
 

 

 

13. Seznam příloh  

 

Příloha č. 1: Pozorovací archy z hodin zeměpisu v Montessori školách 

Pozorovací arch č. 1 

Datum 6. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 14 

Téma hodiny Česká republika a malý region 

Popis třídy Barevná a veselá výmalba stěn 

Barevné závěsy 

Na stěnách jsou ve velkém množství práce žáků  

Po okrajích třídy značné množství skříněk a polic, ve kterých jsou 

různé modely a pomůcky. Vše označeno, aby žáci věděli, co kam patří. 

Průběh výuky 8:00  

Vstup žáků do školy. Žáci se po přezutí a převlečení přesouvají 

do svých tříd. Při tom míjejí velké množství hodin s různými místními 

časy na světě, nástěnky, na kterých jsou nejen jejich práce, ale 

i informace o průběhu týdne. Tedy větě týdne (která definuje témata, 

se kterými se budou v týdnu setkávat), dále úlohu týdne a experiment 

týdne. Žáci musí mít též každý týden alespoň jednu aktivitu z každého 

oboru a postoupit ve své měsíční knize v AJ. Do 8:30 pak musí mít 

žáci podpis učitele ke svému dennímu plánu. Aby učitel věděl, co 

budou žáci přes výuku dělat. 

 

8:30  

Začíná vyučování s první skupinkou 14 žáků ranním kruhem (elipsou), 

kde si žáci s vyučujícím (kterého oslovují jménem a tikají mu) sdělují 

své zážitky, jestli je něco zaujalo, ale také kdo chybí a podobně.   

 

8:40  

  



 

 

 

Žáci se posadí do lavic, které jsou uspořádány do kruhu. Od dubna se 

věnují tématu: Česká republika a malý region. Dnes mají závěrečnou 

hodinu, kde bude každý představovat, jak za 2 měsíce v tomto tématu 

postoupil. Každý musel splnit kritéria. Tedy: 

• Navštívit alespoň 3 z nabízených přednášek ze Zeměpisu (a 

zanést obsah do své myšlenkové mapy na toto téma).  

• V průběhu odprezentovat nějakou krátkou prezentaci či 

aktualitu na vlastní téma. 

o Přinést jeden předmět na nástěnnou mapu České republiky 

a připevnit jej na vhodné místo. Spolu s předmětem pak odevzdat 

i krátký text o tom, jak se tento předmět s konkrétním regionem 

pojí. 

• Absolvovat alespoň dvě z pěti komentovaných procházek 

Kladnem a odevzdat z nich příslušné výstupy.  

• Absolvovat jednu z procházek Prahou. Jedna z nich je se 

spřátelenou školou z Německa, a tak probíhá v německém 

jazyce. 

• Splněné alespoň 2 testy z libovolných slepých map ČR.  

 

8:45 

Dva z žáků, kteří jsou na hodině ještě nemají splněnou krátkou 

prezentaci na vlastní téma, a tak je ve dvojici prezentují. První z žáků 

má připravený plakát týkající se důchodů. Na plakátu má obrázky, 

grafy i výstřižky z novin o stárnutí populace. Ptá se spolužáků, zda 

znají nějaké státy, kde mají stejný problém se stárnutím populace jako 

my, a zda znají státy, kde tento problém nemají. Druhý žák pak 

prezentuje na plátně grafy, které vytvořil, týkající se vývoje počtu 

obyvatel České republiky v posledních 100 letech. Ostatní žáci se 

doptávají. Zajímá je kolaps sociálního systému. Učitelka pak žákům 

ukazuje populační pyramidu a diskutují nad různými nerovnostmi. 

Žáci sami přijdou s myšlenkou populační exploze za komunismu. 

Učitelka se doptává na souvislosti. Kdy tu byl komunismus, jak se 



 

 

 

projevoval v každodenním životě a podobně. Žáci vypráví vzpomínky 

rodičů a prarodičů. 

9:00 

Následně žáci po jednom učitelce ukazují myšlenkové mapy, které si 

během tématu vytvořili. Mají na nich zanesené i absolvované aktivity. 

Myšlenkové mapy se vzhledem i obsahem poměrně liší. Na všech jsou 

společná pole: Kladno, Česká republika, Evropa, kontinenty, lidé 

na zemi. Některá jiná pole se mírně liší. Po jednom pak žáci reflektují, 

co absolvovali a co se kde dozvěděli nového. 

Jeden z žáků nemá myšlenkovou mapu vyplněnou, protože ještě nemá 

splněné všechny povinné aktivity. S učitelkou se domlouvají 

na důsledcích a nápravě. Další žákyně zmiňuje, že absolvovala 

skupinový kvíz o ČR, poté prezentaci o historii Kladna, dále projekt 

Kladno jako město v ČR a v poslední řadě přednášku na téma sídel 

v ČR. Jiný hoch absolvoval hodinu Není město jako město a učitelka 

ho žádá, aby představil žákům, kteří na hodině nebyli, co se tam dělo. 

Žák ostatním vypráví o tom, jak si měli vybrat 3 města, ve kterých by 

chtěl každý žít a měli je porovnávat mezi sebou, s Prahou, Kladnem 

a celkově hodnotit kvalitu života v těchto městech. Jiný hoch si 

vzpomíná, že se dozvěděl o tom, jak se města dělí podle velikosti. 

Pamatuje si, že největší města se nazývají megalopole. Na mapě světa 

pak, bez vyzvání učitelkou, ukazuje některé významné megalopole 

světa. Další hoch velmi podobně představuje hodinu, která se týkala 

Česko– Německých vztahů. Vzpomněl si, jak debatovali s ostatními 

žáky na témata poměr platů u nás a v Německu, Německé firmy 

na našem trhu. Učitelka ho přerušuje a ptá se ostatních žáků, zda by 

uměli jmenovat nějaké odvětví průmyslu, které často využívá levnou 

pracovní sílu. Žáci jmenují textilní a potravinářský průmysl. Učitelka 

je chválí a žádá je o další informace o textilním průmyslu. Žáci se mají 

podívat na cedulku svého oblečení a zjistit, kde bylo vyrobeno. 

Učitelka pak žáky upozorňuje na plakát na chodbě, který se věnuje 

tématu asijských tygrů. Další žákyně pak povídá o hodině na téma 

město– vesnice– městys. Učitelka se doptává, zda by si vzpomněla, co 



 

 

 

to je ten městys a zda by věděla kolik tak počtů obyvatel jednotlivé 

typy mají. Městys žákyně bez problému ostatním vysvětlí (někteří si 

poznamenají do myšlenkové mapy), ale údaje si nevzpomíná, a tak se 

podívá do své myšlenkové mapy, kde je najde a uvede. Učitelka se pak 

ostatních ptá, zda si někdo z hodiny pamatuje, jaká jsou nejmenší 

města v České republice a jak je možné, že některá jsou městy i když 

nemají dostatečný počet obyvatel. Jedna žákyně si vzpomene 

na Loučnou pod Klínovcem a vysvětluje ostatním, že sice má okolo 

100 obyvatel, ale z historického pohledu to bylo významné město, 

a tak městem zůstalo i dnes. 

 

9:38 

Žáci a učitelka si sednou na koberec v zadní části třídy. Učitelka vyzve 

žáky, aby donesli mapu České republiky ze stojanu. Mapu si rozloží 

na zem a vyzve žáky, kteří donesli předměty na nástěnnou mapu ČR, 

aby si vzali barevné kostičky a umístili je v mapě na místo, se kterým 

se jejich předmět pojí. Po jednom pak představují svůj předmět 

a ostatním vysvětlují, jak se pojí s daným místem na mapě. První 

slečna donesla minci a vysvětluje ostatním, že se pojí s Jabloncem nad 

Nisou, kde je významná Česká mincovna, která vznikla po rozpadu 

Československa v roce 1993. Jeden z žáků si tento fakt propojuje se 

sportovkyní Gabrielou Koukalovou, která je také z Jablonce nad Nisou 

a vystudovala obor týkající se ražení mincí a medailí.  Dalí žák dává 

svou kostku na mapu na město Vlašim a ukazuje ostatním nábojnici, 

kterou odnesl. Představuje ostatním, k čemu všemu se náboje 

používají (pro ozbrojené složky a lov zvěře). Učitelka se pak ptá, zda 

někdo ví, která zvířata je na našem území potřeba regulovat. Žáci si 

vzpomenou na divoká prasata. Třetím předmětem jsou hašlerky. 

Žákyně pokládá kostičku na mapu do oblasti Zlínského kraje 

a vysvětluje, že hašlerky vyrábí velká společnost Nestlé, která má 

závod vyrábějící hašlerky v Holešově, který má okolo 12 tisíc 

obyvatel. Další žák pokládá kostičku do kraje Vysočina a vysvětluje, 

že přinesl turistickou známku z hradu Roštejn, který se nachází blízko 



 

 

 

Jihlavy. K tomu dodává, že se na našem území nachází přes 800 hradů. 

Některé jsou však již přestavěné a jiné zaniklé. Posledním předmětem 

této skupiny je pivo, které žák lokalizuje do oblasti města Plzně. 

K tomu dodává, že se plzeňské pivo vaří od roku 1842 a dodává údaj, 

že průměrný Čech vypije za rok 282 půllitrů piva. Ostatní žáci již své 

předměty na mapě mají a v jiných hodinách vysvětlili jejich význam.  

 

9:59 

Učitelka připomíná žákům, že kdo se nezúčastnil procházky Prahou, 

tak má možnosti zúčastnit se virtuální procházky Prahou, která 

proběhne zítra. Dále děkuje žákům za jejich práci a upozorňuje některé 

žáky o tom, že jim ještě chybí nějaké z povinných kritérií. Sděluje jim, 

ať se za ní v průběhu dne zastaví a dohodnou se.  

 

10:00 

Končí hodina a žáci se rozchází. Někteří jdou do jiných tříd, jiní se 

jdou věnovat samostatné činnosti do mimotřídních prostor, které jsou 

k těmto účelům zařízeny.  

 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Žáci na hodině jsou velmi komunikativní. Nebojí se zapojit do témat, 

o kterých třeba mluví ostatní. Žáci se překvapivě pečlivě soustředí na 

to, co říkají ostatní a nijak nevyrušují. Ačkoliv to byla taková shrnující 

hodina, tak i přes to se žáci dozvěděli nové informace z různých témat.  

 

Pozorovací arch č. 2 

Datum 7. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 12 

Téma hodiny Česká republika a malý region 

Popis třídy Veselá a barevná výmalba stěn 

Barevné závěsy 

Na stěnách velké množství práce žáků  



 

 

 

Po okrajích třídy značné množství skříněk a polic, ve kterých jsou 

různé modely a pomůcky. Vše označeno, aby žáci věděli, co kam patří. 

Průběh 

výuky 

8:00 

Žáci přichází do školy viz pozorovací arch předchozího dne. 

8:30 

Ranní kruh (elipsa). Učitelka kontroluje, kdo chybí. Učitelka se žáků 

ptá, zda by si chtěli zazpívat nějakou lidovou písničku. Popřípadě, 

jakou znají. Žáci podávají návrhy a jeden z žáků navrhne píseň Okolo 

Třeboně. Učitelka si ji vybere. Žáci i učitelka si ji zazpívají. Učitelka 

se pak ptá žáků, zda je v písničce Třeboň vybrána jen náhodou, nebo 

jestli by někoho napadly nějaké souvislosti s koněm. Jeden z žáků jde, 

na přání učitelky, ukázat na mapu na stěně, kde se nachází Třeboň 

a odhaduje, že je použita Třeboň zcela náhodně. Jeden žák sděluje 

ostatním, že mají u Třeboně chalupu a že tam je všude hodně pastvin. 

Ale spíše skotu. Učitelka souhlasí a sděluje žákům, že Třeboňsko je 

velmi zemědělsky využívané. Ptá se na další typická zvířata chovaná 

na Třeboňsku. Žáci zmiňují ryby. Kapry, sumce, amury a candáty. Žáci 

pak ze srandy zmiňují i cyklisty. Učitelka souhlasí a ptá se, proč by 

tam žáci jeli na kolo. Ti odpovídají, že tam nejsou kopce. Učitelka pak 

zmiňuje Jihočeskou pánev, na jejíž území se Třeboň nachází. A stejně 

tak, jako je pánev na vaření plochá, tak je plochá i pánev 

geomorfologická. 

 

8:45 

Žáci se přesouvají do lavic, kde budou jeden po druhém hodnotit svou 

práci na tématu Česká republika a malý region, na kterém pracují 

od dubna. Učitelka žákům ukazuje dokument, který byl pověšen 

na nástěnce s kritérii hodnocení. Kritéria viz pozorovací arch 

předchozího dne. Jeden z žáků nemá splněnou prezentaci, a tak 

představuje ppt prezentaci na téma Česká republika– Praha– Kladno. 

Prezentace obsahuje grafy, které se věnují převážně statistikám 

populace v Praze a Kladně v porovnáním s celou republikou.  Na konci 

prezentace jedna žákyně, po vyzvání učitelky, hodnotí jeho projev. 



 

 

 

Hodnotí jej kladně, pouze mu vytýká, aby se k ostatním při popisování 

grafů nestavěl zády, ale bokem. 

8:55 

Žáci si jdou do svých portfolií pro zápisky a myšlenkové mapy, 

do kterých si měli zanášet informace, které se během tématu dozvěděli. 

Učitelka opět žáky vyzve, aby jí pověděli o tom, čeho se z tématu 

účastnili a poté vybrali jednu aktivitu a představili ostatním ve zkratce, 

co si z ní pamatují. Učitelka si v průběhu času odškrtává a kontroluje, 

zda mají žáci splněné povinnosti. Popřípadě je na to pozorní. Komu 

chybí nějaká přednáška ze zeměpisu, tak si má vybrat 2 libovolné 

pracovní listy ze šanonu na jejím stole. První žákyně se odkazuje 

na hodinu s tématem: Není město jako město. Z hodiny si pamatuje, že 

tím, jak roste sídlo, tím roste i význam a obslužnost. Učitelka se tedy 

ptá, jak se z tohoto pohledu liší Praha a Kladno. Žákyně odpovídá, že 

některé úřady jsou jen v Praze a že v Praze je více typů MHD. Jiná 

žákyně vzpomíná na přednášku: město– vesnice– městys, ze které si 

pamatuje, že i vesnice může mít velké množství obyvatel. Třeba 

Petrovice s cca 5000 obyvateli. Učitelka se ptá, proč asi nechce být 

vesnice větší správní jednotkou. Jeden z žáků odpovídá, že nechtějí mít 

starosti s papírováním. Učitelka přikyvuje a jen poupravuje, že by 

to nazvala spíše administrativou. Jiný žák si z této přednášky 

pamatuje, že máme v České republice 6 velkoměst. Žáci na vyzvání 

učitelky hlasují o tom, kolik je potřeba obyvatel ve velkoměstě. Žáci 

poměrně shodně hlasují, že nad 100 000. Učitelka žáka vyzve, zda by 

mohl tato města jmenovat. Ten se dokonce zvedá a ukazuje je 

i na mapě ČR. Někteří žáci však na vyzvání odpovědí, že si nepamatují 

nic, ačkoliv mají svojí myšlenkovou mapu vyplněnou. Učitelka je 

nijak nenutí a jen se jich ptá, proč si myslí, že si z toho nic nepamatují. 

Jeden z nich odpoví, že je unavený. Jiní pak odpovídají, že si pamatují 

to samé, co již někdo zmínil. Někteří popisují, co viděli na povinných 

vycházkách. 

 

9:40 



 

 

 

Žáci se přesouvají s nástěnnou mapou ČR do zadní části třídy a sedají 

si na koberec. Někteří si s sebou berou jídlo nebo pití. Opět mají 

za úkol vzít kostičku a položit ji na mapu ČR a představit regionální 

předmět, který přinesli. Prvním předmětem je maličké lázeňské pítko. 

Žákyně přikládá kostičku do oblasti Karlových Varů. Učitelka se ptá 

ostatních, proč zrovna v Karlových Varech jsou minerální vody, a ne 

třeba na Kladně? Žáci mlčí. Po chvíli žákyně, která pítko donesla říká, 

že tam stéká voda z hor. Učitelka se ptá z kterých. Žákyně kouká 

do mapy a prohlásí, že z Krušných hor. Učitelka ji pochválí. Poté se 

ptá, proč ta minerální voda chutná jinak. Žákyně praví, že je v ní víc 

minerálů. Učitelka se ptá, kde se tam vzali. Žákyně praví, že asi 

z hornin, kterými protéká ta voda z Krušných hor. Učitelka pak praví, 

aby si vzpomněli na téma vody ve světě a byli vděční za vodní zdroje, 

které v naší republice máme. Druhým předmětem je tavený sýr 

Madeta. Žák pokládá kostičku do jižních Čech. Učitelka se opět 

doptává. Proč si myslí, že se tolik živočišných výrobků vyrábí v jižních 

Čechách? Žák odpovídá, že tam asi není moc jiných továren. Učitelka 

jej zase poopravuje, že jižní Čechy jsou opravdu nejméně průmyslová 

oblast republiky. Třetím předmětem je Baterie, kterou žák kostičkou 

lokalizuje do Slaného, kde se baterie vyrábí. Učitelka se jej ptá, co se 

má udělat s vybitou baterií. Žák říká, že maminka je doma sbírá 

do krabičky a pak je nosí do elektra. Jiný žák poznamená, že 

v obchodech jsou někdy koše na baterie. Učitelka se pak ptá, proč by 

se neměly vyhazovat do směsného odpadu. Několik žáků najednou 

odpoví, že to je nebezpečné, protože obsahují jedovaté látky. Jeden 

z žáků si vzpomene na olovo. Další žák přinesl víčko od piva bez loga. 

Kostičku umístil na Kladno a prohlásil, že pochází od jeho strejdy, 

který si založil minipivovar. Učitelka má radost a prohlašuje, že jsme 

národ pivařů a že v dnešní době vzniká mnoho malých minipivovarů. 

Žáka se pak ptá, zda by dokázal jmenovat velká města, ve kterých se 

vaří pivo. Žák si vzpomene na Plzeň, Prahu, České Budějovice a Brno. 

Dalším předmětem je náramek. Žen žákyně přiřazuje k Jablonci nad 

Nisou, kde se vyrábí skleněná bižuterie. Učitelka s táže, proč byly 



 

 

 

sklárny zrovna v těchto oblastech. Žáci si myslí, že ta byl sklářský 

písek. Učitelka je opravuje, že písek se přivážel. Pak se ptá, jak to 

vypadá v takové sklárně. Když žáci poznamenají, že je tam teplo, tak 

se učitelka ptá, jak tam to teplo vzniká. Žáci prohlásí, že topením. 

Učitelka se tedy ptá, čím se tam topí. Nejprve si žáci myslí, že uhlím. 

Učitelka kroutí nesouhlasně hlavou, a tak jeden žák zmíní dřevo. 

Učitelka souhlasí, a tak tentýž žák prohlásí, že sklárny se tedy stavěly 

tam, kde je hodně dřeva na topení. Dalším předmětem je kus oceli. 

Který žák řadí k Ostravě. Učitelka se opět ptá, jestli neví, jak se 

jmenuje část Ostravy, kde jsou ocelárny. Žák neví, a tak mu radí, že se 

ta část jmenuje jako jeden lyžařský areál v Krkonoších. Jedna z žákyň 

si vzpomene na Vítkovice a učitelka přitaká. Učitelka zase pokládá 

stejnou otázku, jako u skláren. Proč zrovna zde? Dotazovaný žák chce 

znovu zmínit dřevo, jako u skláren. Učitelka se ho ptá, čím je Ostrava 

známá. Žák si po chvilce mlčení vzpomene na uhlí. Učitelka se ptá, 

zda hnědé, nebo černé, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se uhlí pojí 

s Kladnem. Žák odpoví, že černé uhlí. Že je starší a že se těžilo 

i na Kladně. Učitelka se pak ostatních žáků ptá, kde se těží hnědé uhlí. 

Po chvilce si jeden žák vzpomene na Most a na vyzvání jej ukáže 

na mapě. Dalším předmětem je tužka, která se pojí s Českými 

Budějovicemi. Sama žákyně bez otázky učitelky prohlásí, že se 

v Budějovicích těží grafit, který se používá jako tuha. Učitelka se pak 

jen ptá, co to ten grafit je a jakých jiných formách se dá spatřit. Žákyně 

má odpovědi připravené, a tak prohlásí, že to je uhlík a že se vyskytuje 

třeba i jako diamant. Následující předmět je opět mléčný výrobek 

z jihočeské Madety. Učitelka ještě dodává informaci o tom, proč se 

v této oblasti nehromadil těžký průmysl. Žákům sděluje, že tudy 

po druhé světové válce vedla železná opona, a tak se tam nestavěly 

podniky, aby v nich nemohl nikdo cizí špehovat. Dalšími předměty 

jsou klíče FAB z Rychnova nad Kněžnou, plyšová čarodějnice, jako 

odkaz na čarodějnické procesy ve Velkých Losinách, olomoucké 

tvarůžky, které jsou chráněné značkou Evropské Unie a dále třeba 



 

 

 

stuha z Moravského kroje. Ostatní žáci již předměty na mapě mají 

a jejich význam vysvětlili na jiné hodině. 

 

10:02 

Učitelka poděkuje žákům za práci při hodině, Připomene jim, že 

někteří nemají splněné povinnosti a že se mohou zúčastnit virtuální 

prohlídky Prahou. Pak všechny požádá, aby přidělali své předměty 

na velkou nástěnnou mapu ČR na chodbě školy a na stůl jí odevzdali 

poznámky k předmětu, který si připravili.  

 

10:03 

Žáci opouští třídu. Někteří zůstávají a vyndávají si svačinu. Jiní se 

přesouvají na další aktivity.  

 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Žáci se nebojí projevit. Jejich komunikace je velmi přirozená. Učitelka 

se je snaží vést k souvislostem. Tedy více zmiňovat proč se něco někde 

nachází. Žáci se při hodině chovají velmi klidně a není potřeba je nějak 

více napomínat.  

 

Pozorovací arch č. 3 

Datum 7. 6. 2019 

Třída Třetí trojročí (7. a 8. ročník) 

Počet žáků 16 

Téma hodiny Virtuální procházka Prahou 

Popis třídy Učebna s promítacím plátnem. 

Ve třídě je spousta rostlin, které mají popisky s názvem, zařazením 

do systému a značkami o tom, jak moc je zalévat. 

Ve třídě je opět velké množství otevřených skříní obsahující plastové 

průhledné boxy s výukovými materiály. 

Jedna celá zeď je pomalovaná žáky.  

Prostor působí velmi útulně. 

Průběh výuky 12:00 



 

 

 

Žáci se pozdraví s vyučujícím. Ten jim rozdá pracovní listy. Na první 

straně pracovního listu je mapový výřez centra Prahy. Žáci mají 

do mapy postupně vyznačit památky, které si společně „projdou“. 

Dalším úkolem na pracovním listu je sepsat krátké povídání o Praze. 

Forma textu je volná. Učitel upozorňuje, že to může být průvodce, 

povídka, vyprávění atd. Co ale povídání musí splňovat, je to, že bude 

obsahovat minimálně 10 faktů, či zajímavostí, které budou tučně 

vyznačeny. Učitel uvádí příklad: „Prvním panovníkem na Pražském 

hradě byl Bořivoj I., který zde vládl na konci 9. století“. Tomuto 

cvičení se však žáci mají věnovat až po společné části. Žáci mají 

otázky ohledně toho, zda si můžou příběh vymyslet, když bude 

obsahovat správná fakta, či zda se bude hodnotit pravopis. Učitel 

odpovídá, že smyšlený být příběh může a že pravopis bude 

kontrolován a že se bude odrážet ve výsledném hodnocení listu.  

 

12:05 

Učitel promítne na tabuli několik pojmů a údajů. Petřínská rozhledna, 

2017, AquaPalace Praha, Zoo Praha, 2 377 600, Pražský hrad, Lanová 

dráha na Petřín, 713 600. Žáci mají 2 minuty na to, aby spolu 

diskutovali, proč jsou tyto pojmy dohromady. Žáci ihned komunikují. 

Učitel mezi nimi prochází a volně s nimi komunikuje. Poté volně 

vyzve 3 žáky ze třídy, aby propojily pojmy a údaje na plátně a aby 

k pojmům přidaly nějakou asociaci, kterou si s daným místem pojí. 

Žáci jmenují třeba hrocha ze Zoo Praha, závratě s Petřínskou 

rozhlednou, červené trenýrky s Pražským hradem či lítačku s lanovou 

dráhou na Petřín. Poté se na dalším slidu objeví fotka Pražského hradu, 

jakožto první zastávka na virtuální prohlídce. Žáci si mají Pražský hrad 

najít na pracovním listu a vyznačit. Učitel se jich ptá na okolí. Co se 

v okolí nachází a proč se to tam asi nachází. Proč je Pražský hrad 

blízko Vltavy a podobně. Jeden z žáků si vzpomene na to, že někdy 

slyšel, že je to největší hrad na světě. Učitel mu to potvrdí a na tabuli 

napíše, že celý hradní komplex má plochu 70 000 km2. Žáci si tento 

údaj zapíšou do pracovních listů. Dále každý z žáků poví nějakou 



 

 

 

asociaci s Pražským hradem. Prezident, turisti, stráže, na kopci, drahé 

restaurace a podobně. Učitel pak na počítači otevře stránky 

www.hrad.cz a žákům ukazuje, co všechno lze na stránkách najít. 

Informace o hlavě státu, o České republice, možnost napsat 

prezidentovi či mapu hradu. Dále otevírá Google a přes funkci Street 

View se ocitá před katedrálou sv. Víta. Jeden z žáků se na jeho vyzvání 

přesune k počítači a komentuje, co všechno při procházení vidí. 

Následuje snímek osvětleného Pražského hradu a učitel přidává 

zajímavost o tom, že osvětlení nechal Václav Havel vytvořit 

osvětlovačem skupiny The Rolling Stones. Učitel si nechá přeložit 

od žáků do českého jazyka název kapely a ptá se, zda některý z žáků 

zná nějakou písničku. Někteří znají, jiní ne. Druhým bodem procházky 

je Petřínská rozhledna. Žáci Dostanou za úkol geograficky popsat, kde 

se rozhledna nalézá vůči Vltavě. Žáci s úkolem nemají problém. Opět 

mají za úkol říct asociace. Jeden z žáků je píše na tabuli. Někoho 

napadá rande, jiného stavebnice, jednoho žáka napadá Klub českých 

turistů. Žák ostatním vysvětluje, že právě Klub českých turistů 

vystavěl Petřínskou rozhlednu. Učitel pak přidává ještě zajímavost 

o tom, že si přál její zbourání Adolf Hitler během okupace Prahy. Při 

tom se žáků zeptá, kdy probíhala okupace. Žáci neví, a tak mohou 

využít své mobilní telefony, aby zjistili odpověď. Třetí zastávkou je 

Karlův most. Žáci si jej opět vyznačí v mapce a učitel dává žákům 

minutu na zodpovězení otázky, mezi kterými mosty se Karlův most 

nachází. Žáci již chtějí vytahovat mobilní telefony, protože v jejich 

mapce je vyznačen pouze Most legií, ale jedna žákyně ihned nahlas 

odpoví, že druhý most je Mánesův most. Učitel opět otevře Google 

Street View a všichni se rázem virtuálně ocitají na mostě. Učitel je 

upozorňuje na sochy a ptá se na jejich význam. Žáci si myslí, že to je 

ozdoba. Učitel se tak žáků ptá, proč se lidé k někomu modlí. K různým 

svatým. Po chvilce se shodnou na tom, že sochy mají most chránit před 

povodní. Učitel jim představuje postavu Petra Parléře, který vyrobil 

kamenné sochy na Staroměstské věži Karlova mostu. Dále žákům 

ukazuje dobovou fotografii. Žáci mají porovnat stav tenkrát a dnes. 

http://www.hrad.cz/


 

 

 

Upozorňují na tramvaj, která jezdila přes most i na absenci 

zahraničních turistů či hudebníků, prodavačů a žebráků na mostě. 

Předposlední zastávkou je Staroměstské náměstí. Žáci si jej opět 

vyznačí do mapky. Učitel otevírá stránku www.vitrualtravel.cz 

a ukazuje žákům různé pohledy na Staroměstské náměstí. Dále otevírá 

internetový článek, který popisuje, jak umělecká skupina Ztohoven 

umístila na Staroměstské náměstí 28. kříž. Učitel se ptá žáků, proč před 

Staroměstskou radnicí kříže jsou. Žáci se hlásí a učitel jednoho vyvolá. 

Ten správě odpoví, že se jedná o památku 27 popravených českých 

pánů. Učitel ještě dodává letopočet 1621. Žáci si pak samostatně čtou 

článek a poté krátce diskutují, zda by tam 28. kříž nechali, či nikoliv. 

Posledním bodem procházky je Václavské náměstí. Učitel se opět táže, 

na jakém břehu Vltavy se nachází. Žáci si pak mají tipnout, jaká je 

délka Vltavy protékající Prahou. Žáci hlasují mezi 20 km, 30 km, 40 

km, 50 km nebo jiným číslem. Nejvíce žáků hlasuje, že 40 km. Učitel 

je chválí, ale upozorní je, že délka Vltavy je přibližně 31 km. Opět si 

na tabuli píšou asociace k Václavskému náměstí. 2 linky metra 

Můstek, Národní muzeum, obchodní řetězce, které zde sídlí. Dále také 

zmíní demonstrace. A tak se učitel ptá, které demonstrace zde 

probíhají/probíhaly. Žáci zmiňují současné demonstrace proti 

premiérovi i demonstrace za sametové revoluce. Učitel se ptá na bližší 

informace o protestech v době sametové revoluce. Žáci znají heslo: 

„máme holé ruce“, určí rok 1989, dávají do souvislosti komunistický 

režim a zmiňují jméno Jana Palacha. V tomto případě je učitel opravuje 

a vysvětluje jim, že tento protest se uskutečnil o 20 let dříve za okupace 

Československa. Ale souhlasí, že šlo o akt vykonaný na Václavském 

náměstí.  

 

12:45 

Žáci se samostatně začínají věnovat druhému úkolu z pracovního listu. 

Tedy začínají sepisovat krátké povídání o Praze, které bude obsahovat 

minimálně 10 faktů. Někteří žáci si došli pro knihy s tématikou 

dějepisu, jiní se dovolují učitele o použití mobilního telefonu. Ten tuto 

http://www.vitrualtravel.cz/


 

 

 

možnost v tomto případě zakazuje a doporučuje jiné zdroje. Povoluje 

však použití školního počítače, který je ve třídě jeden. V průběhu práce 

je učitel informuje o termínu odevzdání hotových pracovních listů. 

Před rozloučením upozorní učitel na jednu věc. Nikomu z nich nepřillo 

zvláštní, že by Pražský hrad měl rozlohu 70 000 km2. Údaj je stále na 

tabuli. Učitel se žáků ptá, jaká je rozloha České republiky. Žáci si 

vzpomenou, že jde přibližně o 78 000 km2. V tom jim dojde, že pouze 

slepě opsali číslo, učitel je upozorní na kritické myšlení a přeje žákům 

hezký den. 

 

13:00 

Žáci opouštějí hodinu s rozpracovanými pracovními listy. Většina 

žáků jde do jiných prostor, pokračovat v práci s nimi. Jen někteří jsou 

zapsaní na jiné hodiny, a tak se pracovním listům již v tuto chvíli 

nevěnují. 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

I přes to, že se hodiny účastní žáci, kteří nechtěli absolvovat žádnou 

reálnou procházku Prahou, tak je hodina živá. Žáci jsou poměrně dost 

aktivní a nebojí se projevit. Někteří si zapisují do pracovních listů 

velké množství informací, jiní tam mají jen pár bodů. Někteří žáci při 

projevu používají nespisovná či dokonce sprostá slova. V případě 

použití druhého typu slov je učitel však vždy upozornil na nevhodnost. 

Žáky i mě poměrně pobavil fakt, že se nechali tak snadno napálit 

a nevšimli si nesmyslné hodnoty rozlohy Pražského hradu na tabuli, 

jenž si opsali do sešitu.  

 

Pozorovací arch č. 4 

Datum 21.10.2019 

Třída sekunda a tercie 

Počet žáků 17 

Téma hodiny Jak se chovat v cizí zemi? 

Popis třídy Třída působí trochu hekticky. Lavice a židle jsou volně rozmístěné 

v prostoru.  



 

 

 

Na stěnách a policích je vystavené velké množství žákovských prací. 

Na konci třídy je velká otevřená skříň, ve které má každý žák krabici 

s portfoliem a svými věcmi.  

Na oknech, katedře i stolech žáků je velké množství rostlin.  

Téměř přes celou plochu třídy je koberec. Po stranách pak velké 

množství polštářků. 

Průběh 

výuky 

13:50 

Začátek výuky. Třída vypadá po přestávce poměrně chaoticky. 

Učitelka tedy nejprve žáky vyzve k úklidu třídy. Každý tedy něco málo 

uklidí a vrátí se na své místo.  

 

13:55 

Žáci, kteří chtějí (všichni), si napíšou test z předešlého tématu. 

Učitelka žáky upozorní, že k testu si mohou vzít svou myšlenkovou 

mapu. Někteří se proto zvedají a jdou si pro ni do svých portfolií či 

jiných desek. Jiní však zůstávají na místě. Lavice jsou vždy jen pro 

jednoho žáka, a tak jsou žáci rozesazeni po celé třídě. Na test mají žáci 

čas 30 minut, ale kdo bude potřebovat, tak na něm může pracovat déle. 

Kdo bude mít test odevzdaný, bude pracovat na skupinové práci, která 

se věnuje odlišnostem v kulturách jednotlivých zemí.  

 

14:00 

Žáci obdrží test a začínají pracovat. Test je rozdělen na čtyři části. 

První část se věnuje faktografickým znalostem a obsahuje pět otázek.  

• Jaké 4 faktory ovlivňují hustotu zalidnění v různých částí 

světa? 

• Uveďte příklad jednoho státu s nízkou hustotou zalidnění 

a napište vysvětlení tohoto nízkého zalidnění. 

• Kdy začal počet lidí na Zemi stoupat?  

• Vysvětlete pojem úmrtnost. 



 

 

 

• Seřaďte země od nejrozvinutější po t nejméně rozvinutou. 

(obsahuje tabulku s údaji o počtu dětí na jednu ženu, 

očekávanou délkou dožití, porodností a dětskou úmrtností.) 

Každá část má svá kritéria hodnocení a čtyřstupňovou škálu 

hodnocení. Od vynikající, přes velmi dobrý a vyhovující až 

k nevyhovujícímu. Druhá část testu se věnuje komunikaci. Kritériem 

pro tuto část je, že: student vhodně argumentuje, dokáže výstižně 

vyjádřit své myšlenky a názory v logickém sledu. Tato část obsahuje 

jednu úlohu, která zní: Zodpovězte otázku: „Přelidníme planetu?“. 

Použijte konkrétní argumenty, fakta a data. (min 50 slov). Třetí část 

testu se věnuje čtení s porozuměním/zpracováním informací. Žáci 

v této části mají za úkol přečíst text a odpovědět na dvě, poměrně 

obsáhlé otázky, které se k němu vztahují. Poslední část testu se věnuje 

řešení problémů. Žáci se mají vžít do situace, kdy jsou jako 

demografové požádáni o analýzu předložené věkové pyramidy 

konkrétního státu. K tomuto úkolu se vztahují dvě podotázky, které se 

zaměřují na zhodnocení demografické situace v zemi a na doporučení 

pro tuto zemi, která by vedla ke stabilizaci demografické situace.  

Studenti pracují v tichosti. Ti, kteří se rozhodli k testu využít své 

myšlenkové mapy v nich poměrně často hledají. Nikdo z žáků se 

nedoptává na žádné informace a všichni velmi rychle pracují.  

 

14:25 

První z žáků odevzdává hotový test. Po odevzdání si jde do zadní části 

třídy pro své věci a od učitelky si v tichosti půjčuje jeden z tabletů, 

které učitelka do třídy přinesla. Postupně začíná test odevzdávat více 

žáků a všichni se v tichosti přesouvají do různých částí třídy. Někteří 

zůstávají v lavicích, jiní se přesouvají do zadní části třídy. Někteří jdou 

dokonce na chodbu. Žáci při své skupinové práci mají za úkol vybrat 

si jeden stát a vytvořit přehledný návod pro cizince, jak se v této zemi 

chovat. Žáci se mají zaměřit na odlišné znaky kultur (v porovnání 

s Českou republikou). Každý žák má u sebe učební plán ke skupinové 



 

 

 

práci, který obsahuje kritéria hodnocení práce a dílčí úkoly. Úkoly jsou 

rozdělené do sedmi kroků. 

• Vybrat si stát a zvolit si formát prezentace. 

• Sepsat základní charakteristiku státu. 

• Číst a vytvořit si poznámky o kulturních rozdílech. 

• Diskutovat informace se skupinou. 

• Potkat se s učitelem. 

• Vytvořit návod pro cizince. 

• Představit návod pro cizince ostatním skupinám. 

Žáci obdrželi seznam států, ze kterých si mohli jeden vybrat a přiřadit 

jej na tabuli ke své skupině. Každá skupina si musela vybrat jiný stát. 

Skupiny se dále musely dohodnout na tom, jakou podobu bude návod 

mít. Zda to bude plakát, videonávod, divadlo, komiks atp. Jediné, co 

není povoleno jsou ppt prezentace. Žáci musí uvádět zdroje informací 

podle školních pravidel, která mají obsažena v učebním plánu 

ke skupinové práci. Z výstupu by měl být, bez vysvětlování, jasný 

obsah.  

 

14:37 

Všichni žáci již odevzdali svůj test a již všichni, ve skupinkách, pracují 

na své skupinové práci. Učitelka žáky přeruší v práci a ukáže jim její 

výstup, který s kolegy zpracovali, jako inspiraci pro toto téma. 

Výstupem je video, kde pantomimou předvádí krátké scénky z kultury 

Španělska v porovnání s Českou republikou. Jedna scénka se týká 

siesty, druhá se týká typických jídel a třetí se zaměřuje na muziku. 

Učitelka dále žáky upozorňuje, že než půjdou domů, tak jí musí každý 

vedoucí skupiny říct, jakou práci odvedou do příští hodiny, která bude 

za 2 týdny a jestli k práci nepotřebují nějaké pomůcky. Například 

videokameru.  

 

14:45 

Žáci se vrací ke skupinové práci. Jsou rozděleni do celkem pěti skupin. 

Tři skupiny mají tři členy a dvě skupiny členy čtyři. Většina žáků se 



 

 

 

věnuje charakteristikám státu a vytváření si poznámek o kulturních 

rozdílech. Jako zdroje informací využívá většina žáků cestopisy, které 

mají v otevřených policích ve velké knihovně, která ve třídě stojí. Dva 

žáci pak hledají informace na tabletu, který si půjčili od vyučující. 

K průzkumu na internetu mají opět žáci doporučení v učebním plánu 

ke skupinové práci. Žákům je doporučeno využívat důvěryhodné 

zdroje. Použít Wikipedii jako startovací bod pro získání dalších 

informací. Vyžívat více zdrojů. Hledat v angličtině a používat klíčová 

slova. Ve skupině se žáci volně komunikují. Dvě skupinky se rozhodly 

dělat videonávod, dvě skupinky pak tvoří plakát a jedna skupinka bude 

hrát divadlo.  Učitelka v průběhu času přechází mezi skupinkami 

a volně s nimi debatuje. Poslouchá návrhy žáků a vyjadřuje se k nim. 

Některým dává i jiná doporučení. Někteří žáci se volně přesunuli 

na chodbu, kde mají různé gauče a křesílka. Tam pokračují ve své 

práci. Jeden z žáků se začal věnovat práci z jiného předmětu. Učitelka 

to respektuje, ale upozorňuje ho, že tuto práci musí udat jindy.  

 

15:20 

Žáci se postupně řadí u katedry a ve skupinkách předkládají učitelce 

seznam práce, kterou vykonají do příští hodiny. Práce se učitelce zdá 

přiměřená, protože žádnou skupinku neupozorní, že by jejich práce 

bylo málo nebo hodně. V případě, že by se jí tak zdálo, tak by prý žáky 

upozornila. Seznam práce si učitelka poznamená, aby si ji mohla příště 

zkontrolovat. Žáci se pak věnují úklidu třídy, včetně zametení a zalití 

květin a postupně odchází z hodiny.  

 

15:25 

Hodina končí a učitelka se loučí s posledními žáky, kteří opouští třídu. 

Vlastní 

hodnocení 

hodiny 

Velmi mile mě překvapila skupinová práce, kdy se skupinky 

svědomitě věnovaly tématu. Žáci měly velmi dobře rozdělenou práci 

ve skupině, kdy každý žák měl jasně daný úkol. Bylo zřejmé, že se 

s touto formou práce setkávají často. Žáci při hodině vůbec 

nevyrušovali a neměla jsem pocit chaosu.  



 

 

 

 

Příloha č. 2: Přepisy rozhovorů s učiteli v Montessori školách 

(Odpovědi učitelů jsou ponechány v podobě, ve které mi byly elektronicky zaslány) 

 

Rozhovor č. 1 

 

Název školy: Gymnázium Duhovka 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 4 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Na konkrétních příkladech z regionů ukázat odlišnosti a společné rysy života lidí na Zemi. 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Na druhém stupni jí není věnován zvláštní prostor, je součástí jiných (globálních) témat. 

Žáci si navíc vybírají, na jaké země se zaměří, a proto jsou jejich výstupy mozaikou ze 

všech koutů světa. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Neučí se odděleně o jednotlivých regionech. Zkoumají jedno téma (např. demografický 

vývoj, zdroje energie, litosféru ad.) a zabývají se příklady z celého světa. Mají tak 

komplexní přehled o světě a dokáží jednotlivé regiony porovnávat. 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Dle aktuálního dění, dle volby studenta a v anglických hodinách dle případových studií 

v učebnici. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

Využíváme orientaci na slepé mapě k základnímu přehledu o České republice a státech 

světa. Je to způsob, jak se zorientovat v prostoru a procvičit určitý typ paměti. Jinak se 

pamětní učení zaměřuje spíše na odborné pojmy. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 



 

 

 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

U dvou případových studií (v anglickém zeměpisu) se věnujeme všem složkám. Vzhledem 

k tomu, že jinak neprobíráme postupně jednotlivé regiony, věnujeme se postupně všem 

v rámci jednotlivých témat. Více času je ale věnováno socio-ekonomické geografii. 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Fyzickou geografii využíváme pro vysvětlování jevů v socioekonomické geografii. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Odpověď viz výše. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano, obměňuji pracovní listy, obsah lekcí a v kvartě pracujeme s aktualitami. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Nevyučovat o jednotlivých regionech, ale o jevech, které v nich lze pozorovat. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Znalostní výstupy vyplývají z RVP. Dovednostní výstupy nejsou spojeny čistě s regionální 

graografií, rozvíjíme schopnosti komunikace, spolupráce, kritického myšlení ad. 

Z postojového hlediska se snažíme, aby žáci byli tolerantní a vstřícní k odlišnostem. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Ve výuce na našem gymnáziu nejčastěji používáme lekce (10-20 min výkladu učitele) 

obvykle sloužících k uvedení do tématu nebo vysvětlení odborných pojmů, samostatnou 

práci (práce s textem, videem, daty, grafy, mapami), skupinovou práci (tvorbu zájezdů, 

rozhovorů, manuálů, prezentací, plakátů) a dialog (diskusi studentů na základě 

přečteného textu bez zapojení učitele). 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Ověřování probíhá formou testů a kriteriálním hodnocením zpracovaných výstupů 

skupinové či samostatné práce. 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 



 

 

 

Rozhovor č. 2 

 

Název školy: Základní škola Montessori Kladno 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 6 let 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Regionální geografie by na základní škole měla sledovat schopnost vidět jednotlivosti 

v souvislostech, pochopení pro odlišnosti. 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Neučíme od jednotlivostí k celku ale už od první třídy ukazujeme (na velkých kosmických 

příbězích) dětem celkový pohled na Zemi a její vývoj. Jednotlivosti pak děti zkoumají 

samy, už ale zasazené do celkového obrazu. Ve třetím trojročí (7. – 9. Třída) nabízí 

dospělý tzv. klíčové prezentace, jejichž součást je vždy nabídka dalších činností lekcí a 

nabídek pokračování. Dalším způsobem, ja se k regionální geografii dostáváme jsou 

prezentace dětí. Chystají si témata na základě svého zájmu, ale téměř u každého se dá 

podpořit studium nějakého regionu, na to při domlouvání před započetím práce velmi 

dbáme. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Volbu – co budou zkoumat. Nedostávají povinný předepsaný seznam míst (např. do slepé 

mapy) Nejsou stresování známkami a termíny testů – test si mohou napsat ve zvoleném 

termínu a poté se připravit na opravu.  

Na základě, čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Aby bylo možné napojit práci dětí na větší projekty (například vaření, společný projektový 

den), tak jeden rok zařazujeme téma Kontinenty a druhý rok zařazujeme téma Evropa a 

ten další Česká republika jak velké téma, ale k regionům ze světa, Evropy a České 

republiky se v menší míře dostáváme každoročně. Regionální deografii ČR napojujeme 

na skutečné výjezdy. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  



 

 

 

Nijak velký důraz na to neklademe. Stanovujeme velmi nízká kritéria pro místopisnou 

znalost daného kontinentu do testů. Nicméně je to velmi oblíbená činnost a základní 

místopis se všichni rádi učí. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Převážně podle preferencí žáků. Ale nejvíce asi kultuře. 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Ve velké – to je základní princip učení – neoddělovat témata ale co nejvíce je propojovat. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Tak to je velmi různé a já osobně se snažím zařazovat oba přístupy. Pro děti je mnohem 

přirozenější zkoumat velmi dopordrobna jeden region. Ale s propojováním a hledáním 

společných a rzdílných znaků samozřejmě pracujeme také, více ale při řízených aktivitách 

a činnostech. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano, formou tzv. „diskusních klubů“, kam děti automaticky aktuální témata přinášejí, 

dále pracujeme s filmy z databáze Jeden svět na školách od Člověka v tísni. A podobně. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Ano, výše je vše snad popsáno. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Že se nebudou bát cestovat, že se budou rádi dále učit, že budou mít pozitivní vztah 

k odlišnostem, jiným kulturám. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Klíčové prezentace učitele, práce s připravenými pomůckami a materiály (s kontrolou), 

prezentace dětí a samostatné práce dětí (na druhém stupni podporujeme i větší projekty), 



 

 

 

simulační hry jsou konkrétně moje oblíbená metoda, diskusní aktivity, odborné přednášky 

apod. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Vedeme si pečlivé záznamy o práci dětí a na pravidelných konzultacích hdnotíme jejich 

práci (8 x ročně, z toho 2x za přítomnosti rodičů). 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

Přikládám fotografie převážně pomůcek 

 

Obrázek 27: Klíčová prezentace a hledání témat pro samostatnou práci  

Zdroj: archiv respondentky 

 

Obrázek 28: Didaktická pomůcka: řeky ČR  

Zdroj: archiv respondentky 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29: Didaktická pomůcka: průmysl ČR – kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 30: Didaktická pomůcka: chráněné krajinné oblasti 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Didaktická pomůcka: hra Česká republika 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 32: Didaktická pomůcka: kartičky hydrologie ČR 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 33: Didaktická pomůcka: největší města ČR 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 34: Didaktická pomůcka: Severní Evropa 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

  
Obrázek 35: Pracovní list: Austrálie 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 36: Pracovní list: porovnání států 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: Pracovní list: porovnání států Evropy 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 38: Pracovní list: Island – kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 39: Pracovní list: vaření – Evropa 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 40: Výroba kruhu státu 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

 

 

 

Obrázek 41: Didaktická pomůcka: domino – státy a hlavní města 

Zdroj: archiv respondentky 

Obrázek 42: Didaktická pomůcka: domino – státy a hlavní města – 

kontrola 

Zdroj: archiv respondentky 



 

 

 

Rozhovor č. 3 

 

Název školy: ZŠ a MŠ Kladno Norská 2633, odloučené pracoviště Montessori 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 6 let 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

seznámení s hlavními odlišnostmi jednotlivých regionů, důraz na biomy a promítnutí 

přírodních podmínek do způsobu života, výuka by měla vést k respektu a toleranci 

různorodosti 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Snažíme se učit aktivně, s velkou podporou reálných materiálů. Výhodou je, že si můžeme 

dovolit mít jen jednu sadu od každé pomůcky, děti pracují samostatně, tak mohou 

fungovat na stanovištích. Jsou zvyklí pracovat s kontrolami, tedy nepotřebují souvislý 

dozor dospělého.  

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Patrně se častěji dostanou do terénu, na výstavy, často k nám přichází přednášející 

cestovatelé nebo cizinci. Některé naše rodiny jsou na tom tak, že děti samy jezdí po 

vzdálených krajích, téměř vždy o svých cestách spolužákům prezentují.  

 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

 - příliš neurčujeme, spíš se věnujeme velkým tematickým blokům (Kontinenty, Mapy, Lidé 

na Zemi, Evropa, Česká republika) než jednotlivých regionům světa. V různých 

aktivitách, vstupech a projektech se pak dotýkáme všech míst na zemi, některé probírají 

jednotliví žáci hlouběji. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?   

- zrovna loni jsme na tréninku místopisných znalostí zapracovali, vypisovali jsme tzv. 

výzvy, kdy k jednotlivým regionům měli žáci možnost se naučit určité množství 

místopisných pojmů, zakreslit do mapy a v druhém kole měli prokázat zlepšení. Hodně 

z nich to bavilo, i proto, že se většinou nic zpaměti neučí, bylo to pro ně nové. U jiných 



 

 

 

bylo vidět, že je těší, že se naučili spoustu věcí, orientují se, mají návaznost na další látku 

a informace. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Obecně se snažíme pokrýt všechno, ale v bloku Kontinentů se zabýváme o trochu více 

přírodou a v bloku Lidé na Zemi lidmi, kulturami, sídly. V rámci vlastních prezentací, 

aktualit a individuálních prací se valná většina dospívajících zabývá společností, jak 

vychází z potřeby odpovídající jejich věku.  

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

Hodně, mluvíme o návaznostech, chceme po žácích, aby na souvislosti přišli sami.  

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Myslím, že se spíš zabýváme rozdíly právě proto, abychom regiony odlišili. Na lidských 

příbězích pak ukazujeme, co mají lidé na různých místech světa společné.  

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Každý učitel individuálně. Žáci sami prezentují Aktuality, většinou k aktuálním tématům. 

Na učiteli pak je operativně téma doplnit a navázat.  

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Ve druhém trojročí byly velmi oblíbené v projektech kontinenty jednotlivé dny – Africký 

den apod., skupina žáků představila region u mapy, v kostýmech, uvařili nějaké typické 

jídlo, připravili pracovní list k práci s atlasem, hádanku, ukázali a sehráli se spolužáky 

nějakou tradiční hru.  

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Uvažovat v souvislostech 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 



 

 

 

Skupinová práce, individuální studium s dostupnými pomůckami a materiály, projektové 

vyučování, práce s atlasem a dalšími mapovými podklady, často využíváme aktivity 

v přírodě (k mapám), propojujeme s výtvarkou – tvorba map, nákresů, obrázků, 3D 

modelů reliéfních map. Hodně propojujeme s angličtinou, využíváme metodu CLIL a 

konverzace k tématu s rodilými mluvčími. 

Je to zajímavější pro žáky (i pro nás) a odpovídá to i způsobu práce v dalších oborech.  

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Sledujeme, kolik času žák oboru věnuje a čím se zabývá a s jakým zaujetím a nasazením.  

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

  



 

 

 

Rozhovor č. 4 

 

Název školy: ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 

Pohlaví: muž 

Délka praxe na dané škole: 2 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

- vybavit žáka místopisnými pojmy 

- ukázat fungování teoretických zákonitostí v konkrétních regionech 

- ukázat na variabilitu světa 

- evokovat v mysli žáka některé hodnotové otázky (týkající se konfliktů, náboženství, 

migrace) 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

- nelze obecně říci, liší se třída od třídy 

- obecně je v Montessori o něco více projektů, ale vzhledem k menší časové dotaci (v 

montessori třídách je na některých hodinách přítomen AJ mluvčí) se to v geografii projeví 

jen v 6. ročníku  

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

- v montessori třídách je menší počet žáků, a tedy snazší interakce učitel – žák  

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

- podle ŠVP a osobních preferencí (z hlediska praktické využitelnosti a aktuálnosti, např. 

dění ve světě) 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

   - cca 40 % testu, 20-30 % expozice učiva – dle regionu (základy a „materiální výbava“ 

pro pochopení širších souvislostí jsou nezbytné) 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 



 

 

 

Závisí na regionu – abiotika: jde o stěžejní část, která ovlivňuje ostatní sféry 

- kultura – je to něco, s čím je region obvykle jedinečný a tedy snadno identifikovatelný 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  

- Z cca 20 % (rozumím tomu jako zdůrazňování obecných zákonitostí) - regionálka je v 

mém podání aplikovaná FG a SG 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

- spíše na jedinečnosti (viz výše), ale nevyhýbám se ani demonstraci obecných zákonitostí 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

- ano – v případě RG se to nabízí, často reagují i žáci – formou krátkých „zpráv“ 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

- občas používám prvky EUR, jinak viz metody 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

-základní přehled o místopisu 

- pochopení některých přírodních a společenských procesů a zákonitostí (monzuny, 

migrace, rozmístění obyvatel, …) 

- prozkoumání vlastních postojů v hodnotových otázkách 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

- samostatná či skupinová práce, žákovské a vlastní prezentace, aktivity s atlasem, video 

– považuji je za nejvhodnější a vzhledem k času a náročnosti nejefektivnější způsob 

získávání nových poznatků – zároveň při vhodné kombinaci nejméně „násilný“ 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

- testy, žákovské prezentace, DÚ, aktivita v hodině, portfolium materiálů 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

  



 

 

 

Rozhovor č. 5 

 

Název školy: ZŠ Na rovině, Třebosice, 530 02 

Pohlaví: žena 

Délka praxe na dané škole: 3 roky 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Rozvíjet schopnosti myšlení v souvislostech, porozumění a řešení problémů. Prakticky 

využívat získané informace.  

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Absence učebnic. Delší vyučovací hodina (1,5h). Propojení a návaznost na další 

předměty (hlavně přírodopis, chemie,…). Individuální přístup. Střídání výukových metod. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Práce s výukovými pomůckami. Možnosti diskuzí. Aktivizační metody. Vybírání vlastních 

projektů. Samostatná či skupinová práce. Časté exkurze, výlety, učení venku v přírodě.  

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují?  

Podle ŠVP. Podle aktuálního dění.  

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč?  

Neklást tolik důraz na znalosti. Důraz především na souvislosti. Odpovědi na otázky 

„Proč?“ – proč to tak je, proč to tak vypadá, atd.. Důraz na vlastní zkušenosti. Důraz na 

kvalitu než kvantitu.  

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

- poměrově podobně 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií?  



 

 

 

- prolíná se velmi. Snažíme se učit v souvislostech, takže i tyto sféry učíme v jednotlivých 

tématech co nejvíce dohromady. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

- Snažíme se zaměřovat na oboje, ale závisí na preferenci žáků. Co je při 

probíraném tématu zaujme. 

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Ano. Děti si připravují aktuality. Diskuze na elipse.  

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Co nejvíce se zaměřovat na projekty a samostatnou práci žáků 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Propojení s reálným životem. Pochopení souvislostí.  

Schopnost vybrat si práci a dokončit ji. Sebehodnocení. Formulování a vyjadřování 

myšlenek. Zapojování do diskuzí. Spolupráce ve skupině.  

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Projektová výuka. Tvorba pomůcek. Učení se navzájem. Metody kritického myšlení. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie?  

Na konci každého bloku (1,5h) – zhodnocení pokroku, ústní sebehodnocení dítěte na 

elipse. Sebehodnotící dotazníky. Během projektu 1-2 písemné testy.  

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

- pomůcky – atlasy, encyklopedie, pomůcky, výukové hry 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozhovor č. 6 

 

Název školy: ZŠ 5. května 76, Jablonec nad Nisou, Montessori třídy 

Pohlaví: Žena 

Délka praxe na dané škole: celkem 5 let (1 rok dobrovolník, 2 roky externistka, 2 roky 

zaměstnanec) 

Jaké cíle by, podle vás, měla regionální geografie ve výuce sledovat? 

Jedním z hlavních cílů je, aby děti získaly vztah ke svému vlastnímu regionu ve všech 

souvislostech:  přírodní (flóra, fauna, geologie) a ekologické souvislosti, historický vývoj, 

záležitosti týkající se fungování státu, státní správy, ekonomie regionu atd. Je třeba, aby 

si děti uvědomovaly propojenost všech těchto prvků a získaly vědomí, že pokud chci něco 

změnit v globálním světě, musím začít u sebe, ve své obci, ve svém regionu. 

Získají-li děti vztah ke svému regionu chápanému v celé šíři souvislostí a vztahů, mohou 

v obdobné šíři vztahů a souvislostí vnímat i všechny ostatní regiony a také globální svět. 

Zásada postupu od blízkého (vlastní region) k vzdálenému (globální svět) zde parafrázuje 

Montessori zásadu postupu od konkrétního k abstraktnímu. 

 

V čem vidíte hlavní specifika výuky regionální geografie na Montessori? 

Specifika výuky na Montessori školách se netýkají jen regionální geografie, ale i výuky 

všech ostatních předmětů obecně. Výuka na druhém stupni Montessori škol tkví totiž v 

propojenosti různých předmětů, v projektovém vyučování, při kterém mohou děti zažít 

mezioborové vazby a vztahy. Takto se jim znalosti propojují a dávají jim smysl. Základem 

práce dětí je také samostatná práce na tématech, které je zajímají, tuto práci pak 

prezentují před ostatními. Geografie jako taková není tedy vyučována jen frontálně 

(každý týden dvě hodiny jako na běžných školách), ale jednotlivá její témata se objevují 

ve společných projektech. Uvedu příklad. 

 Projekt VODA: Vodou se dětí zabývají ze všech možných úhlů pohledu: voda na planetě 

Zemi, oceány a moře (i pobřežní regiony a jejich specifika), vodní toky v jednotlivých 

regionech, srážky – regiony s malým či velkým množstvím srážek, důvody srážek, bouřky, 

kroupy, hurikány, povodně, monzun, voda v těle rostlin, živočichů i člověka, fyzikální a 

chemické vlastnosti vody, vodní roztoky, rozpustnost látek ve vodě (chemie i krasové 

jevy), malý a velký koloběh vody v přírodě, zachování vody v krajině, problémy s vodou 

v době klimatických změn, dopady sucha na obyvatelstvo, spotřeba vody v domácnosti, 



 

 

 

...atd. Na tomto příkladu chci uvést, jak se regionální témata (voda v jednotlivých 

regionech) propojuje například s ekologickými tématy, které se obvykle učí jednak v 

přírodopise a zároveň i v zeměpise. 

Další specifikum konkrétně naší školy je výuka zeměpisu metodou CLIL, ve které 

propojujeme zeměpis a angličtinu. Část společných hodin (představování nového tématu 

a prezentace) probíhá zcela či částečně v anglickém jazyce. 

Jaké mají Vaši žáci při studiu regionální geografie výhody oproti žákům 

na klasických školách? 

Naše děti mají více prostoru věnovat se tématům, které je zajímají. Dokážou si hledat 

témata samostatně, nebo s dopomocí, nemusí se jim přesně říkat, co mají v kterou chvíli 

dělat. S dětmi také trávíme hodně času na výletech a vycházkách do krajiny, i mimo 

hranice regionu, vyjíždíme i za nedalekou hranici  s Německem či Polskem, takže naše 

děti získají mnoho znalostí  jakoby mimochodem, vlastní zkušeností. 

Naše děti nejsou srovnávány a hodnoceny podle toho, co neumějí, nejsou srovnávány 

mezi sebou, ale jsou hodnoceny podle toho, v čem se zlepšily, jakého pokroku dosáhly ve 

svém vlastním vzdělání. To přispívá k budování vnitřní motivace, na rozdíl od vnější 

motivace známkami. 

Na základě čeho určujete regiony, kterým se žáci v jednotlivých ročnících věnují? 

Vzhledem k tomu, že žáci jsou ve smíšených trojročích, druhý stupeň zasahuje do druhého 

trojročí (6. ročník) a třetího trojročí (7. - 9. ročník). Děti se nejprve intenzivně věnují 

svému vlastnímu regionu –  a to zejména v prostředním trojročí. Ale témata z našeho 

regionu se objevují i dále, v třetím trojročí zejména právě v projektech.   

V 6. ročníku (druhé trojročí) se děti ještě věnují v geografii planetě Zemi, jejímu postavení 

ve vesmíru, geografické terminologii na geografických objektech, dále jevům a procesům 

v krajinné sféře a podobně, ale už si pokládají i základy makroregionů světa. Až ve třetím 

trojročí se děti věnují jednotlivým regionům světa. Ačkoliv existuje nabízená struktura 

témat (výběr regionů) pro jednotlivé ročníky, děti si do svého plánu zařadí jednotlivé 

regiony v pořadí dle vlastních preferencí. Děti pracují samostatně s pomůckami a 

pracovními listy, pokud potřebují konzultaci nebo pomoc, dovedou si říci o cílenou pomoc 

na vyřešení konkrétního problému. Děti mají příležitost věnovat se regionům svého zájmu 

hlouběji a věnovat jim více času, než regionům jiným. 

Jaký důraz kladete při výuce regionální geografie na místopisné znalosti? Popřípadě 

proč? 



 

 

 

Důraz klademe takový, jaký si na něj kladou samy děti. Vzhledem k tomu, že děti mohou 

oblíbeným regionům věnovat více času, než jiným, obvykle se těm oblíbeným regionům 

věnují v místopise velmi podrobně a u jiných, ke kterým nemají takový vztah, jen zmíní ta 

nejznámější místa. Často se oblíbenost regionů vztahuje k nějakým jejich jiným oblíbeným 

tématům – například dítě, které má rádo hollywoodské filmy, je motivováno svým zájmem 

k tomu, aby se více věnovalo USA a zejména Kalifornii, dítě, které zajímají africké šelmy, 

bude více času věnovat africkému místopisu. 

Čemu při studiu regionu věnujete největší pozornost? Popřípadě proč? 

• Abiotickým složkám (geologie, klima..) 

• Biotickým složkám 

• Projevům lidské činnosti (sídla, průmysl, ekonomika) 

• Kultuře (zvyky, tradice) 

Myslím, že všechny složky propojujeme rovnoměrně, každé dítě sice dává jiný důraz na 

jiné složky podle svého zájmu, ale při společných projektech se dotkneme všech. Snažíme 

se zejména poukázat na provázanost. Geologie a klima ovlivňuje přírodu i člověka (lidské 

rasy, faunu i flóru), ovlivňuje také lidskou činnost (umístění sídel, těžba, průmysl, i 

ekonomika). Klima ovlivňuje i tradice (například mužská obřízka – z důvodu hygieny 

zejména v suchých pouštních oblastech). 

Do jaké míry se většinou při vaší výuce regionální geografie prolíná s fyzickou 

a socioekonomickou geografií? 

Základním pojmům, jevům a procesům fyzické geografie se děti samostatně věnují v 

druhém trojročí (6. ročník), zatímco socioekonomická geografie se u nás objevuje 

zejména v projektech. V projektech také dochází k prolínání obou složek. Opět uvedu 

příklad. Když se v projektu ZMĚNY V LIDSKÉ SPOLEČNOSTI  VE 20. A 21. STOLETÍ 

bavíme o změnách, které způsobuje klima, hovoříme nejen o migraci, ale i o přírodních 

důvodech, specifických podmínkách biosféry konkrétních regionů. Při stejném tématu se 

dotkneme např. i otázky těžby nerostných surovin a toho jak to souvisí s geologickým 

podložím daných regionů. 

Snažíte se při výuce regionální geografie spíše zaměřovat na jedinečnost daného 

regionu, nebo spíše na společné znaky s jinými regiony? Popřípadě proč? 

Asi více na jedinečnost daného regionu. Svět je velmi pestrý, ale vlivem globalizace na 

pestrosti pomalu ztrácí. Domnívám se, že je potřeba zdůraznit právě jedinečnost. Ovšem 



 

 

 

věnujeme se i společným problémům, které jednotlivé regiony mají, ale také i  odlišným 

přístupem regionů k řešení těchto problémů.   

Reagujete při výuce na aktuální dění ve světě? Popřípadě jak? 

Samozřejmě. Děti samy reflektují současné dění ve světě, v poslední době zejména hnutí 

studentů za klima. Při sumarizaci znalostí o tématu nového bloku často děti přinášejí 

aktuální témata, o kterých se baví doma s rodiči. Většinou o takovýchto tématech pak 

proběhne moderovaná diskuse. 

Máte nějaký model, který se Vám nejlépe osvědčil při výuce regionální geografie? 

Myslím, že už jsem ho popsala výše. 

Jaké znalosti, dovednosti a postoje (očekávané výstupy) očekáváte od absolventů 

vaší školy z pohledu regionální geografie? Popřípadě proč? 

Od dětí očekáváme, že dokážou porovnat působení vnitřních i vnějších procesů v přírodní 

sféře, jejich vliv na přírodu a lidskou společnost. Dále, že budou schopné uvažovat o 

změnách, jaké nastaly, nastávají, či mohou nastat ve vybraných regionech, co je (bylo 

nebo může být) jejich zásadní příčinou. A nakonec, že na vybraných příkladech dokážou 

uvést závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí. 

Jaké metody a formy nejčastěji používáte při výuce regionální geografie? A proč 

právě je? 

Při plnění úkolů svého plánu děti pracují s pomůckami a pracovními listy a s internetem. 

Při vyhledávání informací na internetu se učí třídit informace i uvažovat kriticky. Během 

společné práce na projektech nejprve sumarizujeme dosavadní znalosti, pak společně 

otevíráme nová témata, rozdělíme si práci na vlastních prezentacích k tématu. Probíhají 

diskuse, prezentace hotové práce, veškeré společné rozhovory probíhají částečně v 

anglickém jazyce, podle individuální schopnosti každého dítěte. Také společně nebo 

samostatně sledujeme videa (v anglickém jazyce) o dané problematice a diskutujeme o 

nich. Vyváříme plakáty, výtvarná díla a řemeslné výrobky související s tématem. 

Jak nejčastěji ověřujete a hodnotíte očekávané výstupy z oblasti regionální 

geografie? 

Forma hodnocení je různorodá. Jednak je grafická, děti mají plán, ve kterém si zapisují, 

co už mají splněno a s jakým výsledkem. Dále jsou průběžně hodnoceny ústně, buď 

spontánně v průběhu práce, nebo na konci výukových bloků. Směrem k rodičům probíhá 

hodnocení na tripartitních schůzkách a konzultacích konaných podle potřeby. Další 

hodnocení provádějí děti samy, každé čtvrtletí provedou sebehodnocení v písemné formě 



 

 

 

s návrhem známky. Z následné diskuse s učitelem vyjde návrh na známku, se kterým buď 

oba souhlasí, nebo dojde k návrhu práce, kterou je potřeba udělat, aby dítě získalo 

známku, jakou si představuje. Děti vykazují v sebehodnocení vysokou míru sebekritiky, 

často hodnotí spíše svůj vztah k předmětu, než svůj pokrok. 

Poslední formou hodnocení je hodnocení písemné ve formě známek na vysvědčení. V 

současné době pracujeme na změně ŠVP, abychom změnili hodnocení na vysvědčení 

známkami na hodnocení slovní. 

Konzultace s rodiči jsou společně dvakrát do roka, s rodiči některých dětí máme 

pravidelné schůzky mnohem častěji, i jednou měsíčně. 

Místo pro Vaše poznámky (fotografie prací žáků, krátké informace o uskutečněných 

projektech, pomůcky používané při výuce…) 

Ani u jedné otázky jsem nezmínila práci s mapami, na kterou dáváme velký důraz. Nejen, 

že děti získávají všechny možné informace z atlasů (propojováním souvislostí z různých 

map), ale pracujeme s mapou i přímo v terénu. Hned nad školou máme zmapované terény 

pro orientační běžce, chodíme do lesa a ukazujeme si, jak se orientovat na takových 

mapách. 

Příklady pomůcek: 

- sady karet k jednomu tématu, dítě skládá dvojice (karta + text, termín + vysvětlení, 

pexeso, …), ke každé sadě je kontrola 

- slepé mapy s kontrolou, 

- používáme programy slepé mapy na internetu například   

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 

- puzzle kontinentů se státy   

- meteorologická stanice (měření atm. tlaku, směru a síly větru, teploty a srážek) 

- mapy a kompasy 

atd. 

 

 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

