftu – symbol dosažení 12 moudrostí i indiánské 
písmo. 
 
Souznění s přírodou v říjnu: sledování změn počasí, proměn krajiny 
 
HV - píseň 



HV  



 
 
Listopad 

Měsíc zhasínajícího slunce a barev 
Motto: „Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.“ 
 
Hlavní cíl: učíme se rozumět přírodě – bližší poznávání stromů ČR a ptactva 
ČR, barvy podzimu – sledování proměn rázu krajiny   
 
Listopad je utkán hlavně z mlhy, jinovatky, deště, sněhu. Sucho střídá bláto,  



a tak je to stále dokola. Vítr fučí po strništi, slunce se schovává za mraky. 
Listopadová mlha zhasíná slunce. Odtud pochází i naše označení tohoto měsíce. 
 
 Příroda zaznamenává řadu změn – někteří ptáci odlétají do teplých krajin, 
zvířata se chystají k zimnímu spánku, hledají úkryt před zimou. I my se snažíme 
jim více porozumět. 
 
Tvoříme podzimní herbář z nasbíraných listů listnatých stromů. Ve výtvarné 
výchově  a praktických činnostech poznáváme různé techniky frotáží, otisků 
listů. 
 
Nezapomínáne ani na tradice: 
Listopad  a křesťanská  víra : Svátek všech svatých a Dušičky - památka 
zemřelých  - vysvětlujeme si s dětmi význam těchto dnů. 
 
V co věřili indiáni?  (Indiáni a vliv křesťanské víry ) 
Indiáni zprvu věřili, že manito je tajemná síla, která může dočasně sídlit ve 
věcech, rostlinách, zvířatech i hvězdách. Různé kmeny měly pro tuto sílu různá 
označení (Dakotové – wakan, wakanda, Irokézové – orenda, Černonožci – nesaru). 
Ovlivňovat tuto sílu se snažila magie a šamanové. 
Právě vlivem křesťanství a víry v jednoho Boha se uctívání síly manito měnilo       
v uctívání Velkého ducha – Manitoua. 
Ale byly i kmeny, které věřily v existenci dvou duchů – ducha dobra a zla - 
windigo (Algonkinové). 
Mayové a Aztékové zhotovovali zemřelým masky, které zdobily mozaiky 
z drahých kamenů, jiné kmeny tepaly masky ze zlatého plechu.  
 
Inkové dávali přednost látkám zdobeným zlatem a stříbrem. 

Šamanovo zaříkávání - časopis Pastelka, šk. rok 2002/ 2003 (indiánský rok) 

Svolávám všechny mocné síly, 

svolávám všechny vodní víly. 

Vykouzlím rukou tmavé nebe, 

vykouzlím hvězdu, která zebe. 

Zažehnu oheň, který pálí, 

zažehnu slunce v modré dáli. 

 



 
Prosinec 

Měsíc oživlých tradic, odvahy a zpěvu 
 
Motto: „Odvaha znamená vítězství, bázlivost porážku.“  
 
Začátek prosince je ve znamení návratu sv. Mikuláše a jeho družiny, která nahání 
strach všem hříšníkům. Spolu s touto tradicí však přichází i doba adventu, Vánoc, 
Nového roku. Připomínáme si všechny naše vědomosti o jednotlivých prosincových 
dnech a jejich významu. 
 
Indiáni měli také spoustu tradic, všechny ctili. Zato my „ civilizovaní“ lidé na ně 
stále více zapomínáme. 
Příklady: 
Totemový obřad 
Skládal se ze zaříkání, napodobování pohybů a zvuků totemového zvířete daného 
kmene. 
Obřad zelené kukuřice 
Byl to děkovný obřad, při němž se pojídala ne zcela dozrálá kukuřice. Tanečníci 
pili omamné nápoje, tančili kolem kotlů s vařící se kukuřicí. Slavnost trvala 8 dní, 
v době slavnosti končily válečné nájezdy a bitvy. Byla to doba odpouštění a 
zapomínání na nepřátelství. K obřadu se vázal i zvyk vyměnit vše staré za nové. 
Lidé oblékali nové šaty, lámali staré domácí nářadí a nahrazovali je novým. Vrátit 
domů se mohli i ti, kteří byli ve vyhnanství. 
Obřad Slunce 
Slavnost se konala v době slunovratu, byla to zkouška odvahy mladých 
dospívajících mužů. Skládala se z půstů, kouření, vzývání duchů, tajných obřadů a 
veřejných sebetrýznění na počest Slunce. 

Všechny obřady doprovázela hudba a tanec. Tyto dvě věci hrály v životě indiánů významnou 
roli. 

Indiáni a hudba 

Nejdůležitějším indiánským hudebním nástrojem byla chřestidla. Nebyl jediný kmen, který by 
tento jednoduchý nástroj neznal. Vyráběla se z namočené bizoní kůže, ze které se ušila kapsa 
a naplnila mokrým pískem do kulovitého tvaru - jako míč. Když kůže ztvrdla, písek se vysypal. 
Chřestidla se naplnila kamínky a připevnila se k nim držadla. Bubínky jsou potažené bizoní 
kůží, bohatě zdobené malbou. Kůže na spodní straně je připevněna zkříženými řemínky, za ty 
se nástroj drží, tluče se do nich dřevěnou paličkou obalenou kůží. Nástroje se také vyráběly ze 
dřeva, březové kůry a dokonce ze želvího krunýře. Žádná apačská slavnost se neobešla bez 
tance a zpěvu. Vydařený lov, volba náčelníka, složení zkoušky dospělosti - to vše se muselo 
pořádně oslavit. Tancem, zpěvem a hrou na bubínky indiáni uctívali přírodu a zvukem 
chřestidel zaháněli zlé duchy. 



 
Leden  

Měsíc chladného ledu 
Motto:„Opravdovost – to je tajemství světa a života.“ 

V rámci chladného měsíce ledna poznáváme Eskymáky, kteří žijí 
v nehostinných oblastech arktického pásu od Aljašky po Grónsko. Zabýváme 
se také oblečením, které indiáni používali. 

 I pro nás je oblečení v zimních měsících nepostradatelné.Věnujeme se 
tradici masopustu, výrobě masek. Masky měly u indiánů významné místo, 
přestože nesouvisely s touto tradicí. 

Indiánské oblečení 

Indiánské ženy šily oblečení i boty z bizoní kůže, a to legíny - dvě nespojené 
nohavice, zdobené třásněmi, košile bez rukávů, pončo navlékající se přes hlavu, 
mokasíny – boty s pevnou podrážkou, přehozy z kožešiny na zimu. Indiáni nosili 
jednoduché oblečení, o to více si jej zdobili různými výšivkami, malováním, 
korálky. 

Indiánská čelenka nebyla jen krásnou ozdobou hlavy. V jednodušším provedení 
(bez per) měla i praktický význam: bránila stékání potu do očí. Byly to 
jednoduché lýkové, tkané nebo kožené pásky ovázané přes čelo kolem hlavy. 
Velká čelenka s péry byla odznakem moci. Nosili ji náčelníci, šamani (lékaři a 
kouzelníci) nebo tanečníci různých slavností. Velké čelence se říká DIADÉM. 

MASOPUST -  indiánské masky a slavnosti 

Malování považovali indiáni za nutné odlišení od zvířat. Bez malování se 
neobešel žádný tanečník ani bojovník, nenamalovaný indián si připadal bledý a 
slabý. Každý měl své vlastní barevné značky, muži se zdobili a malovali více 
než ženy. 

Každému lovu předcházely tance a slavnosti doprovázené řadou masek. Vyráběly 
se  z nejrůznějších materiálů, byly hodně barevné a měly podobu zvířecích hlav. 
Indiáni tak měli pocit, že těmito zvířaty opravdu jsou a že mají jejich velikost, 
sílu a rychlost. 
 
 My si vyrobíme masopustní masky, snažíme se opravdově radovat 
z maličkostí. 
Naše taškařice budou doprovázet dechové a pěvecké hry v hodinách hudební 
výchovy. 



 
Náměty pro hudební výchovu: 

Kouříme dýmku míru - dechové cvičení – hluboce dýcháme, každý žák má svoji 
dýmku – hluboký nádech, výdech, hluboký nádech, přerušovaný výdech.  

Indiánský pokřik - dechové cvičen -  nádech, výdech s pokřikem, dlaní rytmicky 
zakrýváme ústa, nahlas, potichu. 

Indiánský tanec - vzdávání úcty slunci, vodě, zemi, větru, zvěři, ohni. Zpíváme 
další kmenovou písničku na 4 tónech - F-D-C-A. Předzpívá učitelka (šaman), děti 
(indiáni) opakují. Doprovázíme improvizovaným pohybem: 

F    F   D  C     F   A     F    F     D   C   F    F 
He-ja   ko-mu  un-ce,   má-me    rá-di  slun-ce.  
(přešlapujeme na místě s otáčením, paše rozpažit vzhůru, díváme se na slunce) 

F   F    D  C  F F    A    F  F   D C   F   F 
Um-ba  ta-ka ovo-da,  te-če ži-vá  vo-da. 
(stoj stranou k ohništi, shodně oběma pažemi předvádíme vlnění vlevo, vpravo) 

F   F   D  C  F  A     F    F   D  C   F  F 
Ko-va ta-ka  e-mi,  má-me  rá-di  ze-mi. 
(dřep, dlaněmi rytmicky pleskáme o zem) 

F   F  D  C   F  A   F   F   D    C  F  F 
To-vu ta-ka   sí-tr,  tak-hle fou-ká ví-tr. 
(stoj stranou k ohništi, paže vzhůru, hluboké úklony vpravo, vlevo) 

F  F   D  C F F   A    F    F    D  C  F  F 
Ju-ka ta-ka uvo-rel, tak-hle  lé-tá  o-rel. 
(stoj na jedné noze stranou k ohništi, pažemi mávání nahoru, dolů) 

 F   F  D   C   F   A   F    F   D   C  F F 
He-ja um-bo ha-jen, tak-hle ho-ří o-heň 
(klek, předpažit, třepeme pažemi nahoru, dolů) 

Indiánská kapela - relaxační sluchová, improvizační hra s Orffovými, př.vyrobenými 
hudebními nástroji. 

 
Únor 

Měsíc malého stopaře 
 



Motto: „ P říroda je dílna, v níž je člověk pouhým dělníkem.“  
 
Indiáni byli nejlepší stopaři, protože dokázali naslouchat přírodě. Sledujeme 
proměny a podobu zimní krajiny, živočichy a rostliny, které patří k tomuto 
období. Zaměřujeme se na stopy, které jsou dokladem existence živočichů 
v našem okolí. 

Indiáni a živočichové 

Považují všechna zvířata za své bratry. Nezabíjejí je bez důvodu a                        
v nadbytečném množství. Duchové zvířat by se rozhněvali a zvířata by se už 
nikdy neobjevila. Lovci se před každým lovem omlouvají duchům zvířat a odprošují 
je tancem. Při tanci vrhají oštěpy do obrazu bizona nakresleného do písku. Věří, 
že lovec, který zasáhne nakreslené zvíře, zasáhne jej i ve skutečnosti. 

Bizon je mohutné zvíře, dlouhé až tři metry. Kdysi se obrovská stáda bizonů 
potulovala po prériích a byla hlavní obživou indiánů. Jejich kůže využívali na 
oblečení a stavbu stanů. Mají huňatou dlouhou srst, která před létem opadává. 
Letní srst je pak mnohem kratší. Jsou to zvířata společenská, tvoří velká stáda, 
aby počátkem zimy "buvolími cestami" táhla za potravou na jih a v létě opět 
opačným směrem. Dnes jsou to chráněná zvířata. 

Každý lovec si zhotovoval lovecké zbraně sám, protože věděl, že si jejich kvalitou 
zabezpečí úspěšný lov. 

Indiánští kluci se od mládí cvičili ve střelbě lukem, prakem, v hodu oštěpem, 
zacházeli  s nožem a sekerou, aby mohli převzít od svých otců starost o jídlo a 
bezpečí kmene. Děvčata se od matek učila domácím pracím. 

Indiánské říkadlo - (autor neznámý) 

Já mám šípy, já mám luk jako každý správný kluk. 
O prázdninách lovím v lese, 

schovejte se, schovejte se za křovím, 
než vás všechny ulovím. 

Indiánské holky - Zdeňka Benešová 

My jsme holky indiánské 
a chceme být pořád krásné. 

Hezké šperky nosíme, 
indiánům se líbíme. 

Náměty aktivit: 



Sněhová planina 

Pomůcky: prostěradlo potištěné zvířecími stopami, knihy, encyklopedie, kartičky 
se stopami, obrázky zvířat. 
Popis činnosti: 
Krátký rozhovor učitelky s dětmi - co je to stopa, jak vzniká, ukázka různých 
zvířecích stop v knize - porovnávání a hledání rozdílů mezi stopami. 

Mezitím, co jsme si prohlíželi stopy zvířat, vznikla nám ve třídě velká sněhová 
planina, po které v noci běhala spousta zvířátek - na zem jsme rozprostřeli velké 
prostěradlo, na kterém jsou natištěné stopy některých zvířat (kuna, medvěd, vlk, 
rys, zajíc, liška, daněk, jelen). Stopy jednotlivých zvířat vedou v řadě a v jednom 
směru - od jednoho konce prostěradla ke druhému. Děti - stopaři vystopovávají 
jednotlivá zvířata. Činnost probíhá postupně ve skupinkách. Každý stopař dostane 
kartičku se stopou nějakého zvířete. Stejnou stopu, jako má na kartičce, se 
snaží najít na sněhové planině - jde po stopě až na druhý konec planiny 
(prostěradla), kde na něj čeká obrázek se zvířetem, kterému stopy patří. Podaří 
se všem stopařům zvíře podle stop vystopovat? 

Jaké stopy mají dětí 

Pomůcky: barevné papíry, vodové barvy (černá), štětce. 
Popis činnosti: 
Každé dítě si vybere 1 barevný papír (A4). Na dlaň a prsty své ruky nanese 
štětcem černou barvu a obtiskne ji na barevný papír. Barvu znovu nanáší na dlaň a 
znovu obtiskne. Obtisky dlaně nanáší na papír dle své fantazie. Děti v obtiscích 
hledají obrysy zvířat, případně ho dotvoří.  

Souznění s přírodou – v únoru se zaměřujeme na živočišnou říši. 

 

 

 

 

Hudební výchova – válečná píseň  - kniha Indiáni t ří Amerik 



 

 

 
Březen  
Měsíc lesní moudrosti 
 
Motto: „ Lékař léčí, příroda uzdravuje.“ 
 
Indiáni – hlavně šamani znali dokonale rostliny a dokázali je patřičně využívat. 
Čteme si o nich, ale zaměřujeme se hlavně na naši flóru. 
Poznáme nejprve rostlinstvo – stromy, keře, kvetoucí a nekvetoucí rostliny v ČR. 
Učíme se    o stavbě rostlin, dělení zeleniny, hospodářských plodin i ovocných 
stromů, houbách. 
 

Náměty:  

Sledujeme způsob života stromu  

•    kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a 
větviček; s pomocí slunečních paprsků produkují listy sladkou mízu; 



• míza se vrací ke kořenům, slouží k růstu listů a nového dřeva; 
• velmi důležitá je také kůra stromů - lidé mají po celém těle kůži, která je 

chrání, stromy mají místo kůže kůru. 

Jak určujeme stromy 

Pomůcky: obrázky, encyklopedie 
Popis činnosti: 
Děti si prohlížejí obrázky a encyklopedie a mají z nich vyčíst základní dělení 
stromů. Učitelka pomáhá doprovodnými otázkami: popište části stromu (od 
kořene ke koruně), co hledáme na stromech (listy, tvar stromů, kůru, květy, plody 
a semena). Děti popisují, v čem se stromy liší, pokud poznají strom na obrázku, 
pojmenují ho. 

Následující činnost probíhá ve skupinkách. Každá skupina dětí dostane několik 
obrázků jehličnatých stromů a několik obrázků listnatých stromů. Obrázky jsou 
pomíchané, úkolem dětí je na jednu stranu dát obrázky s jehličnatými stromy a 
na druhou stranu obrázky  s listnatými stromy. Opět mohou pojmenovat stromy, 
které na obrázcích poznají. 

Najdeš správný strom? 

Pomůcky: různé přírodniny, obrázky stromů, pracovní listy, pastelky 
Popis činnosti: 
Na tácek děti rozloží přírodniny, které našly v lese. K dispozici mají velké 
barevné obrázky     s různými listnatými a jehličnatými stromy. Obrázky rozloží 
na koberci a snaží se k nim přiřazovat plody, kůru, listy a větvičky, které k nim 
patří. Názvy stromů se snaží určit. Po té každé dítě dostane papír s 
předkresleným stromem, který pastelkami vybarvuje. Může dle své fantazie 
dokreslit další přírodu kolem stromu (trávu, mech, houby, ptáčka apod.). 

Strom v proměnách čtyř ročních obdobích 

Pomůcky: obrazy stromů, kartičky se symboly jednotlivých ročních období 
Popis činnosti: 
Učitelka rozvine s dětmi rozhovor o nastávajícím ročním období podzimu. 
Zopakují společně charakteristické znaky podzimu a také popíší, jak v tuto dobu 
vypadají stromy. Učitelka dětem připevní na stěnu velké obrazy stromů ve 
čtyřech ročních obdobích. Děti určují, který strom se vztahuje k jaru, létu, 
podzimu a zimě a vysvětlí, proč si to myslí. Učitelka rozloží do prostoru pod 
obrazy stromů kartičky se symboly všech ročních období (na každé kartičce je 
symbol některého ročního období - houby, pampelišky, barevné listí, sníh, 



jablíčko, motýl apod.). Děti sbírají jednotlivé kartičky a přiřazují je ke stromům 
s odpovídajícím ročním obdobím. 

Listové kachlíky 

Pomůcky: suroviny na těsto, lak, vodové barvy, štětce 
Popis činnosti: 
Učitelka nejprve připraví s dětmi „sochařskou hmotu": 

• 2 hrnky mouky 
• 1 hrnek soli 
• 1 hrnek vody 
• 2 polévkové lžíce stolního oleje 

Vše zpracujeme v těsto. Pak pomoučníme vál a rozválíme těsto až do tloušťky 2 
cm. Mezitím si každé dítě vybere list z libovolného stromu. Těsto rozkrájíme na 
čtverce nebo obdélníky tak, aby každé dítě mělo svůj díl. Vybraný list děti 
zatlačí žilnatinou dolů do svého dílu těsta tak, aby se dokonale obtiskl. List 
vyndáme a placku pečeme asi 2 hodiny při teplotě přes 150 stupňů C. Když kachlík 
vychladne, mohou si ho děti namalovat nebo nalakovat. Své kachlíky mohou děti 
věnovat svým maminkám nebo si je vystavit. 

Proč potřebujeme stromy a jak je můžeme chránit – ekologické aktivity 

• děti přišli navštívit dva lesní skřítci, jeden hodný a usměvavý, který chrání 
přírodu, druhý zlý, zamračený, který přírodě vůbec nerozumí; 

• oba skřítci dětem přinesli obrázky různého chování lidí v lese, ale obrázky 
se pomíchaly; 

• zkusíme obrázky roztřídit:  
o obrázky, na kterých je patrné špatné chování lidí v lese (rozdělávaní 

ohně  v lese, pohazování papírků a jiných odpadků, rytí do kůry 
stromů apod.), přiřazují děti ke zlému zamračenému skřítkovi; 

o obrázky, na kterých se lidé chovají v lese správně, přiřazují               
k hodnému usměvavému skřítkovi; 

o chování lidí na obrázcích se snaží popsat a zdůvodnit - proč se máme 
chovat k přírodě šetrně; 

• další nápady dětí, jak bychom se měli chovat v lese a čím mu můžeme 
prospět; 

• děti postupně získávají pocit sounáležitosti s přírodou, učí se chápat, že 
svým chováním mohou přírodu chránit, ale také ji ničit, učí se rozlišovat a 
chápat dobré a špatné chování, procvičují si komunikační schopnosti, 
logické myšlení. 



 

Motivační báseň k ochraně lesa: 

  Co se stalo dnes?  
  Lidé nepořádní byli, celý les znečistili.  
  Les je celý nemocný. Kdo pomůže, kdo to ví? 

 

Písně s tématikou lesa:   Já do lesa nepojedu, Trpasličí svatba 

 __________________________________________________________ 

Základem života nejen pro lidi, ale i pro rostliny a živočichy je voda. Po jejím významu se 
vydáváme v následujícím měsíci. 
 
Duben 

Měsíc zurčících vod 
 
 
Motto: Voda - základ života - je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná 
 
Indiáni vynikali v rybolovu, v amazonských vodách  žilo několik tisíc druhů ryb. 
Voda pro ně byla nejen zdrojem života, ale také ji využívali k relaxaci – znali 
primitivní lázně a sauny. 
 
Voda dnes 
Voda je nenahraditelným přírodním zdrojem, který ovlivňuje prakticky všechny 
oblasti života a činnosti lidské společnosti. Představuje jednu ze základních 
složek životního prostředí a většinu hmoty Země.. 
Voda je základem života. Asi 70 % hmotnosti člověka tvoří voda. Voda dopravuje 
látky k buňkám a látky z buněk. Pročišťuje tělo od škodlivých látek a pomáhá je 
udržovat zdravé. Aby tělo bylo zdravé, musí mít dostatek vody a voda musí být 
nezávadná. Člověk musí denně vypít cca 2 - 3 litry tekutin. 

Voda na Zemi  

Země  

Povrch Země se vyznačuje obrovskou členitostí a rozmanitostí. Vznikal 
působením různých činitelů a byl modelován působením činností vody, větru, 
ledovců, střídáním teplot atd. Příkladem může být činnost řek, které v horských 



oblastech vymílají hluboká údolí a odplavený materiál  ukládají v dolních částech 
a vytvářejí tak ploché nížiny.  

Vodstvo  

Voda se na Zemi vyskytuje v mnoha různých podobách a skupenstvích – 
v atmosféře v podobě vodních par, na povrchu a v podzemí, jak ve skupenství 
kapalném (oceán, jezera, řeky, podzemní vody), tak ve skupenství pevném (horské 
a polární ledovce). 

Světová NEJ  

Oceány podle velikosti 
Tichý 179,7 mil. km2 
Atlantský 91,6 mil. km2 

Indický 76,1 mil. km2 

Severní ledový 13,9 mil. km2 

Nejdelší řeky světa 

Řeka Stát délka v km 
Amazonka Brazílie 7 025 

Nil – Kagera Afrika 6 671 

Mississippi – Missouri USA 6 212 

Jang-c-tiang Čína 5 520 

Ob – Irtyš Rusko, Kazachstán, Čína 5 410 

Nejvodnější řeky 

řeka stát Průtok v m3/s 
Amazonka Brazílie 110 000 

Kongo Zair 42 000 

La Plata Argentina 40 000 

Jang-c-tiang Čína 31 000 

Mississippi USA 17 500 

Největší jezera 
Kaspické moře Asie 

Hořejší USA,Kanada 

Ukerewe (Viktoriino) Afrika 

Huronské USA,Kanada 

Michigan USA 

Zásoby vody na Zemi  

Země bývá často označována jako „modrá planeta“. Je to tím, že více než 3/4 
jejího povrchu zaujímá voda. Přes 94 % této vody je přitom vázáno ve světovém 



oceánu, na sladkou vodu pak připadá necelých 6 %. Z  tohoto množství voda, 
kterou lidé potřebují k životu, představuje jen nepatrný zlomek zdrojů sladké 
vody. Kvůli znečištění, způsobeném činností člověka, je však stále větší část 
povrchových vod nepoživatelná a získávání pitné vody se tak stává velkým 
problémem pro většinu civilizovaného světa.  

Rozdělení souše a oceánu Rozdělení slané a sladké vody 

 
 

   
Sladká voda Sladká povrchová voda 

  

 

Vodstvo ČR  

Vodní zdroje mají v České republice zcela jedinečné postavení, neboť díky 
geografické poloze prakticky všechna voda odtéká z našeho území do tří moří - 
Severního, Baltického a Černého. Zásoby vody jsou u nás závislé pouze na 
atmosférických srážkách. 
Z toho důvodu připadá na jednoho obyvatele zhruba poloviční množství vody                
v porovnání se zeměmi Evropské unie. Proto je nutno se starat o vodní zdroje a 
shromažďovat vodu v nádržích pro překlenutí suchých období. 
Na našem území se nachází více než 23 tisíc nádrží a rybníků, které (s výjimkou  
6 přírodních šumavských jezer) vytvořili lidé.  

 

Vody je už teď na naší planetě málo  

V současné době nemá ve světě asi 1,1 miliardy obyvatel naší planety přímý 
přístup k nezávadné vodě. Nemají dostatek nejen vody pitné, ale ani nezávadné 
vody na mytí. 
K omezování zdrojů pitné vody stále více přispívá znečišťování povrchových a 
podzemních vod a rovněž trvale stoupající spotřeba vody. Mezi jednotlivými 



zeměmi však jsou ve spotřebě vody značné rozdíly. V některých nejchudších 
zemích musí lidé vystačit s několikanásobně menším množstvím vody než ve 
vyspělých státech. Více než 2 mil. lidí ročně umírá jenom proto, že pijí 
znečištěnou vodu. Nedostatek nezávadné vody vede jednak k tomu, že lidé 
onemocní, ale rovněž je odsuzuje k chudobě. A to proto, že dlouhé hodiny, které 
by mohli věnovat práci nebo vzdělávání, musí shánět pitnou vodu.  

• Nejméně hospodárně se s vodou zachází v zemědělství, kde je také 
největší spotřeba - a to při zavlažování.  

• Obrovské množství vody spotřebuje i průmysl. Např. na výrobu 1 tuny 
papíru je zapotřebí 100 000 litrů vody.  

• Průmysl a zemědělství vypouštějí až 40 % své spotřeby jako odpadní vody 
obsahující látky, které poškozují životní prostředí i zdraví člověka  

• Spotřeba vody vysoce překračuje běžný průměr i ve velkoměstech a 
velkých aglomeracích. Ztráty vody zde dosahují až 40 %  

Evropská vodní charta  

 6. května 1968  byla ve Strasbourgu  vyhlášena tzv. Evropská vodní charta 

I. Bez vody není života.Voda je drahocenná a pro člověka ničím 
nenahraditelná surovina.  

II. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto 
udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat.  

III. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, 
závislým na vodě.  

IV. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, 
zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.  

V. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití 
pro veřejné i soukromé účely.  

VI. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především 
les.  

VII. Vodní zdroje musí být zachovány.  
VIII. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.  
IX. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu 

odborníků a informování veřejnosti.  
X. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. 

Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.  
XI. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených 

povodí a ne v rámci politických a správních hranic.  
XII. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.  



Voda je základem života pro lidi, rostliny i ostatní živočichy. Poznáváme blíže živou 
přírodu, zaměřujeme se na živočichy. 

 Jako správní indiáni musíme znát dokonale přírodu kolem nás. 

Neméně důležité je znát i sami sebe – stavbu lidského těla, způsoby první pomoci 
v krizových situacích, zásady zdravého životního stylu. 
 
Květen 

Měsíc indiánského šamana 
 
Motto: „Nevěřte slovům, věřte skutkům.“  
 
Tato část projektu je zaměřena na poznávání lidského těla, s indiánskou 
tématikou úzce souvisí. Zejména šamani znali dokonale stavbu těla, ovládali 
techniky, které si lidé civilizovaného světa osvojili až mnohem později. 
 
Kdo to byl šaman? 
Šaman plní úkoly, které u nás zastávají kněží, lékaři a učitelé. Název pochází ze 
slova sama, což znamená povznesený člověk. V různých indiánských skupinách 
mají tito lidé různé názvy – piaí, pajé, bari, machi….Šaman není jen kouzelník, 
čaroděj a léčitel, člověk, který má spojení s duchy. Jeho hlavním úkolem je 
ochraňovat skupinu před nebezpečím, vše řídit: lov, lásku, obživu, nemoc, 
slavnosti déšť, smrt, válku… 
Šaman pracuje s bílou i černou magií, svůj lid ochraňuje a léčí, na nepřátele posílá 
nemoci a smrt. 
Jednou z nejdůležitějších povinností šamana je léčení nemocných. Už jeho 
samotné oblečení vyvolává silný dojem.  
V Severní Americe přicházel často v masce medvěda, v Amazonii v masce jaguára 
nebo v kůži jiných zvířat, ptáků a hadů. Používá řadu pomůcek – šamanské 
bubínky, chřestidla, bzučáky, sošky, kresby zvířecích duchů. 
Jako odměnu dostávají látky, zbraně, barvivo, v době velkých neštěstí léčí svůj 
lid i zdarma. 
Šamani jsou velcí znalci rostlin, dokáží zabít nepřítele i na dálku, léčit choroby 
 i u nás těžko léčitelné. Znají obdoby aspirínu, penicilínu, vyznají se v chirurgii, 
operacích. 
Šamanem se stává člověk dědičně jen výjimečně. Adept prochází tvrdým 
výcvikem fyzickým i duševním. Věří se, že čím více člověk trpí, tím je schopnější 
vidět věci skryté jiným. Učí se připravovat rituální jídla, poznávat byliny, 
narkotika a jedy. Hlavně cvičí pevnou vůli – trýzní se a drží dlouhodobé půsty. 
 



Medicinman ( z fr. Medicine – lékař) je ten, kdo vlastní tajemné věci a nemusí 
pouze léčit jako šaman. Činnost medicinmana se shodovala s činností šamana, 
s tím rozdílem, že medicinman léčil a kouzlil uvnitř svého týpí ukryt před zraky 
diváků. 
 
Výborné chirurgické dovednosti měli hlavně Aztékové. Znali totiž dobře anatomii 
těla díky častým obětem. Rozeznávali téměř 4 000 zevních i vnitřních orgánů 
včetně nervů a žláz. 
Výjimkou nebyly ani operace nádorů a trepanace lebek. 
Hygiena indiánů 
Všichni se denně myjí a koupou se vyjma oblastí hor a pouští, kde jsou problémy 
s nedostatkem vody. 
 
Zbytky jídla si ze zubů vybírali trny, kartáček na zuby vyráběli z kořene stromů, 
zubní pastu z popele a medu.  
 
 
 
Červen  

Měsíc zručného pírka 
 
Motto: „Šlechetný člověk se nežene do řečí, nýbrž do práce.“ 

Závěr projektu je spojen s opakováním získaných vědomostí, zajímavostmi ze světa indiánů 
– hledáme  odpovědi na otázky, které děti zajímaly a v průběhu roku na ně nebyl dostatek 
času. Zaměřujeme se na dovednost rukou, výrobky na památku na letošní školní rok. Nesmí 
chybět závěrečný oheň a indiánské hry v terénu. 

Proběhne vyhodnocení celoroční soutěže, vyhlášení vítězů.Ale nikdo není poražený, všichni 
si odnášejí mnoho nových dovedností a poznatků. 

• čteme a píšeme jako indiáni (obrázkové písmo, zkoušíme hádat, co 
znamená, „čteme") - kartičky s obrázky, děti vše nejprve zkouší „přečíst", 
pak samy vymýšlejí nové věty změnou pořadí obrázků 

        Kimova hra s indiánským obrázkovým písmem 

•  malujeme jako Čipevajané - malování pomocí obtažených výstřižků 
(vystřihnout obrázek, položit na papír, houbičkou namočenou v barvě po 
obrázku přejíždět) 



     • kreslíme pískem jako Navajové - na trávu rozprostřít papír či bílá         
prostěradla, udělat z papíru kornoutky, do nich nasypat písek, písek pak                      
v obrazcích sypeme na bílou plochu 

 

Zajímavosti – příklady z knihy Indiáni tří Amerik 
 Lovci lebek 
 Jsou ti, kteří zabitým nepřátelům uřezávají hlavy jako válečné trofeje. Lebky 
však hrály i významnou roli při magických obřadech plodnosti zemědělské půdy. 
Indiáni totiž věřili, že se v hlavě člověka ukrývá magická síla. 
 
Lovecké zbraně:  bola, foukačka, kyj, laso, luk a šípy, oštěp, prak. 
 
Techniky malování:  malby na stěny fresky- nejvyšší úroveň u Mayů 

• malování keramiky, kůže dřeva, těla, lýka 
• muži malovali i na  pláště z bizoních kůží – výjevy z bitev a válečných 
úspěchů 
•  malování těla – je to nutný odlišovací znak od zvířat, chrání indiány 
před hmyzem, zastrašuje nepřátele, mnohdy označuje i příslušnost 
k určitému kmeni 
•  malování pískem – navahové a Pueblané 
••••  nearika - malování vlnou – Huičolové 

 
Poklady indiánů  
ELDORADO 
Ze španělského el dorado - pozlacený. Jméno bájného jihoamerického panovníka, 
později jeho země u smyšleného jezera Parime, oplývající zlatem a bohatstvím. 
Pověst vznikla patrně ze zpráv o obřadech Indiánů u posvátného jezera Guatavita 
(Kolumbie), při nichž náčelník ze sebe smýval zlatý prach, kterým byl rituálně 
posypán.Pověst o Eldoradu vzbudila v Evropě značný zájem, v 16.-18. století bylo 
mnohokráte hledáno. Přeneseně je Eldorado místem blahobytu a bohatství, země 
zaslíbená, ráj. 
Poklady Inků 
Pověstmi opředený zlatý poklad Inků 
 
Nejenže Inkové založili jedinou velkou říši jižně od rovníku, ale současně byla 
jejich říše impériem s největším zlatým bohatstvím. A právě zlato je dovedlo ke 
zkáze. Pro Inky bylo zlato symbolem slunce, krásy a darem bohů bez jakékoli 
materiální hodnoty. Kdežto pro španělské dobyvatele znamenalo zlato jen 
bohatství. Byl to historický omyl, který nakonec vedl k zániku mocné Incké říše. 
Dříve však bylo prolito mnoho krve indiánů i dobyvatel! 
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