
Staré pověsti pražské na hrachu a špejlích
V pondělí  8. prosince  2014  odpoledne  se  v čase  14:15  –

17:00  v prvním  patře  budovy  FZŠ  Táborská  uskutečnil
workshop  s názvem  „Staré  pověsti  pražské  na  hrachu  a
špejlích“. Jak již název napovídá, jednalo se o stavění různých
historických  budov  Prahy  4  a  nejen  geometrických  útvarů
s pomocí namočených hrachových kuliček a párátek.

Akce  byla  učena
hlavně  pro  děti  1.  –
9. ročníku  ZŠ.  Účast-
níci  se mohli  dostavit
jak samotní, tak v do-
provodu rodičů.  Akce
se  zúčastnilo  celkem
49 lidí,  z toho 41 dětí
(převážně  ze  školní
družiny) a 8 dospělých

(4  učitelé  FZŠ  Táborská  a  4  studenti  z KMDM  PedF  UK).
Možnost účasti nevyužil žádný z rodičů přítomných dětí.

Zpočátku  se  zdálo,  že  účast  nebude nijak  valná,  protože
v první  půlhodině  se na  akci  dostavilo  asi  10  dětí  z prvního
stupně,  ovšem  potom  se  přidala  veliká  hromada  jejich
spolužáků a všechny obavy byly ty tam; dokonce musely být
využity dvě učebny. Nejdříve jsme nevěděli, ke kterému dítěti
jít  dřív,  kam  dřív  skočit;  jakmile  však  děti  pochopily,  jak
stavění  z hrášku a  párátek  funguje,  byla  práce  s nimi  daleko
snazší.



Ke značenému  překvapení  organizátorů  děti  z větší  části
nestavěly  pouze  podle  fantazie,  ale  držely  se  předloh
uvedených na tematicky zaměřených plakátech. Spousta z nich
dokázala postavit i velmi obtížné útvary. Nemálo bylo případů,
kdy nám, organizátorům, zabrala stavba budovy i půl hodiny,
avšak děti to hravě zvládly za 10 minut. Velké oblibě se těšil
například dvacetistěn,  jejž jedna z dívek dokázala postavit  za
neuvěřitelných 5 minut, tedy za poloviční dobu než nejrychlejší
dospělák.

Mnoho  zúčastněných  se  jalo  vyrábět  nádherné  hvězdy,
které se stanou ozdobou jejich domácího vánočního stromečku.
Odvážnější se pustili do stavění představených budov. Někteří
začali  jednodušší  stavbou  budovy  FZŠ Táborská,  našla  se  i
skupinka stavitelů Nuselského mostu, kostela svatého Pankráce
či  baziliky  sv.  Petra  a  Pavla.  Ovšem  ve  fantazii  se  meze
nakladly,  a  tak  se  mezi  výtvory  objevily  například  jakási
stíhačka z Hvězdných válek či zvířata jako kobylky, stonožky a
podobně.



Při  stavbě  se  samozřejmě  vyskytly  i  drobné  chyby.
Některým  dětem  se  nepodařilo  správně  spojit  různé  tvary
(problém se našel například u šestiúhelníku); záleží tady hlavně
na hloubce  zapíchnutí  párátka  do  hrášku.  Navíc  ne  všechny
hrachové kuličky jsou stejně veliké či pevné.

Jedním  z přínosů  akce  byla  alespoň  částečná  pomoc
účastníkům  s prostorovou  představivostí.  Velmi  často  se
ukázalo, že děti dokáží trojrozměrné objekty vnímat dobře.

Malým  stavitelům  se  náš  workshop  velmi  líbil  a  byli
opravdu nadšení.  Dokonce se domlouvali  s paní učitelkou na
tom, jestli by mohli ve stavění pokračovat i další den. Lze tedy
konstatovat, že tento projekt měl vážně úspěch a všichni jsme
si ho velmi užili.

Následujícího  dne  byla  v atriu  školy  mezi  přízemím  a
1. patrem nainstalována výstava zapůjčených výtvorů, které si
všichni  zájemci  mohli  prohlédnout.  Poté  si  autoři  mohli  své
stavby odnést a pochlubit se s nimi i doma.

za organizátory Bc. Lukáš Richter, Barbora
Stehlíková a Mgr. Jaroslava Kloboučková


