Inspirativní manuál pro všechny, kteří přijdou do styku
s našimi šablonami
Milí kolegové, šablonáři,

posílám vám, věřím, trochu inspirace pro vaši činnost v rámci projektu šablon.
Některé oddíly už šablony použily a doložily vše potřebné. Za to jim moc děkujeme, byly průkopníky a
vlastně takovými pokusnými králíky.
Proto vám teď uvedu příklady inspirativního využití šablon v pár oddílech.
Tandemové neformální vzdělávání
Oddíl TOM Stopaři z Jirkova si v rámci tandemu dal za cíl prohloubit znalosti dětí o lese a životě v něm.
A tak se vydali do lesa, kde děti sázely stromky, povídaly si o životě v lese a hrály tematické hry. Během
dalších dvouhodinovek tandemu pak děti opracovávaly dřevo, vyplňovaly kvízové otázky, hrály hru
Fotosyntéza (pořízenou z dotace na šablony) či se seznamovaly s mapou.

Všechny důležité pomůcky pro děti - pracovní listy, papírnické potřeby a hru fotosyntéza – měl oddíl
hrazené z dotace pro šablonu Tandem.
Oddíl z Třince udělal tandem, ve kterém se zaměřili na práci s mikroskopy. Během pěti dvouhodinovek
se děti naučily pracovat s různými preparáty, zkoumat je a pozorovat z blízka.
Náklady na mikroskopy a mzdy pro oba pracovníky (opět členy oddílu) měl oddíl hrazené z dotace na
šablonu Tandem.
Zavádění nových metod
Oddíl TOM Klub lesní moudrosti z Roudnice nad Labem první šablonu založil na vědomostní hře –
otázky a odpovědi typu Riskuj!. Během pěti jednohodinovek přípravného bloku vybrali vhodná témata,
zpracovali je do otázek a připravili pracovní listy pro děti. Následovaly dvě jednohodinové lekce vedené
„nováčky“, kdy děti hrály připravenou hru.
Druhou šablonu zavádění nových metod založil oddíl na malování plechových hrníčků. Během pěti
„hodinovek“ si domluvili, co by mohly děti malovat na hrníčky, jaký materiál sehnat, jak postupovat při
malování. Následovaly dvě jednohodinové lekce vedené „nováčky“ a děti si namalovaly svoje
plecháčky.
Oddíl nárokoval z dotace na tuto šablonu pouze náklady na mzdy pro tzv. experta – v tomto případě
vedoucí oddílu.
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Projektový den mimo klubovnu
Šablon s projektovými dny se zatím realizovalo nejvíce. Jedná se totiž vlastně o klasický oddílový „výlet“
v délce 4 hodin pro minimálně 10 dětí, který se musí jen trochu dobře popsat do formuláře (s tím vám
na ústředí případně pomůžeme).
V projektovém dni TOM Chippewa pořídil malou přenosnou udírnu. Oddílové děti tak mohly zjistit, zda
něco o této cestě přípravy jídla vědí, zda by to uměly či zda ví, kde ve světě se využívá uzení ryb či masa.
Pod dohledem experta se to děti všechno dozvěděly. Mladí chippewané jsou dnes chytří a my jim
blahopřejeme k t a k o v é m u expertovi! Nákladem hrazeným z dotace šablony byla pouze mzda pro
experta a pořízení udírny.

Projektový den uskutečnil i oddíl TOM S.T.A.N. z Prahy. Pojmenoval ho Ozoboti. Oddíl sehnal experta,
který dětem vysvětlil, co je to ozobot, jak funguje, co s ním budou dělat. Po prvotních pokusech a
základním ovládání ozobotů děti postupně začaly řešit zadané úkoly. V týmu se domlouvaly na zadání
příkazů a následně pomocí barevných fixů ovládaly ozoboty. Na konci projektového dne si děti
navzájem prezentovaly své dojmy a výsledky. Nákladem hrazeným z dotace bylo pořízení ozobota
včetně příslušenství a drobná odměna pro experta.

Jak vidíte, v rámci šablon můžete využít cokoliv. Od běžných činností ve vašem oddíle (pozor, zde to do
formulářů popište jako novinku ve vašem oddíle  ) až po takové činnosti, které se vám líbí, ale třeba
jste na ně neměli dostatek financí.
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V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obracet – lukas.husek@a-tom.cz, případně na tel
220 910 460 ve všedních dnech vždy mezi cca 8:30 – 15:00.
Moc všem děkuji za spolupráci při realizaci projektu šablon.
Lukáš Hušek
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