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Anotace 

Cílem diplomové práce je zpracovat vlastivědnou tématiku obce a na jejím základě 

navrhnout vhodné metody pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Ty pak ověřit a zrefle-

ktovat formou projektového úkolu ve 4. ročníku základní školy. Předpokládám, že moje 

diplomová práce může být podkladem pro koncipování strategie školy v dané oblasti a že 

projekt pozitivně ovlivní rozvoj klíčových kompetencí žáků a prohloubí v nich pocit 

sounáležitosti s přírodním, kulturním a společenským prostředím, které je obklopují. 

Annotation 

Knowleges of the national history and geography places where we live belong the 

important education sphere particularly called "Man and it's World." The aim of my thesis 

was the proposition suitable methods and showing them in the project related Nová Říše 

national history and geography knowleges. The methods I studied in class four - at ten years 

old pupils. I suppose the results of my theses will be able to be the base for drawing up 

strategies the basic school in this sphere. I think the project will influence young pupils and 

stir up their feelings of the existence in relation to the surrounding environment - to its nature, 

culture and society. 

Klíčová slova: Projektová metoda, transformační proces českého školství, rámcový 

vzdělávací program, fotografie, region, slepé mapy, chráněná oblast, kulturní 

památka,premonstrát, bible, tradice, rodák, klášter, kronika, kostel 

Key words: Project method, transformation of Czech education system, educational 

programme, photo, region, blind maps, protected region, sight, premonster, Holy Bible, 

tradition, native, monastery, chronicle, church. 
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ÚVOD 

Současné poznatky vývojové psychologie a pedagogiky ukazují, jak je pro žáky důležité 

získávat poznání v jeho celistvosti. Toho lze dosáhnout překonáváním izolace jednotlivých 

vyučovacích předmětů. Jednou z možností, kterou lze využít pro efektivní realizaci tohoto 

požadavku ve výuce, je zaměřit pozornost žáků na nejbližší okolí, ve kterém žijí, a postupněji 

rozšiřovat na dění v regionu a na území naší země. 

Tento směr byl již patrný ve stávajících vzdělávacích programech, především snahou 

naučit žáky vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. 

Přirozeným způsobem se tak v nich probouzí kladný vztah k místu, kde žijí (MŠMT 1996). 

RVP ZV ve snaze propojit jednotlivé tematické okruhy, zabývající se přírodními, 

hospodářskými i sociálními podmínkami života lidí, nově uvádí vzdělávací oblast Člověk a 

jeho svět. V ní se vychází „zprvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik 

místa, kde žije. Žák se učí nově nabyté znalosti a dovednosti uplatňovat v běžném životě" 

(VÚP 2005a, s.29). 

Vlastivědná charakteristika obce se stala východiskem při rozmýšlení a plánování 

tematických částí projektu a přípravě nabídky činností, příležitostí a situací. V takové podobě, 

která je uvedena v diplomové práci, dosud nebyla zpracována. Pro školu může být pomůckou 

při další práci. 

Projekt, naplánovaný, zrealizovaný a reflektovaný v konkrétní třídě, tvoří jádro praktické 

části diplomové práce. Projektová metoda je vhodná k představení různých strategií a metod, 

zejména zdůrazňuje problémový charakter řešených úloh a propojení života, učení a práce ve 

třídě i mimo ni. Projekt je zaměřen v souladu se soudobým pojetím hierarchie cílů vzdělávání 

především na to, aby žáci získali odpovědný postoj ke kulturnímu a přírodnímu dědictví své 

vlasti. Na cestě k tomuto cíli si osvojí mnohé dovednosti a vědomosti nejen ze všech 

tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, ale i z dalších vzdělávacích oblastí 

a proniknou do pojmů vztahujících se k prostředí domova. Právě prostředí, v kterém byl 

projekt realizován, nabízí velké bohatství vhodných podnětů. Místní krajina, typická pro 

oblast Českomoravské vrchoviny, umožňuje zkoumat a obdivovat rozličné přírodní jevy. Pro 

kulturní a historické dědictví má mimořádný význam existence premonstrátského kláštera 
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v obci. Působení řeholníků již po staletí ovlivňuje duchovní klima celé oblasti i pěstování 

tradic a zvyklostí. 

Teoretická část dále obsahuje kapitoly, v kterých autorka zpracovala poznatky, jejichž 

pochopení považuje za nezbytné ke zdárnému zpracování diplomové práce. Jedná se o 

transformační proces českého primárního školství a pozornost je věnována též projektové 

metodě, jejímu historickému i současnému pojetí. 

Nejen v místě realizace projektu uvedeného v této diplomové práci, ale v mnohých obcích 

naší země můžeme pozorovat, jak ožívá společenský život a připomínají se důležité události 

a tradice. Žákům mohou být opět představovány jako vzor významné osobnosti, které neznají 

ani jejich rodiče, neboť v době jejich školní docházky o nich bylo zakázáno mluvit. Rodina, 

škola i obec by měly pomoci dětem vytvořit si opravdový vztah ke svému rodišti, aby 

v dospělosti byly ochotny věnovat svůj čas i schopnosti k jeho rozvoji. 

Cílem mé diplomové práce je zpracovat vlastivědnou charakteristiku obce Nová Říše a na 

tomto základě vybrat a představit možnosti využití vybraných témat ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět ve 4. ročníku základní školy. 

Předpokládám, že moje diplomová práce může být podkladem pro koncipování strategie 

školy v dané oblasti a že projekt pozitivně ovlivní rozvoj klíčových kompetencí žáků 

a prohloubí v nich pocit sounáležitosti s přírodním, kulturním a společenským prostředím, 

které je obklopují. 
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1. Metody použité při zpracování diplomové práce 

V úvodní kapitole autorka stručně popisuje metody, které využívá ve své práci pro 

dosažení vytyčeného cíle a ověření hypotéz. Právě volba vhodného (validního) nástroje, 

poskytujícího přesná, spolehlivá (reliabilní) data, je pro správnost výzkumu zásadní. 

Validitou se rozumí schopnost metody zjistit to, co se zjistit podle cíle výzkumu má. 

Reliabilitou se označuje přesnost, spolehlivost nástroje použitého ve vybrané metodě 

(GAVORA 1996). V diplomové práci jsou použity tyto nástroje pedagogického výzkumu: 

dotazník, experiment, interview a pozorování (GAVORA 1996). 

Dotazník je způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Je určen 

především pro hromadné získávání údajů. Osoba, která vyplňuje dotazník, se nazývá 

respondent. Přesná formulace konkrétního cíle a úlohy dotazníku ve vztahu ke zvolenému 

problému je základní podmínkou účelného koncipování dotazníku (GAVORA 1996). 

Dotazník charakterizuje PRŮCHA (2003, s. 49) jako „...výzkumný a diagnostický prostředek 

k dotazování". 

Experiment je v pedagogickém výzkumu jeden ze základních prostředků ke zjišťování 

chování subjektů vzdělávacích procesů při zavedení nějaké řízené změny, např. v obsahu či 

organizaci výuky (PRŮCHA 2003). 

Interview je výzkumnou metodou, která umožňuje zachytit nejen fakta, ale i hlouběji 

proniknout do motivů a postojů respondentů (GAVORA 1996). 

Pozorování charakterizuje GAVORA (1996, s. 16) jako „...sledování činnosti lidí, 

záznam nebo popis této činnosti a její hodnocení. Předmětem pozorování jsou osoby, ale i 

předměty, se kterými tyto osoby pracují, a dále i prostředí, ve kterém se činnost uskutečňuje". 

Analýza pedagogických jevů a procesů znamená myšlenkové rozčleňování těchto 

na jednotlivé části, směřuje od složitého k jednoduchému, odděluje podstatné 

od nepodstatného, odlišuje trvalé vztahy od nahodilých. Vychází z určitého celku, který 

rozkládá. 
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Syntéza je myšlenkové spojování částí stránek, vyčleněných prostřednictvím analýzy. 

Utváří se nová myšlenková jednota, v níž se upevňuje to podstatné, typické pro analyzovaný 

jev nebo proces. 

Analýza a syntéza jsou způsoby konstrukce vědeckého poznávání v nejobecnějším 

smyslu. Označují procesy faktického nebo myšlenkového rozkládání celku na části a procesy 

opětného spojování částí v celek. Jsou to vzájemně podmíněné procesy. Jednota analyticko-

syntetické činnosti je vnitřní (SKALKOVÁ 1983). 

Metodu analýzy a syntézy použila autorka při studiu literatury, při zpracování teoretické i 

praktické části. Úkol, který byl v diplomové práci zpracováván, bylo potřeba rozložit na 

jednotlivé části, které posléze vytvořily opět jeden celek. Analýza a syntéza je použita i při 

zpracování jednotlivých částí. Syntézou praktické části byl závěrečný dopis a plakáty, které 

prezentovaly souhrn jednotlivých aktivit. 

Indukce a dedukce v procesu poznávání vystupují vždy společně (SKALKOVA 1983). 

Indukce označuje ve smyslu tradiční logiky úsudek od dílčího k obecnému - přechod od 

známého k známému, souhrn způsobů zobecňování, analýza faktů, opírajících se 

o pozorování, experiment, praxi. Je to složitá cesta vyvozování hypotetických závěrů 

ze známých tvrzení, jevů, faktů, událostí, které získáváme při pozorování, experimentech atd. 

Jejich cílem je proniknout do podstaty a odhalovat jejich zákonitosti v hypotéze a teorii. 

Dedukce se v tradiční logice chápe jako závěr, který směřuje od obecného ke zvláštnímu. 

Je to vyvozování tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení na základě zákonů a pravidel 

logiky. 

Tyto metody jsou použity při zpracování teoretické i praktické části diplomové práce. Při 

zpracování historické části byla dedukce důležitá tam, kde bylo potřeba vydedukovat 

souvislosti, které se nedaly vyčíst z pramenů. Dedukci předcházela indukce charakteristikou 

dostupných pramenů. 

Metoda historickosrovnávací zkoumá jevy, které sleduje a srovnává ve vývoji, což vede 

k poznání jednotlivých vývojových etap. Prohlubuje tak představy o minulém vývoji a 
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zároveň obohacuje chápání současné problematiky (SKALKOVÁ 1983). Metodu autorka 

použila v teoretické části při srovnávání základních principů projektového vyučování v době 

první republiky se současným vývojem projektového vyučování. 

Historický pramen a památka jsou pojmy, o kterých je nutné pojednat v závěru této 

kapitoly. HROCH (1985, s. 120) uvádí, že „...chápání historického pramene se dělí podle 

akcentu, na který kladou badatelé váhu, na definice o jedné části: pramen - stopa, výsledek, 

výtvor činnosti člověka; a na definice o dvou částech; pramen - stopy, výsledky, výtvory, 

které jsou vhodné (slouží) kpoznání a rekonstrukci historických faktu '. Památky vznikají 

selekcí, výběrem z celého souboru historických pramenů (HROCH 1985). Při zpracování 

vlastivědné charakteristiky obce autorka pracovala s prameny, především s památkami. 
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2. Teoretická část 

2.1. Transformace českého školství po roce 1989 

Následující kapitola věnuje pozornost současnému transformačnímu procesu českého 

primárního školství, bez jehož správného porozumění by nebylo možné dosáhnout 

vytyčených cílů této práce. 

Výrazný pozitivní zlom v procesu transformace českého školství po roce 1989 přináší 

v roce 2001 vznik Národního programu rozvoje vzdělávání (dále jen Bílá kniha), který 

představuje ucelený koncept žádoucí proměny vzdělávání v České republice v horizontu 5 -

10 let. V návaznosti na Bílou knihu byl v průběhu tří let (2001 - 2004) koncipován a 

ověřován v praxi důležitý dokument - Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP ZV), který představuje významný nástroj ke skutečné kurikulární 

reformě. Jsou zde konkretizovány požadavky státu vymezením základního rámce v podobě 

cílů, obsahu a očekávaných výstupů v oblasti základního vzdělávání, který je východiskem 

k tvorbě vlastního vzdělávacího programu školy s ohledem na místní podmínky a specifické 

potřeby. Prosazení nového vzdělávacího programu předpokládá tedy komplexní vnitřní 

reformu školy. Za klíčový princip proměny školy je považována idea humanizace. 

2.1.1. Humanizační program školské reformy 

Princip humanizace školy je společně s principy demokratizace a decentralizace klíčovým 

principem a základním východiskem transformace českého školství po roce 1989. 

Těžištěm humanizačního programu školské reformy je změněný postoj k dítěti, jeho 

potřebám, zájmům a možnostem rozvoje. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, 

na porozumění a citlivou orientaci v něm. Je zaměřen na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly a 

vlastní prožitky a zkušenosti. Věří ve schopnosti dítěte a možnosti jeho zdokonalování. 
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Humanistická orientace znamená změnu v hierarchii cílů vzdělávání - namísto 

upřednostňovaných vědomostí, dovedností, návyků s důrazem na pamětné osvojování 

velkého množství poznatků v hotové podobě nastupuje všestranná kultivace dětské osobnosti, 

celistvý a vyvážený rozvoj nejen v oblasti kognitivní (nejen získávání poznatků, ale také 

především získávání nástrojů pro poznávání, rozvoj myšlenkových operací, zejména vyšších 

úrovní myšlení), ale také především v oblasti emoční, volní, sociální a mravní. V hierarchii 

cílů tedy dominují kompetence (např. dovednosti kvalitně komunikovat, spolupracovat, 

pracovat s informacemi, tvořivě řešit problémy), postoje (k sobě, lidem, přírodě, vzdělání 

apod.) a hodnoty. Vědomosti jsou považovány za důležitý nástroj k orientaci a řešení 

problémů, k dalšímu poznávání s důrazem na porozumění, na podílení se žáků v procesu 

jejich konstruování. 

KASÍKOVÁ (2001) charakterizuje cíle vyučování a učení jako prostředek k formování 

jedince jako celistvé osobnosti, kdy dochází k rozvoji všech úrovní žákovy osobnosti. Cíle 

slouží jako výchozí bod k výběru obsahů adekvátních pro kooperativní činnost a orientují 

kooperativní učební skupiny na vyhledávání prostředků k jejich naplnění. Rovněž slouží jako 

výchozí kritérium pro hodnocení činnosti. Cíle stanovené učitelem mohou ústit k cílům 

skupinovým, které jsou poté činitelem formulujícím cíle individuální. 

Nové pojetí vzdělávání a jeho cíle se promítá i do chápání obsahu vzdělávání ve škole. 

SPILKOVÁ (2005, s. 52) jej charakterizuje jako „...soubor požadavků naučení žáka 

v podobě vědomostí, dovedností, postojů, hodnot, vlastností, které má žák získat a rozvinout. 

Obsah učívaje koncipován tak, aby byla jeho prostřednictvím rozvíjena osobnost žáka ve 

všech jejích složkách - kognitivní, afektivní a psychomotorické ". 

Cíle vzdělávání v nové koncepci školy vycházejí z všeobecně uznávané Delorsovy 

formulace čtyř pilířů, tedy základních cílů vzdělávání pro 21. století. V Národním programu 

rozvoje vzdělávání v České republice jsou formulovány jako naučit se poznávat, naučit se 

jednat a žít společně, naučit se být. 

Významné jsou proměny obsahu vzdělávání a humanizace vyučovacího procesu -

metody zprostředkovávání poznání a uvádění do kulturních tradic a společenských hodnot, 

organizační formy založené na individualizaci i kooperativních formách práce, způsoby 

motivování a hodnocení žákovy činnosti apod. (SPILKOVÁ 1994). 
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Důležité je propojování emocionálních a kognitivních aspektů učení - integrované učení, 

neboť se prokázalo, že pozitivní emoce mají vliv na kvalitní učení. To vše při propojení s 

praktickým životem, se zkušenostmi, osobními prožitky, vlastními názory a představami 

žáků. Lepšímu porozumění a použití poznatků přispívá pochopení struktury, základních 

vztahů a souvislostí uvnitř jednotlivých vzdělávacích oblastí i v širších dimenzích 

přesahujících jejich hranice. Velký význam má pojmová analýza učiva. Ve fázi přípravy na 

vyučování pomáhá učiteli uvědomit si souvislosti ve vzdělávací oblasti. Žáky nasměruje 

k nacházení poznatkové struktury a přispívá k odstranění encyklopedismu. 

Dochází také k jiné strukturaci učiva - místo členění do tradičních učebních předmětů je 

uspořádání do větších vzdělávacích obsahů. Toto pojetí podporuje obsahovou integraci, 

propojování poznatků, lepší chápání vztahů a mezioborových souvislostí. Důraz na syntézu 

vyjadřuje také zařazování průřezových témat. 

RVP ZV zdůrazňuje, že pro dosahování stanovených cílů má rozhodující význam kvalita 

procesu vzdělávání - kvalitní komunikace mezi učitelem a žáky, školou a rodiči, učiteli 

navzájem, kvalitní sociální klima třídy i celé školy, aktivní metody a strategie výuky, vhodné 

způsoby hodnocení žáků apod. 

2.1.2. Konstruktivistické přístupy 

Výrazným rysem vnitřní proměny školy je odklon od tradičního, transmisivního, slovně 

názorného pojetí vyučování, jehož podstatou je předávání poznatků v hotové podobě 

s důrazem na jejich pamětné osvojování, verbální metody a frontální organizace výuky. 

Tradiční, slovně názorné, transmisivní pojetí vyučování přeceňuje verbální stránku, lpí 

na metodě výkladu, chybí zde proces vlastního hledání, objevování a zmocňování se 

poznatků, je nedoceněna žákova samostatná myšlenková i praktická činnost. Výsledkem je 

pak nekritické přijímání hotových poznatků a reproduktivní myšlení, často chybí schopnost i 

potřeba utvářet si vlastní názory (SPILKOVÁ 2004). 
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Namísto sdělování poznatků v hotové podobě jsou akcentovány konstruktivistické 

přístupy, které kladou důraz na význam společného hledání, objevování a konstruování 

poznání na základě vlastní činnosti, zkušenosti, prožitku a na sociální dimenzi učení -

význam komunikace, interakce a spolupráce v poznávacím procesu. 

Problémy současného světa vyžadují volit ve vzdělávacím procesu přístupy, které by 

přispěly vlastnímu chápání světa žáky, vycházejícímu s osobní zkušenosti a její reflexe 

(SPILKOVÁ 2005, s. 30-32). 

Žák přichází do školy, aby přemýšlel nad svými poznatky, aby je organizoval, prohloubil, 

obohatil a rozvinul, a to ve skupině. Učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co 

nejvyšší úrovně za účasti a přispění všech (učitel jako garant metody). Inteligence je určitá 

oblast, která se modifikuje a obohacuje restrukturováním. Hlavní „hnací sílou" 

v konstruktivistickém pojetí vyučování jsou odlišná hlediska, rozpory a protiklady. Jsou 

akceptovány různé znalosti a zkušenosti žáků. Školní práce začíná vždy od toho, co děti 

reálně znají, o čem mají představy a s čím mají zkušenosti. Důraz je kladen na variabilitu 

myšlení a relativitu poznání, pohled na věci z různých zorných úhlů, na postupné přibližování 

se pravdě. Každá nová konstrukce poznatků je založena na destrukci předchozích. 

Důležitý je princip problémovosti - konstrukce poznatků je chápána jako odpověď na 

problémové situace. „Akční problémová situace" má vzbudit u žáků zvědavost, chuť ji řešit -

je zdůrazňováno pochybování, kladení otázek, výzkumné hledání odpovědí, vyhledávání 

problémů a tvoření hypotéz. V další fázi žáci „vyjevují" spontánní prekoncepce - tedy své 

dosavadní poznatky, představy a zkušenosti s danou problematikou. 

„ Vlastní postoje, přesvědčení a emociální podbarvení mají značný význam pro subjektivní 

strukturu vědění. Žákův spontánní koncept světa tvoří smysluplný celek. Při povrchním a 

verbálním osvojování vědomostí se může stát, že žák si ponechá vlastní interpretaci jevů a 

v jeho vědomí existují vedle sebe dva relativně nezávislé a oddělené světy - „vědomosti pro 

školu" a „vědomostipro život" (SPILKOVÁ 2004, s.21). 

Ve fázi kontextualizace vysvětluje každý žák svůj pohled na věc, tím vzniká 

„sociokognitivní konflikt", který je založen na konfrontaci prekoncepcí jednotlivých žáků a 

zjištění různosti názorů. Tento konflikt je východiskem k reorganizaci předcházejících 
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názorů. Žáci musí prožít konflikt, zažít a pocítit, že jejich teorie je nedostatečná, že nevede 

křešení problémové situace. „Učitel tedy záměrně navozuje "epistemologické překážky", 

slepé uličky na cestě poznání. Důležitý je zlom v dosavadním způsobu uvažování. Problém 

není nastolen otázkou učitele, ale konfrontací názorů žáků. Žák pociťuje potřebu překonat 

překážky, rozpory, chce se dozvědět víc, modifikovat svoje d o s a v a d n í zkušenosti a představy. 

Celý postup je dokumentován a později prezentován. V této fázi práce jde o tzv. 

„ dekontextualizacitedy o h l e d á n í společného jmenovatele, který platí ve všech konceptech. 

Nastává fáze konceptu, tedy vytváření pojmů. Verbalizace, pojmotvorný proces je tedy až na 

konci vyučovacího procesu, jako jeho výsledek" (SPILKOVA 2004, s.21). 

Důraz je kladen na činnostní, aktivní vyučovací metody - řešení problémových úkolů, 

projekty, dialogické metody, diskuse, tvořivá hra, dramatizace, experimentování apod. 

Aktivním vyučovacím metodám odpovídá i pružnější organizace vyučování - důraz je 

kladen na skupinové formy práce a samostatnou činnost žáků (vedle dosud převažující 

frontální výuky). Kooperativní organizace vyučování nahrazuje kompetitivní organizaci, 

která je typická pro transmisivní vyučování. V kompetetivním vyučování úspěch jednoho je 

podmíněn neúspěchem druhého. Činnost žáků je v negativní vzájemné závislosti - „proti 

sobě". V kooperativním pojetí vyučování žáci spolupracují při dosahování cílů, výsledky 

jedince jsou podporovány činností celé skupiny žáků a celá skupina má prospěch z činnosti 

jednotlivce. Žáci se učí efektivní spolupráci, pomáhají si, radí se, učí se diskutovat, 

argumentovat, obhájit svůj názor, ale i umění vyslechnout druhého, přijmout jeho argumenty, 

korigovat původní názor apod. 

Významnou složkou nového pojetí školního vyučování je hodnocení. Podstata hodnocení 

jako diagnostické činnosti spočívá vtom, že učitel průběžně a komplexně pozoruje a 

posuzuje žáka - nejen úroveň znalostí ale i myšlení, učebních strategií, motivace, 

samostatnosti, tvořivosti, slovního projevu, dovedností, spolupráce a podobně. Důležité je, 

aby učitel podporoval v co největší možné míře hodnotící činnost žáků - žák hodnotí sám 

sebe, žáci se hodnotí navzájem. Tím dochází k rozvoji sebehodnocení, sebekontroly a 

odpovědnosti. 

Podstatným znakem také je, že aktuální výkon žáka je posuzován ve vztahu kjeho 

předcházejícím výkonům i jeho možnostem. Tomuto pojetí hodnocení nejlépe odpovídá 
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slovní hodnocení, které doplňuje, nebo nahrazuje klasifikaci. Slovní hodnocení je konkrétním 

slovním vyjádřením o dosažené úrovni žáka ke vztahu cíli vyučování a k jeho možnostem. Je 

komplexním hodnocením rozvoje osobnosti žáka, neomezuje se tedy jen na popis výkonu, ale 

postihuje i úroveň myšlení, motivaci, samostatnost, tvořivost, kvalitu slovního projevu, 

dovednosti spolupráce, charakterové vlastnosti apod. Zároveň také hledá příčiny, naznačuje 

další vývoj a cestu ke zlepšení. 

Významně se změnil přístup k chybě. Chyba je vnímána jako přirozený, průvodní znak 

poznávání, jako důležitá etapa v konstrukci vědění a žákova učení „Chybami se člověk učí, 

chybovat je lidské " (SPILKOVÁ 2004, s. 22,23). . 
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2.2. Projektová metoda 

Hlavní metodou, kterou je použita v praktické části, se stala projektová metoda. Proto je 

důležité se jí v teoretické části věnovat podrobněji. 

2.2.1. Historické počátky projektové metody 

Myšlenka projektového vyučování byla rozvinuta na počátku 20. století představiteli 

pragmatické pedagogiky J. Deweye a W. H. Kilpatrickem jako prostředek demokratizace a 

humanizace vyučování a školy. V y c h á z e l i z uplatňování samostatnosti dítěte a jeho aktivity 

ve všech vyučovacích předmětech. Celé reformní hnutí jako reakce na „herbartovskou školu" 

zavádí do školního vyučování především princip individualizace žáka a jeho poznávání skrze 

vlastní činnost, tj. Deweyho heslo „learming by doing" (učení skrze konání). Tomuto cíli 

nejlépe vyhovovala projektová metoda. 

Na tyto myšlenky navázal Rudolf Žanta. Zavádí nové způsoby vyučování, mění poměr 

učitele k žákovi (učitel je spíše pedagogickým rádcem), upravuje jinak výběr učiva. Cílem 

nebylo hromadění vědomostí, ale rozvoj dítěte konáním a myšlením. R. Žanta charakterizuje 

projektové vyučování jako „ ...účelně organizovaný soubor myšlenek, seskupených kolem 

důležitého střediska praktického vědění směřující k určitému cíli. Jasnější představu nám dá 

konkrétní případ: Chlapec chce vozíček, aby v něm mohl vozit bratříčka. Tatínek ho vybídne, 

aby si takový vozíček sám vyrobil. Hoch si musí uvědomit, čeho k dílu potřebuje. Udělá si z 

prkének horní část vozíku, musí měřit, odhadovat, řezat, sbíjet hřebíky nebo spojovat 

šroubky. Dá mu to mnoho mudrování a práce, ale bude to jistě robiti s chuti a zápalem a 

zaraduje se nad hotovým dílem víc, než kdyby mu tatínek daroval mnohem krásnější vozíček 

z krámu. Naučí se zároveň měřit, pozná, jak se zavrtávají šroubky, jak se nasazuje kolečko na 

nápravu.... A takto získané poznatky mu utkví pevně a trvale ve vědomí, protože prožil osobně 

řadu situaci. Výroba vozíčku byl projekt. Projekt znamená skutečný život, jak jej vidíme 

v dílnách, krámech, továrnách, v hospodářství, na tržišti, v kuchyni. Projekt pořádá vědění 

v celky zaokrouhlené, směřující k účelu dobře uváženému" (ŽANTA 1929, s. 9,10 ). 
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R. Žanta stejně jako W. Kilpatrick představují výuku, která připravuje žáky, aby obstáli 

v konkrétních situacích v životě. VALENTA (1993, s.4,5) cituje S. Vránu, který spatřuje 

význam projektového vyučování ještě také ve výchově k zodpovědnosti. „1. Je to podnik, 2. 

je to podnik žákův, 3. je to podnik, za jehož výsledky převzal žák odpovědnost, 4. je to podnik, 

který jde za určitým cílem. Co se tady objevuje nového? Sevřená definice projektu jako 

podniku, tedy organizované a cílené akce a důraz na morální stránku věci - tedy otázka 

odpovědnosti žáků za akci a její výsledky ". 

Velký rozvoj vědy přinesl do školy velké množství poznatků, které byly roztříděny do 

jednotlivých oborů a škola je žákům předkládá v již hotové podobě. Hotové, statické učivo 

nevzbuzuje v žácích dostatečný zájem. Trvale si osvojujeme hlavně to, co jsme prožili 

osobním úsilím. Žanta na toto poukazuje: „Projekt pořádá vědění včelky zaokrouhlené, 

směřující k účelu dobře uváženému. Tvůrčí, konstruktivní projekt je přirozeným střediskem, 

kolem něhož se kupí fakta - hromaděním fakt vyrůstá projekt ve velké jednotky praktického 

rázu" (ŽANTA 1934, s .11). Žanta se správně domnívá, že praktické projektové jednotky 

mohou přiblížit školní učivo životu. Pokud má mít projekt hodnotu „.. a má-li být cennější 

náhradou za stávající uspořádání vyučování, musí mít jisté vlastnosti: 

1. Musí míti ústřední myšlenku, ta se musí dětské mysli vyvíjeti a vyrůstati přirozeně. 
2. Musí míti kořeny ve skutečném životě. 

3. Jednotlivé poznatky spolu vzájemně souvisí a jeden z druhého vyrůstají. 

4. Projekt není abstrakcí, má vždy konkrétní podklad (ŽANTA 1934, s.12). 

Autorka sdílí přesvědčení S. VRÁNY (1938, s.129), že „....předpokladem a východiskem 

projektu jest zájem. Ze zájmu pramení určitá pohotovost a ochotnost žáků k práci. V žáku se 

probouzejí všechny potřebné duševní síly a dávají se do služeb projektu " . 

2.2.2. Projekt a problém ve vyučování 

v souvislosti s pojmem projekt nelze opomenout pojem další, a to problém, chápaný jako 

obtížná situace, která vyžaduje jisté řešení. Tyto dva pojmy jsou v pojetí projektové metody 

v těsném vztahu. Vztah mezi nimi můžeme sledovat ve třech rovinách (ŽANTA 1934): 
1 • Projekt je roven problému - tzn. v rámci projektu je řešen jeden problém. 

2- Projekt obsahuje několik problémů, které na sebe nějakým způsobem navazují. 
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3. Projekt nepotřebuje ke své realizaci problém. Podle názoru R. ŽANTY (1934, s. 13) 

„ ...projekt pořádá, hledá, zkouší a hlavně provádí skutečné nebo myšlené dílo - problém 

znamená spíš úvahu, hodnocení, rozhodování". 

VRÁNA (1938) je při srovnávání problému a projektu ještě konkrétnější. Problém je 

podle něho komplex učiva, který dává mnoho příležitostí a přímo nutí k uvažování, 

hodnocení a třídění, zkrátka k myšlení, odpovídání na širokou otázku, řešení složitého úkolu. 

Je výzvou k odpovědi. Stojí mimo žáka a má ráz objektivní. Obrací se více k intelektu. 

Projekt je část učiva, která směřuje k dosažení určitého cíle. Ukládá žákům a žádá od nich, 

aby něco organizovali, vyzkoumali, vykonali. Je to odhodlání k produkci. Vyvěrá z nitra 

žákova a je subjektivní. V praxi se problém a projekt stýkají a prostupují. 

2.2.3. Druhy projektů 

Kilpatrick třídil projekty podle účelu do čtyř skupin: 

1. Projekt je vtělením myšlenky nebo plánu ve vnější formu: stavba člunu, napsání dopisu, 

sehrání divadelní hry. 

2. Projekt směřuje k požitku z estetické zkušenosti: poslouchání básně nebo symfonie, 

oceňování malby nebo sochy. 

3. Cílem projektu je rozřešení intelektuální obtíže, rozluštění problému: proč je nebo není 

rosa. 

4. Účelem je získání jistého stupně dovednosti: naučit se násobilce (ŽANTA 1934). 

VRÁNA (1938) doplňuje ještě další možnosti dělení na projekty, které jsou určeny 

k probírání a nacvičování nové látky, k získávání úplně nových poznatků, dále projekty, které 

jsou určeny k opakování poznatků již zvládnutých, a na projekty, které jsou určeny k aplikaci 

poznatků na určitý životní problém. 

Dalším významným výchovným prvkem projektů je výchova demokratického občana: 

„ Cílem demokratické výchovy nejsou však silní jedinci - sobci, nýbrž samostatní lidé 

s vyvinutým smyslem občanské pospolitosti a ušlechtilým cítěním sociálním. Takovéto 

občanské ctnosti se vypěstují ovšem lépe v projektech kolektivních. Ty vedou k společenské 

družnosti, učí pomáhati jiným, korigují výstřelky příliš vypjatého osobního sebevědomí, 
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vychovávají ke smyslu pro sociální rovnost a spravedlnost (ŽANTA 1934, s. 15). 

Když se nad těmito slovy zamyslíme hlouběji, uvědomíme si, že hodnoty, preferované 

zakladateli projektového vyučování, stále více dnešní společnost postrádá. Je proto zapotřebí 

čerpat z jejich odkazu a jejich uplatňováním ve výchovně vzdělávacím procesu přispívat ke 

kultivaci našeho národa. 

2.2.4. Použití projektů ve školní praxi 

Kdybychom měli posoudit, zda je možné , aby vyučování ve školách probíhalo pouze na 

bázi projektů, můžeme čerpat poučení opět u R. Žanty a S.Vrány. 

„Nejvhodnější je tu zase střední cesta; projekt budiš někdy vedoucím principem, někdy 

doplňkem, vždy cenným pomocníkem pravidelného vyučování, ale nebudíš jeho absolutní 

vládcem..." (ŽANTA 1934, s.52-53). A dále „...je třeba míti také na paměti, že sama jediná 

na všechnu školní práci nestačí" (VRÁNA 1938, s.135). 

Z uvedených citací vyplývá, že oba propagátoři projektové metody se shodují v názoru, 

že projektová metoda je velmi důležitá pro vyučování, ale neměla by být jedinou používanou 

vyučovací metodou. 

2.2.5. Technika projektové metody a úkol učitele 

Dále budeme sledovat myšlenky zakladatelů, které se věnují uspořádání projektů 

ve vyučování. 

Technika projektové metody vzhledem k tomu, že přihlíží vždy k individualitě žáka a 

k individualitě každého projektu , nemůže být omezená přesnými pravidly. „Zhruba možno 

fozděliti proces projektu na tyto stupně: 1. Vyvolání situace. 2. Určení projektu. 3. Hledání 

cesty. 4. Provedení plánu. 5. Ocenění výsledku" (ŽANTA 1934, s.19). 
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Jestliže vyvolání situace vychází od učitele, musí být nenásilné, protože přednost projektů 

je v tom, že ho žáci provádějí dobrovolně. Určení projektu vyžaduje určitou rozvahu. Ne 
všechny projekty se hodí do školy. Je potřeba uvážit, zda projekt odpovídá duševnímu a 

fyzickému vývoji žactva; dovede stupňovat dětský zájem; dá dětem něco užitečného pro 

budoucí život; jak těsně souvisí se skutečným životem a podobně. Hlavní úkol učitele při 

plánování je, aby upozornil na nutnost plánování, sám je řídil co možno nejméně a ponechal 

plánování dětem. Provedení plánuje vrcholem projektové činnosti. Je to nejtěžší úkol učitele 
(ŽANTA 1934). 

„Má nechati dětem co nejvíce samostatnosti,. a přece musí míti projekt stále v rukou. 

Učitel musí udržovati sebe samého v pozadí, nakládati břímě myšlení a provádění opatrně na 

dítě, vésti je nenápadným upozorněním nebo kritikou, dítě samo si má být vědomo své 

odpovědnosti, samo zápasit s problémy. Učitel buď spíše tichým pozorovatelem, jehož funkcí 

je, aby pomohl pracovníkům jen tehdy, když je toho skutečně třeba, aby jim řekl, daří-li se 

projekt nebo ztroskotává-li, nebo aby jim pomohl nalézt příčiny nezdaru" (ŽANTA 1934, s. 

21,22). 

Hodnocení má být prováděno „ ...kvantitativně pomocí testů - úkolem je poznat, jak děti 

pokročily, hlavním výsledkem je rozvoj osobnosti žáka, který je patrný až později" (ŽANTA 

1934, s.22). 

2-2.6. Současné pojetí projektového vyučování 

Současné poznatky vývojové psychologie a pedagogiky ukazují, že velmi efektivní 

formou nejen pro základní vzdělávání je pedagogická práce založená na integrovaných 

tématických blocích nebo pedagogických projektech. 

MOJŽÍŠEK (1975) začleňuje projektovou metodu mezi metody heuristické povahy 
(spojení získaných znalostí s poznávanými a zkoumanými). Uvádí, že je pro ni příznačný 

globalizační ráz, náročná organizace, pracovní charakter výuky a vyzdvižení individuality 
žáka. 
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PETTY (1996) označuje projekt jako úkol nebo sérii úkolů, které mají žáci plnit -

většinou individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami 

rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla 

otevřenější konec než samostatné práce. 

VALENTA (1993) popisuje projekt jako systematickou záležitost, obsahující řadu dílčích 

problémů (kroků), které je nutno postupně řešit a tak dojít k vyřešení hlavního problému. 

Přitom má žák získat vědomosti, dovednosti a zformovat svoje myšlení a zkušenost. 

Projektová metoda je zařazena mezi metody problémové, které učí myšlení. Jejím 

specifickým přínosem je setkávání s reálnou skutečností, která učí žáka jednání. Má být 

simulací praxe, kde rozdíly mezi problémem a projektem zanikají 

2-2.7. Projekt a tzv. koncentrace 

Na myšlenky R. Žanty o uspořádání projektů navazuje VALENTA (1993) s myšlenkou 

tzv. koncentrace učiva. Koncentrace je stanovení společných jader, kolem nichž by se 

koncentrovalo učivo. Je hledáním nového klíče, podle kterého by mohlo být učivo 

strukturováno. Koncentrace může: 

a) nahradit (příp. nahradit jen na určitou dobu nebo doplnit) existenci více předmětů 

tím, že svede určité části jejich látky kolem ústředního motivu (Rybník; určitá praktická 
činnost apod.), 

b) být využita i v rámci jednoho předmětu, kde rozrušuje strukturu témat (či kapitol) 

předmětu opět koncentrací učiva kolem určitého jádra (Žena v evropských dějinách), 

<0 orientovat - při zachování předmětů - jejich učivo k jednomu ústřednímu tématu 

(Velikonoce) - tzv. koordinace, 

d) být opřena - při zachování předmětů - o pouhé hledání oněch známých 

„mezipředmětových vztahů" - korelace. 

Koncentrace učiva kolem jednoho jádra je z hlediska plnění projektového úkolu velmi 
praktická a osvědčila se. 
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2.2.8. Principy, organizace a dělení projektů 

Přesná definice projektového vyučování neexistuje ani v dnešní době. KASÍKOVÁ ( 2 0 0 1 ) 

definuje projekt jako specifický typ učebního úkolu, ve kterém mají žáci možnost volby 

tématu a směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je 

to úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako převzetí 

odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem. Rovněž vyzdvihuje na projektu 

princip spolupráce. Jedná se o specifický typ skupinového úkolu, v kterém výsledky jedince 

jsou podporovány činností celé skupiny a celá skupina naopak profituje z činnosti jedince. 

Skupinová práce při řešení projektů z různého prostředí zajišťuje kolektivní úsilí při třídění a 

zpracování informací a podporuje úsilí jednotlivců. 

Za obecně platné jsou uznávány tyto principy (KASÍKOVÁ, 1993): 

1. Potřeby a zájmy dítěte - v projektovém vyučování se aktualizuje zejména dětská potřeba 

aktivního střetání se světem, potřeba nových zkušeností, poznatků a schopností a potřeba 

vlastní odpovědnosti a spoluodpovědnosti za práci. 

2. Aktuálnost situace - podněty přicházejí zosobní situace jednotlivce, ze školního 

prostřední, blízkého i širšího společenského prostředí, někdy se mohou zapojit i rodiče 

nebo všichni lidé, kteří mají dětem co říci. 

3. Interdisciplinarita - namísto izolovaných poznatků a dovedností, které sebou často nese 

předmětové vyučování, nabízejí projekty celistvé poznání. 

4. Seberegulace při učení - učitelská role se mění z role řídící na konzultační, řídící aktivity 

se přesouvají na žáka samého. 

5. Orientace na produkt - práce, činnost přináší produkt a stvrzuje tak smysl učení, 

projektové učení vyžaduje dokumentaci průběhu a výsledku učení, jejich prezentaci pro 

školu i mimo školu (nástěnky, projektové mapy, foto a video - dokumentace, vyrobené 

předměty atd.). 

6. Skupinová realizace - zdůrazňuje význam sociálního učení a učení ve skupině, týmové 

práce. 

7. Společenská platnost - projektové vyučování může být jedním z můstků propojujících 

život školy se životem obce, města i širšího společenství. 

Organizační struktura projektuje velmi variabilní. Je možné pracovat: 
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s jednou třídou, s jedním učitelem, v jednom předmětu, 

s jednou třídou, s jedním učitelem, víceoborově, 

s jednou třídou, s více učiteli, víceoborově, 

• s celým ročníkem, 

• s víceročníkovou strukturou, 

• s celou školou. 

Dělení projektů: 

Projekty lze dělit, jak uvádí KASÍKOVÁ (1993), dle následujících zřetelů: 

1. dle navrhovatele: spontánní - vycházející ze zájmu nebo potřeby dítěte, a umělé -

připravené učitelem, nebo spojení obou variant, 
2. dle místa: školní, domácí nebo spojení obou variant, 

3. dle počtu žáků: individuální a kolektivní -skupina, třída, celá škola nebo spojení obou 

variant, 
4. dle množství času: krátkodobé a dlouhodobé. 

Učitelé by při výběru vhodných kritérií pro konkrétní projekt měli mít stále na paměti 

důležité zásady, které výstižně formulovala KASÍKOVÁ (1993, s.9): „Projekty nové 

současné školy by měli být vystavěny na tzv. zlomech v poznání, kdy se žákům zprostředkuje 

vpád nového pohledu na věc, pohledu ozvláštňujícího, kdy se poznává „proti" předchozímu 

poznání. Úlohou pedagoga je najít, vytvořit takové situace, které by tyto nové otázky dokázaly 

vyprovokovat. Poznání, které se utváří, by mělo vycházet z akce a zase se do akce, aktivní 

činností dětí vracet. 

2.2.9. Použití projektů ve školní praxi 

Podle MAŇÁKA a ŠVECE (2003) je projekt komplexní praktickou úlohou (problém, 

téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, která 

vede k vytvoření adekvátního produktu. Podle něho lze průběh projektu členit na několik fází: 
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1. Stanovení cíle - má zajistit vhodnost a realizovatelnost záměru, významnou úlohu má 

účinná motivace žáků, žáci se musí s tématem ztotožnit a přijmout je za své. 

2. Vytvoření plánu řešení - velmi záleží na společném prodiskutování plánu. 

3. Realizace plánu - pozorné a kritické sledování jeho plnění se opírá o vypracovaný plán, 

který vedoucí projektu srovnává s aktuálním stavem, realizují se všechny aktivity, které 

mají podle plánu zajistit očekávané výsledky. Je to např. vyhledávání potřebných 

informací, provádění pozorování, měření, organizování exkursí, interviewování důležitých 

osob, pořizování dokumentace, přepracování nezdařených akcí atd. Žáci se cvici 

v odpovědném jednání, zapojují všechny smysly, učí se vnímat, pozorovat, 

experimentovat, využívat média. 

4. Vyhodnocení - opírá se o sebekritiku a objektivní posouzení přínosu jednotlivých 

řešitelů. Nepostradatelnou součástí této fáze je zveřejnění výsledků společného úsilí a 

celkové zhodnocení práce na projektu. Seznámení školní nebo i širší veřejnosti 

s konkrétními výstupy projektu má značný motivační vliv na řešitele, protože jim přináší 

pocit uspokojení a posiluje sebedůvěru ve vlastní schopnosti, což v tradiční výuce se často 

nedostavuje. 

Integrovaný blok (VÚP 2005c) můžeme tvořit více způsoby. Je možno začít od zvoleného 

tématu, od konkrétních činností nebo od vzdělávacích cílů (či výstupů). Vždy zvažujeme a 

Propojujeme náměty, cíle, činnosti, výstupy, rozmýšlíme, vyhodnocujeme, rozvíjíme, 

upravujeme a měníme. 

Pokud je východiskem téma, je na začátku námět (základní téma) a poměrně jasná 

představa o možnostech, jak s ním pracovat. Tento námět postupně rozmýšlíme, resp. 

myšlenkově rozvíjíme. Jestliže je téma široké, rozvíjíme ho do dílčích tematických okruhů 

(tematických částí). Každá tematická část může být svou povahou „malým projektem" s 

možností dalšího rozvíjení. V rámci tematických (konkrétnějších) částí připravujeme nabídku 

činností, příležitostí, situací. Úsilí vybrat nejvhodnější nápady nás vede k zamyšlení nad cíli 

Projektu: „Jaké poznatky, schopnosti, dovednosti, postoje a hodnoty mohou děti získat?" Cíle 

by měly vyjadřovat smysl projektu, proto by měly být podstatné a zároveň takové, které je 

možno kontrolovat a po ukončení projektu jejich naplnění zhodnotit. Nemalou úlohu při 

Plánování jako takovém má hodnocení Gak skupiny, tak jednotlivců). Musíme vycházet z 

toho, co již žáci umí, znají, dovedou, ale také jaké jsou jejich schopnosti, tedy jaká je úroveň 
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jejich očekávaných výstupů, resp. kompetencí. Poté se doporučuje znovu zvážit pedagogický 

přínos programu činností jednotlivých tematických částí v souladu s požadavky RVP ZV. 

2.2.10. Přínos projektového vyučování 

Projekt je specifická vzdělávací strategie, která je založena na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu učení a posiluje u něho rozvoj důležitých schopností: 

• Zvyšuje motivaci, iniciativu a odpovědnost žáku. 

• Poskytuje řadu příležitostí k praktickému řešení úkolů a problémů ze života. 

• Posiluje u žáků ochotu spolupracovat a radit se s jinými. 

• Přináší korektiv, neboť ji obohacuje a doplňuje o přímou zkušenost žáků. 

• Rozvíjí u žáků vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost, sebedůvěru. 

• Dává příležitost k tvořivým činnostem. 

Stejně jako zakladatelé projektové metody i dnes její propagátoři uznávají, že nemůže 

úplně nahradit pravidelnou a systematickou výuku. Žák potřebuje své vědomosti, dovednosti 

a zkušenosti syntetizovat a uvádět do souvislostí, což je možné jen v rámci soustavného 

vedení. Učení není možné budovat jen na základě omezených zkušeností žáků, případně 

stavět projekty do opozice vůči pravidelnému a systematickému výukovému kurzu (MAŇÁK 

a ŠVEC 2003). 

Každý, kdo se hlouběji snaží proniknout do problematiky projektového vyučování, 

zjišťuje, že bazální podoba učebních projektů zůstala stejná, tak jak je popisována 

ve dvacátých až třicátých letech. Změnily se jen podmínky, v kterých jsou projekty 

uplatňovány a také vědění o učební činnosti dětí a dospívajících. 

Další věcí, která se změnila, je tzv. konceptualizace, pojmotvorný proces. Svět poznání 

není jen světem akce, ale i světem pojmů a metodologie myšlení. 

Je třeba využívat strategie a metody, které dávají žákům možnost rozvíjet intelektuální 

dovednosti vyššího řádu, posilují samostatnost a schopnost řešit problémy, schopnost 

získávat informace z různých zdrojů. Nesmí být opomíjen ani rozvoj manuálních dovedností 
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a kreativity žáků. To vše by mělo být uskutečňováno při vzájemné kooperaci žáků nebo 

skupin. Využívání projektů ve vyučování splňuje všechny tyto požadavky. 

Zkušenosti pedagogů ukazují již dnes, že projektová metoda je právem považována za 

jeden z nástrojů přeměny tradiční transmisivní školy na školu konstruktivní. 
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2.3. Rámcový vzdělávací program 

V současné době se do české vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Děje se tak v souladu snovými principy 

kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR 

a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb„ o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání. 

„ Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň 

představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň 

představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je v souladu se 

školským zákonem určen pro realizaci základního vzdělávání" (VÚP 2005a, s. 9,11). 

Vzhledem ktomu, že autorka se domnívá, že tuto část mohou nejlépe charakterizovat 

samotné kurikulární dokumenty, úzce se přimkla k jejich přímým citacím. 

2.3.1. Cíle základního vzdělání 

» Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 

poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké 

životu a na praktické jednání umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro 

celoživotní učení: 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních 

situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit jyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný, 
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životní a profesní orientaci" (VÚP 2005a, s. 12-13). 

2.3.2. Klíčové kompetence 

Cílem současné výchovy a v z d á v á n í by mělabýt vyzrálá osobnost, sebopná b e z e c h 

problémů vstupovat do diskusi a sporá sostatnimi lidmi, spolupracovat, orientovat 

vpHsunu informací a vyhodnocovat je, kriticky myslet a b í t schopná pruzne reagovat 

\ • , ,, RVP ZV nám předkládá soubor khcovych nejrůznější pracovní podmínky a situace. K v r z. v 
kompetenci, jejichž naplňováním by mělo být stanoveného cíle dosaženo. 

„Klíčové kompetence představuji souhrn včdomostí, dovednosti, schopnosti, postojů o 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaídého člena společnost, Jejtch vy er 

pojetí vychází z hodno, obecné přijímaných ve společnosti a z obecné sdílených představ o 

tom, které kompetence jedince přispívají kjeho vzdělávání, spokojenému a úspesnemu ztvo u 

a k posilováni funkcí občanské společnosti"( VÚP 2005, s. 14). 

Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v 

Předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupné se dotvan v 

dalším průběhu života. Klíčové kompetence získané na úrovni základního v z d ě l á v a n í tvon 

důležitý základ přípravy žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 

kompetence k učení, 

kompetence k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, 

kompetence občanské, 

kompetence pracovní. 
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Naplňování všech těchto klíčových kompetencí nemůže být zdaleka jen úkolem školy. 

Rodina a celé sociální okolí dítěte, včetně kulturních a historických hodnot celé společnosti 

hraje při tomto úkolu nezastupitelnou roli. 

2.3.3. Vzdělávací oblasti a průřezová témata 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP Z V orientačně rozdělen do devíti 

vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem 

nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: 

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk), 

• Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace), 

• Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie), 

• Člověk jeho svět (Člověk a jeho svět), 

• Člověk společnost (Dějepis, Výchova k občanství), 

• Člověk příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), 

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova), 

• Člověk zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova), 

• Člověk svět práce (Člověk a svět práce). 

Průřezová témata jsou nedílnou součástí RVP ZV. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka 

v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a především v oblasti postojů a hodnot. 

Ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou to tato témata: 

• Osobnostní a sociální výchova, 

• Výchova demokratického občana, 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

• Multikulturní výchova, 

• Environmentální výchova, 

• Mediální výchova 

„RVP ZV vymezuje charakteristiku a cílové zaměření vzdělávací oblasti. Praktické 

propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě 

cílového zaměření vzdělávací oblasti stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie 
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vyučovacích předmětů. Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a 

učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) 

s orientačními nezávaznými výstupy a 2. období (4. až 5. ročník) s výstupy závaznými. Učivo 

strukturované do jednotlivých tématických okruhů je školám doporučené k rozpracování, na 

úrovni ŠVP se stává závazné" (VÚP 2005a, s. 18). 

2.3.4. Člověk a jeho svět 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem praktické části je představit žákům vhodná témata 

vztahující se ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, považuje autorka za důležité zařadit do 

teoretické části vzdělávací oblast tak, jak ji předkládá RVP ZV. Člověk a jeho svět je jedinou 

vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. 

Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 

vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat, podmínkou úspěšného vzdělávání v 

dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při 

osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Propojení této vzdělávací 

oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání 

nových životních situací i nové role školáka" (RVP, VÚP Praha 2005, s. 37). 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tématických 

okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho 

zdraví. 

V tématickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího 

okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve 
sPolečnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, 

hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na 

Praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností 

žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k 

místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. 

V tématickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a 
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solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se základními právy a 

povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět 

(globální problémy). 

V tématickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a 

proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, 

jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se 

vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším 

okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o 

minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli 

samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od 

členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky 

regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

V tématickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční 

soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i 

neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří 

jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, 

kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického 

Poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, 

učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 

hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k 

trvale udržitelnému rozvoji. 

V tématickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě 

Poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. 

Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Potřebné 

vědomosti a dovednosti získávají tím, že pozorují názorné pomůcky, konkrétní situace, hrají 

určené role a řeší modelové situace (RVP ZV 2005). 

Protože projekt vede k vytvoření vztahu dítěte k rodnému místu a prohlubování jeho 

vztahu k regionu a vlasti, je potřeba aby ten, kdo ho zpracovává, měl dobře zpracovanou 

historii místa. Proto je zcela nezbytné doplnění této práce vlastivědnou charakteristikou. 
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Přestože nemá charakteristiku pedagogické teorie, do projektu patří. Učitelé neměli dosud 

podobnou pomůcku k dispozici. 
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2.4. Vlastivědná charakteristika obce 

V této části zpracovala autorka kapitoly podstatné pro praktickou část diplomové práce. 

Vztahují se k přírodním podmínkám, počátkům vzniku obce, kláštera a školy, ke kulturním 

památkám, významným osobnostem obce, zvykům a tradicím. 

Poloha obce, geomorfologický vývoj, geologická stavba 

Městečko Nová Říše se nachází na Českomoravské v r c h o v i n ě v jihozápadní části Moravy 

nedaleko historických hranic Čech a Moravy. Jedná se o střediskovou obec s počtem cca 800 

obyvatel, která není zatížena průmyslovým ani turistickým ruchem. 

Nejsnadnější dostupnost je po silnici z Telče do Želetavy nebo po silnici z Dačic do Staré 

Říše. Oběma těmto trasám tvoří obec přirozenou křižovatku. Nejbližší vlakové spojení je 

v Telči, asi 10 km západně od obce. Asi 35 km severozápadně pak leží město Jihlava. 

Nová Říše se rozkládá v kopcovité krajině v obklopení lesů, romantických údolí 

a rybníků. Okolí obce a jeho současný reliéf je výsledkem dlouhotrvajících změn, kterými 

Českomoravská vysočina prošla od svého vzniku v prvohorách. V období hercynského 

vrásnění asi před 300 mil. lety bylo území kolem Nové Říše vyzdviženo a od té doby je trvale 

souší. Vlivem dlouhého tektonického klidu byla varijská horstva postupně zarovnána v 

parovinu. Teprve třetí a čtvrtohorní alpinsko - himalajské vrásnění před 68 až 69 mil. lety se 

projevilo rozlámáním paroviny v jednotlivé pevninské kry. Od té doby se geomorfologie této 

krajiny příliš nezměnila. Na konečné utváření povrchu působily vedle geologických poměrů i 

ostatní činitelé včetně člověka. V současné době je povrch okolí Nové Říše tvořen poměrně 

Plochými, zaoblenými a často zalesněnými hřbety. Nadmořská výška Nové Říše je 536 m 

nad mořem. V blízkém okolí obce se zvedají kopce, které dosahují výšky vyšší než 600 m 

nad mořem. Za říčkou Vápovkou na jihovýchodním okraji je vrch Polanka, vysoký 625 m. 
Na něj pak navazuje hřeben, který se táhne asi 15 km jižním směrem. Nejvyšší výšky 

dosahuje asi 5 km od Nové Říše vrcholem Bába (665 m). Na východním okraji leží bezlesý 
vrch Kalvárie (596 m). Ze západu je obec lemována vrchem Sv. Kříž (587 m) a ze severu 3 

km vzdálenou Vápovickou Ostrážkou (598 m). Nejvyšší vrchol Českomoravské vysočiny 
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Javořice (837 m) je vzdálen asi 15 km západně. 

Z geologického hlediska lze Českomoravskou vysočinu charakterizovat jako oblast, ve 

které se vyskytuje velké množství hlubinných vyvřelin obklopených pláštěm 

metamorfovaných (přeměněných) hornin - rul a pararul. Nová Říše se pak nachází východně 

od centrálního žulového masivu (Mrákotínská oblast) mezi Brtnickou vrchovinou a Dačickou 

pahorkatinou. Po geologické a petrografícké stránce je tato oblast značně složitá, neboť je zde 

zastoupena řada hornin od nejstarších po nejmladší. Na sever od obce se nalézá území 

krystalických břidlic. Jsou to různé druhy rul, zejména kordieritické, šedé, bílé, perlové a 

dvojslídnaté. Kolem obce pak prostupují pruhy krystalických vápenců a amfibolitů, které 

jsou tvořeny různými příměsmi křemene, draselných nebo sodnovápenatých živců. Na 

západně od obce byl z důvodu výstavby přehrady geologický výzkum velmi důkladný. 

Krystalické břidlice jsou zde zastoupeny pararulami a značně magmatisovanou rulou, která 

místy přechází aždonefritu. Dále zde byly nalezeny různé sprašové sedimenty až deset 

metrů silné. Z vyvřelin jsou v oblasti zastoupeny hlavně žuly a syenity. (DEMEK a NOVÁK 
1992) 

Klimatické poměry, půdy, vegetace a živočichové 

Vzhledem k nadmořské výši přesahující 500 m n. mořem je toto území zařazeno jako 

oblast mírně teplá a mírně vlhká až vlhká a vrchovinná. Průměrná roční teplota v této oblasti 

je 6,5 až 7 °C. Roční úhrn srážek se pohybuje od 640 do 717 mm.Průměrné maximum 

sněhové pokrývky je 30 cm a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je 71 dní. Jarní 

polní práce zde většinou začínají v polovině dubna, kdy je průměrná teplota 5 až 6 °C. 

Nejteplejšími měsíci jsou červen a červenec s průměrnou teplotou 16 až 25 °C. Podzimní 

teplotní průměr je pak stanoven mezi 10 až 12 °C. Novou Říší protéká říčka Vápovka. 

Nachází se v povodí Moravské Dyje a po třináctikilometrovém toku se do ní u Červeného 

Hrádku vlévá Olšanský potok (Řečice). Po 6 kilometrech se pak vlévá do Dyje. Na 

Olšanském potoku byla v letech 1980 až 1986 postavena vodní nádrž. Jeho přítok do nádrže 

je regulován rybníkem Kladina, který leží pod lesním pásem okolo Veselého vrchu -

Nepomuky. Přepad je pouštěn do Brázdová rybníka následně potokem Řečice do Vápovky. 

Celkový objem novoříšské nádrže je 2 925000 m3. Pitná voda z této nádrže zásobuje nejen 

Novou Říši a přilehlé obce, ale především Telečsko a Třešťsko. 
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V okolí Nové Říše většinou převládají písčito-hlinité půdy s vyšším obsahem štěrku - 10 

až 12 «/o. Ve sníženinách jsou půdy kyselé a podmáčené, na návrších kamenité. Jsou 

minerálně chudé. V celé této oblasti se na málo úrodné půdě pěstují nejčastěji okopaniny, 

obiloviny a pícniny. 

Na kyselých půdách roste ústřice trsnatá, metlice. Na chudých kamenitých půdách šťavel 

kyselý, třtina rákosová, u lesů pak vřes, kapradí, mechy, jahodník, maliník, borůvky a 

lišejníky. Z dřevin zastoupených v lesích převažuje smrk - asi 90 %. (ZLÁMALÍK 1985) 

Z fauny této oblasti je zde zastoupena nejčastěji zvěř srnčí a dančí. Z ptáků je zde hojně 

zastoupena kachna divoká, vyskytuje se káně lesní, koroptve a ostříži. U lidských obydlí se 

zdržují hejna vrabců, holubů, kosi, vrány. Občas se zde vyskytne i hejl, straka a konipas 

(KODET a KUNSTMULLER 2000). V poslední době jsou zde velmi rozšířeni zajíci, černá 
zvěř a lišky. 

Vody jsou zde poměrně čisté a mimo ryb se v nich vyskytují žáby, raci, mloci, ondatry a 

občas i vydry. Z hmyzu je zde hojně vodoměrek, potápek, střevlíků, chroustů a vos. 

Nepříjemné jsou pak mouchy, komáři, ovádi a střečky. (TOMAN 1989) 

Osídlení krajiny a archeologické nálezy 

Celý region okolo Dačické kotliny a Brtnické vrchoviny náleží k mladému sídelnímu 

území, kam pravěký člověk i další osídlení protohistorického a ranně středověkého období 

Pronikalo pouze sporadicky. Svědčí o tom ojedinělé nálezy kamenných neolitických nástrojů 

(Kněžice). Stopy dočasného neolitického osídlení jsou prokázány i u Želetavy ležící 5 km 

severovýchodně od obce. Halštatské nálezy známe také ze Štěmech (okr. Třebíč) a Telečská, 

otevřeného Dačickou kotlinou a tokem Moravské Dyje k jihu - které bylo pravděpodobně 

sporadicky navštěvováno nejpozději již člověkem mladší doby kamenné. Dočasné pronikání 

neolitických a eneolitických obyvatel vedlo i po severním okraji Dačické kotliny (Mysliboř) a 

zasahovalo i proti toku Vápovky (Nová Říše, Stará Říše). Dá se tak usuzovat z nálezu 

archeologů M. Baumlera a S. Schmidtgenové z roku 1985 v Sadech (asi 2 km severně od 

Nové Říše). Našli zde kamenný přeslen a hliněnou destičku zřejmě z neolitu. Podobný nález 
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učinil i Gabriel Florián, který je archeologickým aktivistou této lokality. Ten zde našel 

hliněnou destičku odpovídající tzv. vypíchané keramice zdoby neolitu (FLORIÁN 1997). 

S doklady trvalého osídlení se zde však nesetkáváme před 12. stoletím. Nejstarší doložené 

sídliště lidu s lineární keramikou je v prostoru Dačické kotliny doloženo v Hradišťsku u 

Dačic. 

Mnohem hojnější jsou nálezy keramiky z 13. až 15. století. Nacházeny jsou především 

v regionu okolo Staré Říše, kde bylo pravděpodobně středisko hrnčířské výroby. Bylo to dáno 

jak obrazem krajiny, která byla hornatá a kamenitá, tak i drsným a nevlídným podnebím, 

kterou doplňoval neprostupný prales. Tento těžko prostupný hvozd později v 11. až 13. století 

tvořil pomezní linii mezi Čechami a Moravou v linii Heraltice, Římov, Martínkov (dle J. 

Málka). Šířka tohoto hvozdu mezi Čechami a Moravou činila před započetím velké 

středověké kolonizace asi 80 km. Přes toto území ale vedly staré zemské stezky a kolonizace 

Postupovala podle těchto stezek. Na historickém území Třebíčska a Jihlavska jsou známy 

především dvě dálkové stezky, a to Hamerská (Jihlava - Heraldice - Znojmo) a Lovětínská 

(Třebíč - Třešť - Chýnov). Avšak na západ od Třebíče se kromě Lovětínské stezky dá 

rekonstruovat ještě druhá stezka pro vznik Nové Říše a osídlení jejího okolí zřejmě 

rozhodující. Vedla z Třebíče přes Stařec, Markvartice, Starou Říši, Dyjice, Telč a Jindřichův 

Hradec do Doudlebská v jižních Čechách. (MÁLEK 1962). O její existenci svědčí i nálezy 

mincí z 13. století objevené ve Staré Říši r. 1888 a Markvarticích r. 1891. 

V Nové Říši byl do dneška učiněn jediný nález, který prošel archeologickým zkoumáním. 

V muzeu Vysočiny - pobočka Telč, je uložen nález 33 českých kruhových penízů se lvem v 

hladkém kruhu, které byly raženy po mincovní reformě r. 1450. Mince byly objeveny r. 1914 

Při bourání domu v Nové Říši, a do telčského muzea se dostaly darem učitelů p. Marka a p. 

Simáčka. Byly určeny jako kruhové mince ražené za Ladislava Pohrobka v letech 1453-1457 
a Jiřího Poděbradského v letech 1460-1471. Protože nálezům schází kruhové peníze se lvem v 

Perlovci (ražené podle Castelína dle mincovního řádu Jiřího Poděbradského z r. 1469), byly 

mince ukryty pravděpodobně někdy před tímto datem v 60. letech 15. století. (HLADÍK 

1975) 
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Etymologie názvu místa a znak obce 

Etymologický výklad názvu Nová Říše je třeba hledat v době, kdy jihlavští horníci měli 

právo kutat v tomto kraji až k rakouským hranicím. Z té doby zůstala mnohá pojmenování, 

která se dnes těžko vykládají. Název Říše nemá vztah k pojmu říše - státní útvar, ani s 

rýžováním, ale vzniklo ze slova GRUS (GRUNS - 1248, RUSCH -1257, REUS -1276), což 

znamená štěrk nebo písek. V prvotním významu tedy mělo jít o osadu založenou na písku 

nebo štěrku u vodního toku Vápovky. Postupným vývojem název ztratil svůj původní význam 

(RZYSS -1386, RAWSS -1437, NOWA RZISSE -1466, NOWA RŽYSSE -1517,NOWA 

HRŽISSE -1592, NEU REUSCH -1718, NOWA HŘÍŠE - 1881, NOVÁ ŘÍŠE - 1872), a 

počeštil se (HOSÁK 1980). Podle názvu Nová by se dalo usuzovat, že vznikla až po vzniku 

Staré Říše (AL TENRUSCH - 1257), která leží také na říčce Vápovce o 5 km výše a kterou 

protínala stará zemská stezka. 

Znak ani znakové privilegium se nedochovaly. Znak je znám pouze v podobě pečetního 

znamení. Projevuje se v něm zřetelný vliv církevní vrchnosti, neboť se na -něm objevují 

církevní symboly. I když se podoba pečetních znamení městečka mění, na všech se objevuje 

spojující symbol - klíč. Nejstarší zachovalá pečeť pochází pravděpodobně ze 17. století. Její 

průměr je 49 mm a v jejím pečetním poli je dole zakulacený štít vsazený do zdobené kartuše. 

Na štítě je vpravo zobrazen klíč a vlevo pivovarský šouf (sypen). Opis mezi linkami psaný 

majuskulou: SIGILLVM : OPPI: IN : NOVA REISCH (SOKA JIHLAVA SIGN 75). 

Další pečeť městečka, jenž se zachovala, pochází z 18 století. Má průměr 27 mm a v poli 

má p0 bocích vykrojený štít, ve kterém je vpravo klíč postavený rukojetí dolů. Vlevo je 

pivovarský šouf a ve výkrojcích štítu po hvězdičce. 

Předpokládá se, že znak na dvou dalších pečetích z 19. století byl totožný i s městským 

znakem. Na první z nich se kromě klíče nachází meč a kostelní kropáč, na druhé je znázorněn 
klíč s vodorovně položeným sudem. Nad štítem jsou jehličnaté stromy, po stranách pak z 

každé strany květina. Znak z této pečetě přešel i na obecní razítka. Současný znak Nové Říše 

je tvořen v červeném štítě umístěným zlatým pivovarským šoufkem, přes něj je koso přeložen 

stříbrný kříž a šikmo stříbrný meč se zlatou rukojetí a záštitou. 
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Založení obce a kláštera 

Dějiny obce jsou úzce spojeny s dějinami kláštera. Historicky však není prokázáno, zdaje 

obec starší než klášter nebo naopak. 

První zmínka o Nové Říši v zajištěných pramenech se vztahuje k loucké listině. Listina je 

datována 15. září 1248, potvrzena mimo jiné podpisem a pečetí Heřmana - probošta 

novoříšského. (ŠEBÁNEK 1932) 

Podle tradice založili klášter Markvart z Hrádku a jeho choť Vojslava roku 1211. 

Markvart učinil slib, že založí klášter, vrátí-li se z válečné výpravy živ a zdráv (MZA BRNO 

FOND E58, DOLISTA 33 A). Založení znázorňuje výjev z obrazu zakladatele umístěného v 

konventě. V pravém rohu obrazuje zobrazeno dobývání hradu a nápis: Marqardus de Hrádek 

fundavit 1211 Victor ipse mořte victus obiit-Deo Deiparae et Norberto ex voto (Markvart z 

Hrádku založil 1211: Vítěz sám smrtí přemožen zemřel - Bohu, Boží Rodičce Norbertu dle 

slibu.). 

Obrazy Markvarta a Vojslavy pocházejí z druhé poloviny 18. století od malíře J. L. 

Krackera. Ten je maloval podle starší předlohy. Podle těchto obrazů zemřel Markvart 24. října 

1220 a Vojslava 18. března 1221. Markvart - majitel hradu v nedalekém Červeném Hrádku -

vlastnil i tvrz zvanou „Hrad" v Nové Říši. Klášter byl nadán rodem erbu „pokosem křídla", 

jemuž ve 13. století patřily Stará i Nová Říše a Červený Hrádek. To plyne již z toho, že 

klášter měl ve znaku uvedené znamení. Klášter byl zasvěcen Panně Marii a farní kostel sv. 

Petru. Kdy kostel P. Marie zanikl, není známo, snad při požáru r. 1683. Zasvěcení sv. Petra 

lze vysvětlit tím, že již před založením kláštera vznikla osídlením patrně ze Staré Říše nebo 

Červeného Hrádku ves Nová Říše s farním kostelem sv. Petra a z něho byl dodatečně dotován 

ženský klášter premonstrátek (TIRAY 1913). Přesnější závěry by bylo možné uvést po 

archeologickém výzkumu, který zatím nebyl proveden. 

Z dostupných pramenů lze usuzovat, že Nová Říše původně patřila pánům z Hrádku. 

Teprve po jejich dotacích klášteru a nakonec i jejich vymřením a opuštěním tvrzí v Červeném 

Hrádku a Nové Říši přešla většina jejich majetku do vlastnictví kláštera a obyvatelé do jeho 

Poddanství. (TIRAY 1913) 
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K Nové Říši se váží i různá práva a nadace. První zmínka o Nové Říši jako o městečku je 

z roku 1354. Skutečného povýšení na městečko se Nová Říše dočkala roku 1363. Bylo 

uděleno markrabětem Janem s právem výročního trhu. Roku 1457 udělil Nové Říši král 

Ladislav druhý výroční trh. Ferdinand I. pak oba potvrdil roku 1557. Rudolf II. roku 1591 

přidal trh třetí i s právem k vybírání soudních poplatků a pokut. Právo na čtvrtý trh dostali 

novoříšští od Marie Terezie roku 1747. (SOKA JIHLAVA, INV.Č.4) 

v 

Škola 

Zmínka o vyučování v obci se datuje k roku 1586, kdy se obec zavázala přispívat na 

učitele klášteru 15 zlatých ročně, což bylo opětovně potvrzeno i roku 1652. Roku 1800 ve 

zdejším klášteře opat Jan Nepomucký Pelikán zřídil gymnázium a šlechtický konvikt. V 

prvním roce zde studovalo 16 žáků. V roce 1808, kdy bylo zrušeno pro neustálé války a 

nedostatek financí, zde studovalo již 85 žáků (MZA BRNO FOND E58, DOLISTA Č.5). 

Podle tereziánského katastru z roku 1756 měla místní obecní škola dvě místnosti, z nichž 

jednu obýval učitel a v druhé se vyučovala mládež. Od r. 1829 se škola stala dvoutřídní a 

niěla již 195 žáků. Roku 1848 zde byla vystavěna nová školní budova. Ta byla později 

rozšířena na trojtřídní (1875) a r. 1888 čtyřtřídní a bylo zde zavedeno industriální vyučování 

(1885). Roku 1908 byla vystavěna nová školní budova nákladem 80 000 Kč, ve které se po 

rozšíření vyučuje dodnes (SOKA JIHLAVA INV.Č. 1). 

Živnostenská pokračovací škola zde byla zřízena roku 1900 . Od roku 1920 zde 

fungovala měšťanská škola (do 1948). Poté následovalo sloučení s obecní školou naZDŠ. 

Dále zde byla mateřská škola a škola pro ženská povolání, kterou provozovaly sestry 

boromejky v rozmezí let 1864-1939 v dobročinném ústavu (SOKA JIHLAVA INV. Č. 96). 

V roce 1960 byla postavena nová tělocvična, v roce 1993 byla dokončena celková oprava 

školy, v roce 1996 byla zbudována nová počítačová učebna. 

Kulturní památky 

Z kulturních památek, které jsou v obci zastoupeny je zřetelně dominující místní klášter s 

kostelem sv. Petra a Pavla. Klášterní kostel sv. Petra a Pavla, ve kterém se konají farní 

bohoslužby, je postaven na místě starého kostela, který byl již zchátralý a nevyhovující. 
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Se stavbou bylo započato r. 1677 za probošta Matouše Sebestanského, který stavbu svěřil 

do rukou brněnského stavitele Pavla Weinbergera (MZA BRNO FOND E58, INV. Č. 111). 

Takřka hotová stavba však r. 1683 vyhořela, přičemž se zřítila i klenba. I přes tyto potíže 

stavba pokračovala a byla zhruba dokončena r. 1688. 

Všechny renovační a restaurační práce provedl znojemský stavitel Bartoloměj Hassler, 

poté práce pokračovaly na vnitřní výzdobě chrámu. Stavbu dokončil až r. 1707 probošt 

Bernard Leupold postavením chrámových věží vysokých 51 metrů. O dva roky později obě 

věže dostaly zlacené báně a byly na nich brněnským hodinářem Sebastiánem Mockrem 

instalovány hodiny, které byly v té době zvláštností celého kraje. 

Na hlavním průčelí kostela jsou - asi v půli výše - umístěny ve výklencích sochy 

sv. Augustina vpravo a sv. Norberta vlevo. Na nejvrchnější fasádě je ve výklenku 

socha Panny Marie. Kostel postavený v barokním styluje 45 m dlouhý, 12 m široký v lodi a 9 

m v presbytáři. 

Vnitřní stěny kostela jsou vyzdobeny freskami známého českého malíře Jana Lukáše 

Krackera. Malby zhotovil v letech 1766 - 1767. Strop lodi zdobí freska s výjevem Obrácení 

sv. Pavla. Klenbu presbytáře Kracker prolomil perspektivní konstrukcí a včlenil do ní výjev 

Odevzdání klíčů království nebeského apoštolu Petrovi. Doplněk této fresky tvoří čtyři 

postavy vymalované nad čtyřmi pilin presbytáře, představující Evropana, Asiata, Afričana a 

Američana na znamení rozšíření církve do celého světa. Krackerovo dílo je zde zastoupeno 

devatenácti obrazy. 

Čtyři obrazy jsou umístěny na bočních oltářích: Zvěstování Panny Marie; Úmrtí 
sv. Josefa; sv. Norberta a sv. Jana z Nepomuku. U hlavního oltáře je obraz s výjevem Křest 

Páně. V kněžišti a v lodi je zavěšeno v oválných vyřezávaných rámech 13 obrazů světců z 
řádu sv. Norberta. Na kůru je zpodobněn i sám Kracker v dobovém kroji vzhlížející do 
chrámu. 

Hlavní oltářní obraz sv. Petra a Pavla z r. 1705 je dílem benátského malíře Adama Enze. 
Tato bohatá a vkusná malířská výzdoba je vhodně doplňována umělecky velmi cenným 

mobiliářem (SAMEK 1999). Zastoupena je zde i práce pražského sochaře aštukatéra Jana 

Hennevogela. Mimo jiné jsou jeho dílem také sochy 2,5 m vysokých cherubínů na hlavním 
o l t á n. Cenné jsou i chorové lavice zhotovené r. 1696 v Horní Slatině. 
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Zcela výjimečné dílo je kazatelna. Byla zhotovena přibližně v letech 1704-1715 

neznámým autorem. Osmiúhelníkový koš kazatelny je zdoben reliéfy čtyř evangelistů 

a množstvím ornamentů a akantových rozvilin. Se stříškou kazatelny je spojen reliéfní 

dřevořezbou Nejsvětější trojice. Víru v tento základní článek katolického učení potvrzují 

svědci a mučedníci, jejichž sošky jsou umístěny na stříšce, jíž vévodí sv. archanděl Michael. 

Na spodní straně stříšky jsou v každém rohu umístěny andělé, mezi nimi se vinou girlandy. 

Na horní straně zdobí rohové hrany postavy sv. Barbory, sv. Cecílie, sv. Kateřiny, sv. Agáty a 

sv. Doroty. Výška každé z nich je 170 cm. Na nejvyšším vrcholu pak stojí sv. Michael s 

mečem přes 1 m dlouhým. Celou kazatelnu zdobí 61 andílků. Křížová cesta se 14 

dřevořezbami je prací Viktora Ferstra podle předlohy Františka Bílka z roku 1921 (MZA 

BRNO, FOND E58, Č. KART. 557). Chrám má dvě boční kaple a to P. Marie Bolestné a 

kapli sv. Kříže. Kaple P. Marie Bolestné je vymalována velmi důmyslně. Na jejím stopě je 

znázorněn hořící keř, z kterého vyzařuje jméno Maria. Nad kaplí lze přečíst nápis „Vadam er 

videbo, quare non comburatur rubus" (Půjdu a podívám se, proč keř neshoří). Toto má vztah 

k oltářnímu obrazu Bolestné Matky Boží v této kapli. Obraz byl malovaný na dřevě. Existoval 

již v 17. století a byl zavěšen v jednom konventním pokoji. Při požáru r. 1683, kdy celý 

klášter vyhořel, zůstal tento obraz visící na obyčejném konopném provázku zcela 

nepoškozený. Proto byl dán do této kaple a později opatřen rámem a těšil se u lidu velké úctě. 
v kapli jsou také uloženy ostatky sv. Kandidy. Kaple bývala místem meditací básníka a 

zdejšího učitele Otokara Březiny. Pod ní se nachází krypta, do níž se kladli zemřelí kanovníci 

^ do r. 1780. Zařízení kostela doplňují varhany o 23 rejstřících. Byly vyrobeny novoříšským 

varhanářem Bedřichem Semrádem v letech 1764 - 1765. (SEHNAL 2004) 

Klášterní kostel je chodbou spojen s kaplí sv. Anny. V této kapli se na oltáři nachází 
vzácná kamenná, vrcholně gotická socha sv. Anny z přelomu 14. - 15. století. Sv. Anna drží 

pravé ruce Pannu Marii, na levé Ježíška. Celé sousoší je zhotoveno z jednoho kusu 

kamene. Ikonograficky poměrně vzácné ztvárnění patří k tzv. krásnému slohu a řadí se svou 

líbezností k nejhezčím dílům svého druhu. 

Kaple je celá vymalována freskami. Na stěnách visí čtyři zasklené obrazy. Všechny jsou 

jemnými basreliéfy ze dřeva a jsou potažené postříbřeným zinkem. První představuje sv. 

Norberta jako arcibiskupa v Magdeburku, druhý sv. Augustina, jak káže proti heretikům. Dva 
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zbývající jsou milostné obrazy Matky Boží. U stěny jsou chórové lavice a kaple je obložena 

kamennými deskami. (SAMEK 1999) 

Tato kaple je vlastně srdcem novoříšského kostela. Zde bývali a bývají oblékáni novicové, 

odtud býval vypravován pohřeb zemřelých bratří. Začátek i konec, vstup do řádu i odchod na 

věčnost. Latinský nápis u vchodu hlásá Judicis in cunctis est iusta potentia punctis (V každé 

věci rozhoduje spravedlivá moc soudce). 

Z původní klášterní budovy už nic neexistuje. Klášterní budovy nesou stopy poslední 

Přestavby z r. 1821, kdy po strašlivém požáru městečka v r. 1813 byl celý klášterní areál 

obnoven na starém půdoryse. 

Kolem dvou obdélných dvorů se rozkládají jednopatrové budovy, jejichž místnosti byly v 

Přízemí vyzdobeny štukaturou, v patrech pak iluzivní malbou a figurálními freskami. Na 

Prvním nádvoří je starobylá kašna, do níž ústil vodovod pořízený už v 17. století. 

Spojovací chodbou je pak klášter svázán s kostelem sv. Petra a Pavla. Spojení 

mezi konventem a prelaturou tvoří velký sál malovaný malířem Červinkou (výjevy z římské 

mytologie) a ozdobený třemi podobiznami opatů Josefa Pelikána, Jana Nepomuka Pelikána a 

Ferdinanda Seky v životní velikosti. Obrazy ostatních opatů a proboštů stejně jako obrazy 

zakladatelů kláštera Markvarta a jeho ženy Vojslavy visí na chodbách prelatury a konventu. 

Na prelatuře je umístěna sbírka obrazů, které zakoupil opat Jan Nepomuk Pelikán roku 

1804 od dvorního sekretáře Franze Mayersfelda z Lewenkronu. Obsahuje některé vzácné 

obrazy, převážně cizích (holandských) mistrů. 

Nejhodnotnější částí klášterních budov je knihovna. Základy dnešní knihovny byly 

Položeny až po přeměně z ženského na mužský klášter roku 1641. Její výzdobu provedl 

brněnský malíř Ignác Mayer a znázorňuje výjevy ze života sv. Norberta. Po požáru v r. 1813 

zůstala téměř nedotčena. (WOLNÝ 1860) 

Knihovna má přes 15 500 zkatalogizovaných svazků. Asi tři pětiny knih byly vytištěny 

Pfed rokem 1800. Rukopisů je 88 a prvotisků 62. Složením fondů připomíná spíše knihovnu 
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zámeckou než klášterní, hojně jsou zde zastoupeny přírodní vědy, lékařství, filologie, 

zeměpis, historie a její pomocné vědy. Do teologické literatury náleží jen asi jedna čtvrtina. 

Mezi vzácnými rukopisy vyniká hlavně Antifonář sedleckých cisterciáků (antiphonarium 

Cisterciense) s mistrně provedenými iniciálami (CIBULKA a MATĚJČEK 1924 - 5). Velmi 

cenný je i ilustrovaný breviář francouzského původu ze 14. stol. se 190 bohatě 

Polychromovanými obrazy a s latinskými i francouzskými texty. (MŽYKOVÁ 1994) 

Mezi další památky je třeba zařadit kapli sv. Kříže, postavenou roku 1712 a kapli 

Panny Marie "Na kopečku" z druhé pol. 18. století. Za zmínku stojí i sochy 

sv. Floriána (1761) stojící na náměstí a sv. Jana Nepomuckého před kostelem (1718). 

Historie kláštera 

O počátcích kláštera se neví téměř nic, protože zakládací listiny kláštera nejsou 

k dispozici. Novoříšská kanonie byla založena původně jako ženský klášter podléhající 

zábrdovickému klášteru r. 1211 Markvartem a Voj slávou z Hrádku. 

První řeholnice přišly do Říše z Kounic u Brna (TIRAY 1913). V čele konventu stála 

Píevorka, která podléhala proboštovi volenému řeholnicemi zpravidla z kandidátů ze 

zábrdovického kláštera a potvrzovanému tamním opatem. Probošt s kaplanem spravovali 

zároveň faru u novoříšského farního kostela sv. Petra a Pavla. Jak převor, tak převorka užívali 

vlastní pečetě. Probošt s obrazem sv. Petra s klíčem v pravici a převorka s Pannou Marií 

držící Ježíška v ruce. 

O původní dotaci kláštera se mnoho informací nedochovalo. Pravděpodobné však je, že 

mu patřila část pozemků v okolí Nové Říše. O prvních proboštech jsou zprávy také velmi 
kusé. 

Prvním z nich je probošt Heřman, jehož podpis figuruje na loucké listině z r. 1248. Roku 
1276 

se klášteru dostalo od Přemysla Otakara II. práva, aby se všechny pokuty soudně 

°žené klášterním poddaným neodváděly soudům, ale konventu. 
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Za probošta Bernarda (asi 1311 - 1320) získal klášter patronátní právo nad Krasonicemi. 

Potvrzení privilegii a majetku se klášteru dostalo r. 1331 od papeže Jaoa XXII., který jej 

zároveň vzal pod svou zvláštní ochranu. 

Za proboštů Jindřicha (1353 - 1355) a Hostislava (1355 - 1363) působila v klášteře 

magistra panna Jitka, která měla velké zásluhy o rozkvát kláštera. V análeeh kláštera 

je nazývána „druhou zakladatelkou" kláštera. 

K významné události došlo r. 1363. Moravský markrabě Jan Jindřich udělil klášteru 

„odúmrt" - právo dědit po osobách, které zemřeli bez dědice. Dal právo světských soudů nad 

klášterními poddanými a na žádost zdejšího probošta povýšil Novou Říši na městečko s 

právem výročního trhu na sv. Petra a Pavla (MZA BRNO FOND E58, Č. 11.). 

Husitské bouře se nevyhnuly ani Nové Říši a přinesly zastavení rozvoje kláštera. Poprvé 

napaden a zároveň vypleněn byl r. 1423 a 1424. Řeholnice byli vyhnány a majetek byl 

rozkraden. 

R. 1430 byli nuceni obyvatelé kláštera uprchnout i s jeptiškami před vojsky Prokopa 

Holého do hrazené Telče, kde byli přijati v klášteře u sv. Ducha. Prokop Holý pak klášter 

srovnal se zemí. Během válečných let se poměrně velká část statku dostala neprávem do 

rukou okolní šlechty. Roku 1457 klášter obdržel od krále Ladislava potvrzení svých práva 

majetku, ale ve složité době je nebylo možno prakticky uplatnit. Navíc byl obnovený klášter r. 

1458 vypleněn vojsky Jiřího z Poděbrad a r. 1468 jej vydrancoval při svém tažení Matyáš 
Korvín. 

Ke špatnému stavu kláštera přispěla i okolní šlechta, která se snažila obohatit 

na klášterním majetku. Probošt se proto dožadoval královské ochrany, leč marně. Král 

Vladislav sice chtěl klášteru pomoci, ale neměl potřebnou moc. Proto r. 1497 klášter svěřil 

Pod ochranu pánů z Hradce, kteří drželi nedalekou Telč. Výsledek byl ale zcela opačný. 

Jindřich z Hradce klášteru vnutil za probošta Kryštofa Peugara (1503 - 1514), pocházejícího z 

Bavorska. Porušil tak právo svobodné volby probošta, které konvent měl. Peugar poté vedl 

natolik odstrašující a pohoršující život, že se stal terčem neustálých stížností ze strany 

Převorky Voršily. Dovolala se až v r. 1514, kdy král Vladislav ochranné právo odebral synu 
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Jindřicha z Hradce - Adamovi. Tím Kryštof Peugar ztratil oporu a prchnul z kláštera. (MZA 

BRNO FOND E58 Č. K. 556) 

Situace se opět vyhrotila v r. 1560, kdy do příprav na volbu nového probošta zasáhl 

Zachariáš z Hradce, který si osvojoval právo ochranného pána nad klášterem i přes to, že mu 

bylo r. 1514 odebráno. Svou mocí tak proti vůli opata i konventu vnutil řeholnicím za 

probošta svého oblíbence. Převorka Anna podala na Zachariáše z Hradce žalobu u Ferdinanda 

1-, ale práva dosáhla až r. 1562, kdy císař vzal klášter pod svou ochranu. 

V letech 1570 - 1595 žily v klášteře již jen čtyři jeptišky. Brzy ale zůstala pouze jediná -

Anna černovická z Kacova (SUA PRAHA, INV. Č. 3846). I když nebyly další sestry, které 

by v Nové Říši působily, po právní stránce klášter nezanikl a probošti spravovali klášter 

nadále. Později péče o opuštěný klášter přešla na generálního vikáře a strahovského opata 

Jana Lohela. Náboženské poměry v té době byly velmi složité a na přijetí novicek a nové 

oživení kláštera nebylo ani pomyšlení. Čeští bratři v Nové Říši a okolní šlechta se těšili, že 

opuštěné klášterní statky obsadí. Velice bouřlivě zde probíhala doba po povstání r. 1619, kdy 

musel probošt uprchnout do Telče. Majetkový stav kláštera byl udržen a různými koupěmi a 

výměnami byl zvětšen o vesnice Rozseč, Svojkovice, Vystrčenovice a Bohuslavice. 

Dne 16. 5. 1641 bylo do Nové Říše uvedeno sedm řeholníků ze Zábrdovic, ale jejich 

Počáteční působení ochromovala třicetiletá válka. Roku 1645 do obce přitáhli Švédi a klášter 

vydrancovali. 

Smlouva mezi klášterem a obcí byla uzavřena r. 1652. Tím došlo k urovnání letitých 

sporů mezi klášterem a obcí. Šlo o to, že i když se po Bílé Hoře většina poddaných přihlásila 

ke katolictví, bylo to jen na oko. Nepřátelské smýšlení proti klášteru stále přetrvávalo a byly 
mu různými způsoby odpírány roboty a desátky. Roku 1654 se novoříšským proboštům 

dostalo od papeže Inocence X. práva užívat infulí (berly a mitry). (MZA BRNO, FOND E58, 
Č. 83) 

V době tureckých válek nastalo zadlužení kláštera. Na kněžstvo a kláštery byla uvalena 
vysoká daň. K tomu se pak přidaly vysoké výdaje na ubytování vojska, které na klášterních 
statcích pobývalo r. 1685. 
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Probošt Bernard Leopold z Lowenthalu (1698 - 1708) byl prvním, který byl zvolen 

od novoříšských premonstrátů z jejich středu. Za jeho proboštova™ se začal používat klášteru, 

znak v podobě, v jaké ho známe dnes. Stavitelsky se zasloužil o výstavbu chámových věž, a 

výzdobu kaple sv. Anny. Vystavěl také kapli sv. Kříže u „Brázdová rybníka", rez,denc, v 

Sedlaticích aj. 

Dne 27. 12. 1733 bylo novoříšské probošství bulou Benedikta XIV. z r. 1750 povýšeno na 

opatství. Bula rozšiřovala působnost kněží jak na řeholních, tak na světských farách. 

Roku 1752 bylo v klášteře 23 kněží, kteří působili na více než 30 farách. 

Josef Bernard Pelikán (1755 - 1792) se zasloužil se o výstavbu fáry ve Staré Říši, postavil 

kapli Panny Marie „Na kopečku" a kostel s farou v Krasonicích. Dokončil také výzdobu 

klášterního kostela. Měl i sběratelské zájmy, což dokumentuje více než 200 obrazů gotických 

a barokních mistrů. (Sbírka byla zabavena v 50. letech komunisty a poté vrácena v neúplném 

stavu.). Byl z Nové Říše a traduje se o něm zajímavá legenda, popsaná známým moravským 

buditelem P. Václavem Kosmákem v knize „Kukátko z kukátek". Jako malý chlapec hnal k 

Pastvě kozy na kopeček nad Novou Říší. Tam usnul a zdál se mu sen, v němž viděl hodnou 

bílou paní, která mu ukázala rukou dolů na klášter a řekla: „Synáčku, buď hodný a staneš se 

Prelátem v tomto klášteře. Starej se pak o čest mého syna a nezapomínej na mě". Stejný sen 

se mu zdál ještě dvakrát po sobě. Chlapec o svém snu vyprávěl matce, která si s ním nevěděla 
r ady a p ř i p r á c i na klášterním statku se svěřila sousedkám, o čem se zdálo jejímu synkovi. 

Tento rozhovor vyslechl i tehdejší prelát a pozval si matku Pelikánovou i se synem do 

kláštera. Tam zjistil, že chlapec je velmi nadaný a přijal ho do klášterní školy. Chlapec byl po 

dostudování přijat do řádu a vysvěcen na kněze. Sen, který se mu jako chlapci zdál, se splnil -

byl zvolen prelátem kláštera v Nové Říši (KOSMÁK 1938). Na kopečku, kde se mu kdysi 

zjevila bílá paní, nechal postavit kapli a často tam sloužil mši svatou. 

V době působení opata Jana Nepomuka Pelikána (1793 - 1819) v našich zemích proběhla 

tzv. Josefínská konfiskace. Nové Říši se tato konfiskace vyhnula (konfiskační komise k tomu 

určená zjistila, že by nic nezískala). Josefinismus se zde však projevoval. Mládež byla touto 

zednářskou osvětou nakažena a řeholní život se pro ni stal zcela nezajímavý. I za takového 

situace se konvent snažil ze všech sil, a proto nabídl vládě výměnu novoříšského kláštera za 

budovy zrušeného kláštera jezuitů v Telči, kde chtěl převzít i faru a zřídit gymnázium. Tato 
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snaha byla r. 1795 krajským hejtmanem zamítnuta, a proto opat Pelikán založil gymnázium 

(první na Moravě) a chlapecký konvikt v Nové Říši, ale pro nedostatek prostředků jej r. 1808 

musel zase zrušit. Napoleonskými válkami a daněmi se klášter ocitl téměř bez prostředků. 

Naprostá pohroma ho postihla v r. 1813, kdy se v domě čp. 76 vzňalo při škvaření sádla. 

Požár se rozšířil i na klášter. Shořela dolní knihovna, chrámové věže a střecha s takřka všemi 

klášterními budovami. Po této katastrofě se klášter ocitl na pokraji úpadku. V Nové Říši mohl 

bydlet jen opat, provizor a farář. Ostatní řeholníci odešli z části ke svým příbuzným a částečně 

na okolní fary. Obnova si vyžádala velmi vysoké náklady, jenž se částečně kryly prodejem 

pozemků a budov patřící konventu. 

Od r. 1819 působili členové kláštera jako profesoři fyziky a matematiky na filozofickém 

ústavu v Brně, kde opat dr. Bedřich Franz (1853 - 1860) působil jako profesor fyziky. 

V době Světové války a první republiky bylo v klášteře 13 premonstrátů. Dva zvony byly 

shozeny z věže a přelity v děla, stejný osud stihl měděný plech z obou věží. 

Se vznikem Československa přišla rozsáhlá pozemková reforma, jejímž cílem bylo 

Převést část velkostatkářské půdy na střední a malé vlastníky, především zemědělce. 

Novoříšský klášter však téměř nepostihla. Z 1541 ha klášterní půdy bylo rozděleno pouze 114 
ha. (MZA BRNO FOND E58, Č. K. 557) 

Od r. 1929 do r. 1942 v klášteře působil opat Pavel Souček. Za jeho působení vstoupili do 

kláštera noví členové, takže v r. 1936 bylo v klášteře 18 premonstrátů. O dva roky později jich 
bylo již 21. 

Po atentátu na říšského protektora Reynharda Heydricha byl klášter 29. 5. 1942 přepaden 

Příslušníky SS. Výsledkem bylo zatčení 9 premonstrátů a 3 noviců. Postupně byli odvezeni do 

koncentračních táborů a téměř všichni, včetně opata, tam zahynuli. Premonstráti, kteří se 

vrátili přes Buchenwald a Dachau r. 1945 zpět do poničeného kláštera, se pustili do jeho 

duchovní i hmotné obnovy. 

R- 1949 útvar StB pro církevní záležitosti začal připravovat likvidaci mužských klášterů. 

Koncem ledna r. 1950 byl schválen návrh ÚV KSČ na soustředění řeholníků v koncentračních 
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klášterech. Za pět dní na to byl dán příkaz k zahájení kampaně proti těmto řádům. (VLČEK, 

V. a kol. 2002) 

Dne 3. února 1950 byl zatčen opat Augustin Machalka a 31. března pak zasedl s dalšími 

devíti řeholníky na lavici obžalovaných před senátem Státního soudu v Praze. Při zatýkání 

opata Machalky bylo v klášteře nalezeno velké množství zbraní nastrčených StB. Dne 4. 

dubna 1950 po divadelním monsprocesu s představiteli řádů byl opat Machalka odsouzen k 25 

letům žaláře. Ostatní členové novoříšské kanonie byli odsouzeni k 2 až 13 letům vězení. 

Návrat byl premonstrátům umožněn až po roce 1989. Klášter se nacházel ve špatném 

stavu. Dne 17. 6. 1990 se v Nové Říši konala diecézní pouť v rámci Duchovní obnovy 

desetiletí. Mezi opaty byl i novoříšský opat Augustin Machalka, žijící v té době v Radvanově. 

°ne 1. 3. 1991 byly premonstrátům předány klášterní budovy, které se nyní společně s 

kostelem postupně opravují. Starosti s duchovní správou v Nové Říši a na inkorporovaných 

farnostech jsou značné, což dosvědčuje i skutečnost, že novoříšská kanonie trpí nedostatkem 

noviců pro duchovního povolání. 

Osobnosti spjaté s obcí 

Z Nové Říše pochází řada významných rodáků a m n o h é osobnosti jsou s Novou Říší 

spjati svou činností. Výsadní postavení zde zaujímají hudebníci. 

Novák Jan 

* 8.4. 1921 Nová Říše, 1 17.11.1984 Ulm (SRN) 

A , , . . , IQAO studium na brněnské konzervatoři, bylo Český hudební skladatel, od roku 194U studium 

^e přerušeno nucenou prací v Německu. Absolvoval r. 1946. Krátce studoval i na AMU (u P. 

Sořkovce) a JAMU (u V. Petrželky). V letech 1947 - 1948 studoval u A. Coplanda 

vTanglewoodu (USA) a u B. Martinů v New Yorku. V letech 1948 - 1968 žil v Brně, kde 

Složil skladatelskou skupinu Paraziti Apollinis. V této době byla jeho tvorba spjata 

Především s divadlem. Jeho dílo bylo oficiálními kruhy doma umlčováno a později 
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po odchodu do emigrace roku 1968 zcela ignorován. V zahraničí je řazen k nejpronikavějším 

osobnostem české hudby 2. pol. 20. století. Novákova tvorba má široké žánrové rozpětí, od 

drobných skladeb komorních přes početnou oblast scénické hudby. Zvláštní význam zde 

zaujímá hudba ke Kopeckého Komedii o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele 

našeho Ježíše Krista - 1965, a k opeře Dulcitius. Dále vytvořil hudbu k baletu - Svatební 

košile - 1954. Z arch. děl Taneční suita - 1946, Filharmonické tance - 1955 - 1956, Variace na 

téma Bohuslava Martinů - 1959, Concentus Euridicae - 1971 aj. 

Novák Richard 

* 2. 10. 1931 Rozseč 

Český operní pěvec (bas), od r. 1950 do 1955 studoval na brněnské konzervatoři 

(u T. Schaefera), od r. 1954-1955 a 1957-1962 člen opery v Ostravě, od r. 1961 Státního 

(Národního) divadla v Brně. Z rolí: Boris Godunov (M. P. Musorgskij), Filip (G. Verdi, Don 

Carlos), Kecal (B. Smetana, Prodaná Nevěsta). Věnuje se i koncertní a skladatelské činnosti. 

vranický Pavel 

* 1756 Nová Říše, 128.9.1808 Vídeň 

Hudební skladatel a houslista, první studia absolvoval na místní premonstrátské latinské 

*ole, kde se mimo jiné u« l zpěvu a hře na varhany, pokraěoval na středníeh skolach 

v Jihlavě a v Olomouci, kde studoval hru na housle. R. 1776 odešel na bohoslovecká stud.a do 

Vídně. Zde se seznámil se švédským kapelníkem Josefem Krausem, který jej dále vzdělával. 

Poté zastával místo primisty v orchestru knížete Esterhazyho podHaydnovým vedením. R. 

byl jmenován ředitelem obou c. k. dvorních divadel. Tento iřad zastával až do své smrt,. 

Skládal velké symfonie, kvarteta, tria a opery. Zdila: Oberou - 1790, Merkur, Fest der 

Lazzaroni, Zebhir und Flora, Marokanisch Reich aj. (TESAŘ 1987) 
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Vranický Antonín 

* 1761 Nová Říše, 11819 Vídeň 

Významný houslista, skladatel, bratr Pavla Vranického. Nejprve navštěvoval latinské 

školy premonstrátů v Nové Říši, poté studoval filozofii a právo v Brně. Studia nedokončil a 

odešel za bratrem do Vídně. Zde studoval hudbu u Mozarta, Haydna a Albrechtsbergera. R. 

1794 byl jmenován ředitelem orchestru knížete Lobkowice v Praze. Byl považován za hlavu 

vídeňské houslové školy. Skládal kvarteta, kvintety, variace a církevní skladby. (TESAŘ 

1987) 

Franz Bedřich 

* 1. 12. 1796 Vysoké Veselí, 1 12. 4. 1860 Nová Říše 

Fyzik, průkopník fotografie, do kláštera vstoupil r. 1815 a r. 1820 byl vysvěcen na kněze. 

V letech 1818 - 1820 studoval filozofii a teologii v Brně. Doktorem filozofie se stal v Praze r. 

1832. Byl propagátorem první prakticky použitelné fotografické techniky tzv. daguerrotypie, 

kterou vynalezl roku 1839 francouzský malíř Daguerr. Franz ji použil již roku 1840 jako první 

v Rakousku-Uhersku (PETRASOVÁ 2001). V letech 1853 - 1860 byl zvolen opatem v Nové 

Říši. Mimo jiné působil na filozofickém ústavu v Brně jako profesor fyziky. Je autorem 

nej staršího dochovaného souboru portrétů v historii české fotografie. Jím vytvořená 

daguerrotypie Božího těla na Zelném trhu v Brně z r. 1841 je řazena k nej starším na světě. 

Březina Otokar 

* 13. 9. 1868 Počátky; t 25. 3. 1929 Jaroměřice nad Rokytnou 

Básník, esejista a filozofický myslitel. Vlastním jménem Václav Jebavý. Po maturitě 

natelčské reálce r. 1887 se stal učitelem. Na první učitelské místo nastoupil v Jinošově 
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V letech 1887 - 1888. Zde se setkal s učitelkou Annou Pammrovou, která byla inspirátorkou 

jeho pozdějšího povahového a uměleckého přerodu. Až do konce života s ní udržoval bohatou 

korespondenci. Od r. 1888 působil v Nové Říši, kde strávil 11 let a napsal zde téměř celé své 

básnické dílo. Poté učil na měšťanské škole v Jaroměřicích nad Rokytnou - 1901 - 1925. Na 

novoříšsko - kraj svého největšího tvůrčího vypětí se každoročně o prázdninách vracel. První 

sbírkou byly pesimisticky laděné Tajemné dálky (1895), ale ve sbírce Svítání na západě 

(1896) tento trend překonal. Ve třetí sbírce Větry od pólů (1897) se zbavil představy o 

výlučnosti umění jako jediné cesty k absolutnímu poznání. Pochopení zákonů života se 

odrazilo ve sbírkách Stavitelé chrámů (1899) a Ruce (1901). Své názory na umění formuloval 

v knize esejů Hudba pramenů (1903). Jeho volný verš umožňující postihnout široký rejstřík 

smyslových dojmů a významové bohatství myšlenky se stal jedním z pramenů, z nichž 

čerpala podněty česká poezie 20. a 30. let.(FIALA 1969) 

Dr. Křivý Miroslav 

* 23. 1. 1896 Nová Říše; • 23. 2. 1942 Mauthausen 

Psycholog, vědec. Po smrti otce, novoříšského lékaře, se odstěhoval s matkou a dvěma 

bratry do Brna. Zde vystudoval gymnázium. Roku 1919 se zúčastnil osvobozovacího tažení 

Proti Maďarům. Lékařskou fakultu vystudoval v Praze roku 1920. Roku 1921 se stal 

sekundářem na psychiatricko-neurologické klinice v Bratislavě. Své studium prohloubil jako 

stipendista v Paříži. Po odchodu dr. Myslivečka do Prahy r. 1930 vedl psychiatricko-

neurologickou kliniku v Bratislavě. V roce jej 1937 povolala brněnská universita, kde v letech 

1938 - 1939 zastával firnkci děkana lékařské fakulty. Pro odbojovou činnost ho 17.12.1941 

zatklo gestapo. Následné výslechy a surové bití ho nedonutily k prozrazení. Dne 3. 2. 1942 
byl i s dalšími kolegy převezen do Mauthauzenu. Zde zanedlouho zemřel. Napsal na 45 

odborných pojednání. Významná je také jeho pedagogická a osvětově popularizační činnost. 

R«pp Otto 

* 29. 4.1854 Nová Říše; t 7.12.1908 Brno 
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Matematik, vystudoval Vysokou technickou školu v Brně, kde později působil jako 

asistent. Roku 1881 se stal docentem a roku 1891 profesorem. Vynalezl dynamoelektrický 

stroj a další elektrické přístroje. Byl dopisovatelem Vídeňské akademie. 

Leupold Petr Arnošt 

* 28. 6. 1800 Nová Říše; 130. 3. 1872 Jihlava 

Založil první knihkupectví v Jihlavě (1831) a vytvořil městský archiv. V letech 1850-

1857 a 1861 - 1871 byl starostou města. Sepsal cenné historické dílo Memorabilie Buch - tři 

díly zachycují jihlavské dějiny od roku 1726 až 1861. Za zásluhy mu byl roku 1866 udělen 

řád Železné koruny císaře Františka Josefa I. 

MoŠtěkJan 

* 9. 8. 1923 Nová Říše;• 2. 3. 2001 Volfiřov 

Je ojedinělou osobností našeho literárního a výtvarného života. Jeho výtvarné dílo vychází 
2 expresionismu. Obrazy se vyznačují syrovou malbou, barevností a jistou intimitou daného 

°kamžiku. Literární dílo je velice sugestivní s nadčasovou myšlenkovou estetickou hodnotou. 

Kroj, zvyky a tradice 

Protože měla Nová Říše pro okolí městský význam, byl původní národní kroj brzy 
vytlačen krojem městským. Obvykle se nosila vydrovka , beranice nebo klobouk, dále vesta 

Pfes kterou se oblékala kazajka a plášť, chudší pak plátěnou halenu. Plášť míval široký límec, 

P°d kterým bylo 8 až 9 pláštíků - později dva, které sahaly skoro do poloviny pláště. Býval z 
velmi kvalitního sukna a dědil se i několik pokolení, poněvadž stál i přes 50 zlatých. Místo 

kazajky a haleny se nosil i kabát. Později byl zaměněn za tzv. špenzl. K tomuto se nosily 

krátké kalhoty, punčochy, střevíce, později i vysoké boty. Doma se nazouvaly dřeváky a 

hluky, v zimě se nosily krátké a dlouhé kožichy, které bývaly ozdobeny vyšíváním z vlny 
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nebo z proužků barevných kůží. Byly i barevně rozděleny - mlynář měl vždy bílý, sedlák 

žlutý (TIRAY 1913). Ženy nosily barevné, nejčastěji bílé, modré nebo červené punčochy s 

nízkými střevíci, které měly obvykle přezku. Sukně byly z plátna a proužkované kanafasky. 

Nosily se i sukně kartonové, cajkové, tybetové a výjimečně i hedvábné. Přes ně se navlékala 

široká zástěra, pod kterou se uvazovala velká kapsa. Kabát byl vyroben ze sukna nebo 

z květovaných látek a sahal pouze do pasu. Krk pak zdobil šátek nebo skleněné korále. 

V obci se v minulosti udržovalo množství zvyků, které se vázaly k významným 

kalendářním nebo církevním dnům. Většina jich však zanikla postupnou ateizací společnosti a 

zvyšováním životní úrovně. 

Dne 6. ledna zde chodívali dům od domu chlapci převlečení za tři krále. Přes kalhoty měli 

oblečenu dlouhou bílou košili přepásanou šňůrou. Na hlavách měli zlaté koruny vyrobené z 

Papíru. Jeden z nich měl sazemi začerněný obličej a chodil vždy třetí. Vcházeli do síní a za 

zavřenými dveřmi začali zpívat: „My tři králi, my jdeme k vám, štěstí, zdraví neseme 

Vám...". Nato vyšla hospodyně a obdarovala chlapce jablky, ořechy a někdy i drobnými 

Penězi. (PAMĚTNÍ KNIHA NOVÉ ŘÍŠE I.) 

Velmi veselou tradicí zde bylo slavení konce masopustu. V hostinci nebo v některém 

domě se sešli občané a převlékli se do masek za „maškary". Tento průvod vyrazil i s hudbou 

°a náměstí, kde čekali lidé a přidávali se k průvodu. Včele průvodu poskakovalo několik 

Šašků, následoval kočár s nevěstou a ženichem, družičky v kloboucích, hádající cikánky, 

^zná masky zvířat. Pár koní pak táhl zakrytý vůz, na kterém byly připevněny nápisy 

"Šatlava", "Ošetřovna", "Špásovna". V 70. letech, kdy tyto průvody ještě chodily, býval vůz 

nazýván "Záchytkou" a táhl ho traktor. Průvody dnes sice již nechodí, ale každoročně je 

Pořádán maškarní ples. 

V roce 2003 byl založen Novoříšský kulturní spolek NOKUS za účelem celkového 

rozvoje kulturního dění a zachování kulturních tradic obce Nová Říše a novoříšského 

nňkroregionu. Mezi úspěšné akce pro děti patří např. Noc s Andersenem v místní knihovně, 

Pohádkové lesy a Vánoční živý Betlém. 
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3. Praktická část 

Pro praktickou část diplomové práce si autorka vytyčila tyto hlavní cíle: 

• Představit žákům prostřednictvím projektu vhodná témata vztahující se ke vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět s důrazem na regionální specifika. 

• Navrhnout, zrealizovat a reflektovat vhodnost použitých výukových metod 

Praktická část diplomové práce byla vedena jako pedagogický výzkum, který umožnil 

učiteli lepe porozumět vyučování a pozitivně ovlivňovat výuku v konkrétní třídě. Hlavní 

metodou, kterou jsem při výzkumu použila, bylo pozorování. To zahrnovalo sledování 

Činnosti žáků i učitelky, záznam nebo popis této činnosti a její hodnocení. Dalšími metodami 

jsou: dotazník, který byl využíván k hromadnému získávání dat pomocí písemných otázek; 

dále experiment, který sloužil k vyhodnocení změn, při zavedení jiného než zavedeného 

způsobu výuky a interwiev, při kterém byl využíván interpersonální kontakt. 

Výzkum proběhl ve 4. třídě základní školy. Škola se nachází ve střediskové obci, celkem 

ma asi 230 žáků, 12 tříd a 14 učitelů. Ve sledované třídě se na jednotlivé předměty učitelé 
střídají. Výuka probíhá většinou frontálním způsobem, žáci nejsou zvyklí pracovat ve 

skupinách. Projektu se zúčastnilo 20 žáků - 10 děvčat a 10 chlapců. 

Autorka není učitelkou na této škole a projekt se tedy mohl uskutečnit jen díky vstřícnosti 

Pana ředitele a třídní učitelky, která v této třídě vyučuje vlastivědu a přírodovědu. Úkol 
vychází z osnov vzdělávacího programu Základní škola a jeho cíle jsou v souladu 
s Požadavky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, které formuluje Rámcový vzdělávací 

Pr°gram základního vzdělávání. Projektem rovněž prostupuje obsáhlá řada průřezových 

témat. 

Na základě svých dřívějších zkušeností s podobným projektem autorka usoudila, 

Pro splnění cílů, které si stanovila, zvláště v oblasti dovedností a postojů, je nejvhodnější 

dlouhodobý projekt. Rozložení do delších časových úseků umožňuje žákům více se podílet na 

Procesu plánování, přispívat vlastními poznatky a zkušenostmi a rovněž umožňuje širší 
sP0luPráci s vnějším prostředím školy. Žáci mají větší možnost učit se v přirozených situacích 
s°uvisejících s běžným životem. 
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Projekt s vlastivědným zaměřením byl realizován převážně v období druhého pololetí 

školního roku 2006 - 2007. Celkem bylo oduěeno třicet pět hodin po dvou až třech hodinách 

týdně a ve třech čtyřhodinových blocích. Výběr témat a volbu vhodných metod autorka 

Prováděla se záměrem, aby mohly být využity při nově koncipované strategii školy v této 

oblasti. 

Většina použitých metod byla pro žáky nová. Autorka upřednostnila metody, které 

umožňují dětem aktivní učení a objevování, rozvíjejí samostatnost, odpovědnost, tvořivost a 

kooperaci. Rovněž vytvářejí dostatek prostoru pro myšlenkové a praktické činnosti žáků, 

získávání vlastních zkušeností a pro prožitkové učení. Tyto metody jsou nejvíce oceňované a 

vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Autorka dbala na to, aby se jednotlivé metody 

střídaly, abychom předešli předčasné únavě žáků, popř. ztrátě jejich motivace. 

Autorka se přiklonila ke klasifikace metod, který uvádí MAŇÁK a ŠVEC (2003) 

v publikaci Výukové metody. Jedná se o klasické výukové metody ((slovní, názorně 

demonstrační, dovednostně - praktické), aktivizující metody a komplexní výukové metody. 

Mezi klasické výukové metody se řadí metody slovní, především: Vyprávění - umožňuje 

vypravěči projevit své pocity a stanoviska dokreslující sdělované informace. Naslouchání 

Přináší posluchačům estetický zážitek a pocit spoluúčasti na sdělovaných událostech. 

Vysvětlování - je charakterizováno logickým a systematickým postupem při zprostředkování 

učiva Žákům. Práce s textem - je založena na zpracovávání písemných informací, jejichž 

využití směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření, prohloubení a zdokonalování 

žáků využívat textových informací při řešení problémů. Rozhovor - představuje verbální 

komunikaci v podobě otázek a odpovědí dvou nebo více osob (obvykle učitele a žáka) na 

dané výchovně-vzdělávací téma, které se vyznačuje svou vnitřní zaměřeností na daný cíl. 

Dále jsou to metody dovednostně - praktické, mezi které patří: Produkční metody -

Postupy, úkony a operace, při nichž vzniká smysly registrovaný produkt, výkon, výstup, 

^ v o r . Zahrnují také spojení práce, vzájemné interakce, myšlení a řeči. Aktivizujícími 

Metody použitými v projektu byly: Diskuse - forma komunikace učitele a žáků, účastníci si 
navzájem vyměňují názory nadané téma, na základě svých znalostí pro tvrzení uvádějí 

^gumenty, a tím společně nacházejí řešení daného problému. Řešení problémů začleňuje 
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řešení problémů samotnými žáky jako prostředek jejich intelektového rozvoje. Do určité míry 

je tato metoda realizována při každé školní výuce. Inscenační metoda neboli hraní rolí je 

vyučovací metoda, která navozuje modelové sociální situace a vede žáky k tomu, aby v nich 

zastávali různé sociální role. Přijetí určité role a chování se v určité roli nutí žáky porozumět 

stanoviskům a prožitkům jiných lidí, vede je k alternativnímu řešení problémů, k hlubšímu 

chápání mezilidských vztahů a konfliktů (PRŮCHA a kol. 2003). Didaktická hra je 

aktivizující metoda, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Její 

předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem, zvyšuje angažovanost žáků na 

prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost, spontaneitu, spolupráci i soutěživost, nutí 

je využívat různých poznatků a dovedností (PRŮCHA a kol. 2003). 

Poslední skupinou byly komplexní výukové metody, do kterých se řadí: Skupinová 

výuka - žáci spolupracují při řešení obvykle náročnějších úloh nebo problémů, přitom 

dochází k dělbě práce, sdílení názorů, zkušeností, prožitků, vzájemné pomoci členů skupiny a 

jednotliví žáci nesou odpovědnost za výsledky společné práce. Kooperativní výuka je 

založena na kooperaci žáků mezi sebou při řešení různě náročných úloha a problémů, ale i na 

spolupráci třídy s učitelem. Často bývá realizována ve skupinách. Vyznačuje se pozitivní 

vzájemnou závislostí členů skupiny, interakcí žáků ve skupině „tváří v tvář", individuální 

odpovědností, včetně hodnocení přínosu jednotlivců. Dochází k vývoji sociálních dovedností 

a komunikaci o zlepšování skupinového procesu. Učení v životních situacích - podstatou je 

Přiblížit školu životu nebo naopak umožnit životu proniknout do školy, pomáhá překonat 

izolaci od prostředí. Žák získává vědomosti a dovednosti převážně na základě vlastních 

zkušeností, praktických činností, zapojováním se do organizování různých aktivit. Výuka 

Podporovaná počítačem - přispívá k utváření jedné ze základních součástí novodobého 

vzdělávání každého člověka - počítačové gramotnosti. Umožňuje zvládat narůstající rozsah 

informací a řešit i velmi složité úlohy. Počítač se uplatňuje při prezentaci výukových 

Programů, webové stránky fungují jako multimediální časopis, Učitel by měl naučit žáky 

orientovat se v záplavě informací. Samostatná práce žáků - žáci získávají poznatky vlastním 

úsilím, relativně nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení, a to zejména řešením problémů. 

Souvisí s ní samostatné myšlení a kritické myšlení. Lze ji zařadit do všech fází vyučovacího 

Procesu. Kritické myšlení - znamená především porozumění informacím, prozkoumávání 

mformací, porovnávání s tím, co víme, a s jinými názory, zaujímání stanoviska, reflektování a 

hodnocení. Mezi metody kritického myšlení patří: Brainstorming- žáci sepisují během 

krátkého časového úseku vše, co vědí nebo si myslí o daném tématu. Je vhodný pro děti, které 

58 



mají zábrany se projevit ve větší skupině (STEELOVÁ 1997). Podporujeme naprostou 

volnost v produkci nápadů, nekritizujeme, všechny nápady zaznamenáváme. Přínosem je řada 

protichůdných názorů a opačných postojů členů skupiny. Myšlenková mapa - umožňuje 

nelineární přemýšlení o tématu. Graficky znázorňuje zkušenosti dětí, zaznamenává je slovy 

nebo obrázky. Poskytuje prostor pro zvýraznění otázek, nejasností, souvislostí, třídění. 

K původnímu poznání se lze vracet během práce a na jejím konci, doplňovat, měnit, 

registrovat posun a změnu v poznání a chápání tématu. Vznikají individuální i společné 

myšlenkové mapy, které se nejen tvoří, ale i interpretují (TOMKOVÁ a SPILKOVÁ 2005). 

Vím - chci vědět - dozvěděl jsme se - při metodě vhodné pro celou třídu nebo skupinu 

rozdělíme tabuli nebo list papíru na tři výše uvedené sloupce. Pak žáky seznámíme s tématem. 

Fakta, kterými jsou si žáci jisti, zapíší do prvního sloupce, nejisté body spolu s otázkami do 

sloupce druhého. Po práci s textem a na základě zjištěných informací vyplníme sloupec 

Dozvěděli jsme se (STEELOVÁ 1997). Skládankové učení- v domovské skupině jednotliví 

členové řeší čtyři dílčí úkoly s pomocí druhých členů,dále tvoří tzv. expertní skupiny, kde si 

porovnají řešení, poradí si a po návratu do domovské skupiny využijí své materiály k řešení 

úkolu celé skupiny (TOMKOVÁ a SPILKOVÁ 2005). Volné psaní - během několika minut 

žáci píší vše, co je o tématu napadne, všechny myšlenky i názory jsou správné, nehledí se na 

Pravopis. Někteří mohou potom svou práci přečíst nahlas (STEELOVÁ 1997). 

Použité metody jsou vyhodnoceny v závěrečných reflexích. 

Důležitou součástí projektu bylo hodnocení. Mělo podobu především srovnání 

dosaženého výsledku s naší cílovou představou. V oblasti znalostí se od žáků požadovalo, aby 
Sl zapamatovali a dokázali vybavit určité informace a pomocí svých intelektuálních 

dovedností zjistili, určili či odvodili význam nějaké skutečnosti nebo informace; aby 

zařazovali nové informace do vztahu s předchozími poznatky a podob. K jejich hodnocení 

Jsme používali pracovní listy, obsah plakátů, komiksů, výkresů a podob. V oblasti dovedností 
Se hodnotily výkony, vedoucí od nejjednodušších k nejsložitějším řetězcům zručného a 

čelného chování, jako je např.psaní, kreslení, tvorba plakátů a podob. V oblasti postojů byl 

kladen důraz na učení se určitým postupům, určitému chování a jednání. 

ňčhem práce bylo usjjováttó tt vytvoření podmínky pro to, aby se každý žák mohl zapojit 

d° hodnotících aktivit, které mu umožňovaly získávat dovednosti a kritéria potřebná pro 

sebepoznání a sebehodnocení a také pro poznání a hodnocení druhých. 
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Během projektu jsme jednotlivé práce žáků nebo skupin uspořádávali do portfolia. 

Portfolio umožnilo ocenit žákův pokrok, úsilí a obohatilo spolupráci učitele a žáka 

na hodnocení poznávací schopnosti žáků. 

Dalším bodem byl dotazník. Dotazníky vyplňovali žáci v průběhu projektu. Byly 

zaměřeny, zvláště v druhé části projektu, na výzkum emočního prožívání žáka a jeho postojů 

k novým metodám, k práci ve skupině a k okolnímu prostředí. Hlavní dotazník, který sloužil 

jako reflexe žáků pro celý projekt, vyplnili žáci na závěr projektu. 

Všechny realizované aktivity jsou zpracovány podle následujícího jednotného schématu: 

Pořadí a název aktivity: 

Cíl: 

Obsah: 

Metody: 

Formy: 

Prostředky: 

Časová dotace: 

Klíčová slova: 

Činnost učitelky: 

Činnost žáků: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

1 • Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Kompetence sociální a personální 
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Kompetence občanské 

6. Kompetence pracdVní 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: 

Český jazyk a literatura (ČjL), Člověk a jeho svět (ČJS), Umění a kultura (UaK), Matematika 

a její aplikace (M), Člověk a svět práce (ČSP), Dramatická výchova (DV), Člověk a zdraví 

(ČaZ), Informační a komunikační technologie (IKT), Osobnostní a sociální výchova (OSV), 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS), Multikulturní výchova 

(MuV), Environmentální výchova (EV), Mediální výchova (MV),Výchova demokratického 

občana (VDO). 

Reflexe učitelky: uzavírá každý ze tří bloků. 
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Projekt 

Při práci na projektu autorka sledovala cíle v oblasti vědomostí, dovedností a postojů. 

Cíle v oblasti vědomostí: 

• Žák si osvojí a pochopí obsah pojmů vztahujících se k okolnímu prostředí. 

• Užívá je při vyjadřování vlastních úsudků. 

• Uvádí příklady událostí důležitých v životě obce, vyjmenuje některé významné osobnosti. 

Cíle v oblasti dovedností: 

• Žák dovede vyjádřit a obhájit vlastní názor a naslouchat názorům druhých. 

• Vyjadřuje se srozumitelně a kultivovaně v ústním i písemném projevu. 

• Dokáže posoudit a zhodnotit kvalitu své práce. 

Cíle v oblasti postojů: 

• Žák má úctu ke svému rodišti, regionu, tradicím a k současnému společenskému dění. 

• Chápe význam spolupráce ve skupině, kultivovaně reaguje na odlišné názory. 

• Má kladný vztah k životnímu prostředí, chová se ohleduplně k přírodě a výtvorům lidské 

práce. 
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Hodnocení pomocí dotazníku: 

Jedním z nástrojů k posouzení přínosu projektu pro žáky v oblasti pojmotvorného procesu 

byl dotazník, na jehož otázky žáci odpovídali před zahájením projektu a znovu po zakončení 

regionální části. Zpracování výsledků obou dotazníků pomocí tabulky a jejich grafické 

znázornění ukazuje, že v rámci celé třídy došlo ve všech oblastech k výraznému zlepšení 

(Příloha 1). 

3.1. Vstupní část 

3.1.1. Bedřich Franz 

Cíl: Žáci se seznámí s osobností Bedřicha Franze - zakladatelem daugerotypie a autorem 

Prvního snímku události na světě 

Obsah: životopis a dílo Bedřicha Franze, první fotografie 

Metody: vyprávění a vysvětlování; rozhovor - diskuse, otázka a odpověď 

Formy: frontální, skupinová ve dvojicích v lavicích 

Prostředky: hádanka, fotografie, přesmyčka, volné listy papíru, psací potřeby, blok, výkresy 

formátu A4, fixy 
v 

Časová dotace: 1 hodina 

Klíčová slova: fotografie, kněz, klášter 

Činnost učitelky: 

- Dává hádanku, vypráví o fotografiích, ukazuje dětem fotografie, 

vykládá o zakladatelích daugeroskopie a o autorovi prvního snímku události, 

stimuluje žáky k přemýšlení kladením otázek, 

zadává dětem přesmyčku, 

- píše nápis na tabuli a vyzývá děti, aby se rozdělily do dvojic a rozdělily si práci na výrobě 

nápisu, 
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- umisťuje na nástěnku prvotiny fotografií a staré fotografie. 

Činnost žáků: 

- Individuálně se snaží najít řešení hádanky, prohlíží si fotografie, 

~ poslouchají výklad učitelky, 

- snaží se odpovídat na otázky, řeší přesmyčku, 

~ vytvářejí dvojice a rozdělují si práci na výrobu nápisu, 

~ zhotovují a umisťují nápis na nástěnku. 

Úvodní hodinu jsem začala hádankou. Dětem jsem sdělila, že pokud hádanku uhodnou, 

napoví jim, o čem se bude povídat v dnešní hodině a také o čem je dopis, který přišel do školy 

z daleké ciziny....Hádanka: Díváš se na mě, ale nejsem zde, usmívám se na tebe a nejsem 

tady, kde tedy jsem? Hádanka děti zaujala, diskutovaly o ní a snažily se najít řešení. 

Nakonec uhodly, že se jedná o fotografii. Dále dětem ukazuji barevné fotografie z dnešní 

doby, pak fotografie černobílé, nakonec staré fotografie z doby mého pradědečka a 

Prababičky. Upozorňuji na to, že na posledních fotografiích jsou všichni veselí a rozesmátí, 
ale prarodiče jsou na fotografiích vážní. Není to proto, že by nebyli veselí, ale proto, že 

fotografování byla věc málo obvyklá a byla jí přikládána patřičná důležitost. 

Dětem jsem položila další otázku: "Kdy a kde si myslíte, že vznikla první fotografie?" 

Na tuto otázku neuměl odpovědět nikdo. Vyprávěla jsem jim o dvou pánech Niepcovi a 

Daguerrovi, kteří žili ve Francii a zcela náhodou v roce 1835 objevili základy techniky 

fotografování a na obrázcích ukazuji fotografické prvotiny. 

Dětem jsem položila další otázku. "Kdo vytvořil první fotografie v Čechách a kde žil?" 

Děti hádaly v Praze, Brně, Jihlavě, jméno neznaly .Ukázala jsem jim fotografii Slavnosti 

božího Těla na Zelném trhu v Brně. Děti těžko poznávaly, co na obrázku vlastně je. 

Vysvětluji jim, že autorem této fotografie je Bedřich Franz, premonstrát a opat, který žil 
v Nové Říši v klášteře. Jedná se o první fotografii události v Čechách a jednu z nejstarších na 
světě, vytvořenou v roce 1841. Tímto činem se v tehdejší době stal osobou známou po celém 

světě. Dnes už fotografie nejsou jedinou možností zaznamenání událostí. Doplňují ji 

Děti luští přesmyčku: ERMYAK A LGADINITÍ AOFAPRAYTO. 
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Nakonec hodiny jsem vyzvala žáky, aby se rozdělili do skupin. Na tabuli jsem napsala 

nápis, rozdělila jsem ho na části podle počtu skupin a vyzvala žáky, aby si je rozdělili, napsali 

je na výkresy a umístili na nástěnku. Nápis: BEDŘICH FRANZ, AUTOR 1. SNÍMKU 

UDÁLOSTI V ČECHÁCH ŽIL V KLÁŠTEŘE V NOVÉ ŘÍŠI. BYL KNĚZ A 

PREMONSTRÁT. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 

vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse (3), řeší problém s vytvořením nápisu 

(1), účinně spolupracuje ve skupině, ovlivňuje kvalitu společné práce (4). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJL, ČJS - Lidé a čas, UaK, OSV - Sociální 

rozvoj, Multikulturní výchova - Multikulturalita 

3.1.2. Dopis z Japonska 

Cíl: Žák získává kladný vztah k rodnému místu, uvědomí si význam pomoci a solidarity mezi 

lidmi 

Obsah: čtení motivačního e-mailu, orientace na mapě, vyhledávání Japonska na mapě světa, 

vytvoření plánu projektu 

Metody: problémová; rozhovor - diskuse, dedukce (vyvozování); myšlenková mapa 

Formy: skupinová ve dvojicích 
Prostředky: motivační dopis, mapa světa, papíry, psací potřeby 
v 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Klíčová slova: mapa světa, region, webové stránky 

Činnost učitelky: 

- vybízí žáky k vyhledávání na mapě, 

- čte motivační e-mail, 

- klade dětem otázky, 

~~ vyhodnocuje práce žáků, 
65 



- diskutuje s žáky a pomáhá stanovit hlavní kroky projektu, 

- zakládá žákům deníky pro volné psaní a portfolio. 

v 

Činnost žáků: 

- hledají na mapě světa Japonsko, 

- naslouchají e-mailu z Japonska, 

- hledají odpovědi na otázky, 

- píší hlavní kroky projektu a název projektu na nástěnku, 

~ dvojice dostávají deníky pro volné psaní a portfolio. 

Na začátku hodiny mám pro děti slíbené překvapení - do školy přišel e-mail z dalekého 

Japonska. Rozbaluji mapu světa a hledáme Japonsko. Poté žákům čtu obsah zprávy: Milé 

děti, prostřednictvím českého tlumočníka vám píši z hlavního města Japonska - Tokia. 

Můj dědeček se zajímal o fotografie a často hovořil o Bedřichu Franzovi, který vytvořil 

jednu z nejstarších fotografií na světě. Velmi toužil podívat se do míst, kde tento muž žil 

a sliboval mi, že tam pojedeme spolu. Dědeček už nežije, mě fotografie nezajímají, ale 

touha navštívit nebo se alespoň něco dozvědět o tomto slavném místě ve mně zůstala. Vy, 

•nilé děti, jistě víte, že tento moudrý muž žil u vás, v klášteře v Nové Říši. Přemýšlel 

jsem, jak bych se o Nové Říši dozvěděl co nejvíce a zda je tam vůbec ještě něco 

zajímavého. Napadlo mě, že nejlépe by mi poradily děti a že bych se mohl obrátit přímo 

°a základní školu. Na internetu jsem našel adresu a napsal do vaší školy. Pomůžete mi? 
velmi se těším na váš dopis. Všechny srdečně zdraví Šikoku Konosuke. 

Žákům zadávám otázku: „Pomůžeme japonskému turistovi?" Všichni souhlasí. 
sPolečně diskutujeme, jak by se naše pomoc měla uskutečnit. Shodujeme se, že nejdříve si 

ujasníme, co o Nové Říši vlastně víme, rozdávám papíry a na tabuli píši otázku: „Co vím o 

Nové Říši?" Žáci pracují v lavicích ve skupinách po dvou žácích. Asi po 10 minutách jsem 

ukončila práci a výsledky jsme zapisovali na tabuli. Většina žáků se soustředila na veřejná 

zařízení obce, další uvedli existenci kláštera, kostela a premonstrátů. Jedna skupina uvedla, že 
z d e žil a působil Bedřich Franz a Otokar Březina. Dokonce se objevila i zmínka o založení 

Nové Říše, i když století bylo nepřesné. 
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Kladu další otázku: „Co asi bude japonského turistu o Nové Říši zajímat?" Na práci 

nechávám asi 10 minut. Výsledky zapisujeme opět na tabuli. Zprvu byli žáci trochu rozpačití, 

pak se jim podařilo ve skupinách formulovat řadu otázek. Na tabuli jsme pak porovnávali 

odpovědi na první a druhou otázku a prodiskutovávali jsme, co se potřebujeme ještě 

dozvědět proto, abychom mohli japonskému turistovi Novou Říši přiblížit. Vzniklé 

otázky jsme společně zařazovali do několika oblastí: 

Dopravní dostupnost obce - j a k se tam dostanu, jezdí tam autobusy...? 

Přírodní podmínky - j s o u tam hory, lesy, stromy, zvířata, úrodná půda...? 

Počet obyvatel, zaměstnání obyvatel, móda, technika ... 

Vznik městečka, památky, osobnosti... 

Na základě diskuse stanovujeme hlavní kroky pomoci turistovi. Jsou to v podstatě 

jednotlivé části projektu. 

- Určíme polohu Nové Říše vzhledem k ČR, regionu a okolí. 

~ Zjistíme, jakým způsobem by se mohl Konosuke dostat z Prahy do Nové Říše. 

~ Budeme se zajímat o rostliny, zvířata, kameny a vůbec celou přírodu. 

- Zjistíme, jaké zde mají lidé (třeba naši rodiče) zaměstnání. 

~~ Budeme se zajímat o historii městečka a slavné osobnosti, které zde žily. 

~ Navštívíme radnici a kostel. 

S poslední otázkou: „Kde bychom mohli získat dalších informace?", si děti poradily 

rychle. Uváděly: webové stránky, mapy obce a regionu, kroniky a pamětní knihy, návštěvu 

kostela a kláštera, prarodiče. Aktivity spojené s řešením jednotlivých otázek dokumentuje 

Příloha 2. 

V závěru hodiny jsme vymýšleli název projektu. Padaly různé nápady. Nakonec jsme se 

shodli na názvu Konosuke a Nová Říše. Název i hlavní kroky projektu jsme umístili na 

nástěnku. Dvojice dostaly od učitelky deníky s listy na volné psaní a porfolio. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák samostatně řeší problémy (2), formuluje a vyjadřuje 
Syé myšlenky a názory, naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse (3), 
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účinně spolupracuje ve skupině (4), rozhoduje se zodpovědně, dle dané situace, poskytuje dle 

svých možností účinnou pomoc (5). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJL, ČJS - Lidé kolem nás, OSV - Osobnostní 

rozvoj, Sociální rozvoj 

3.1.3. Reflexe učitelky 

Všechny zadané úkoly děti zaujaly, diskutovaly o nich a snažily se najít řešení. Zajímaly 

se především o fotografie, problematika fotografování je však nezaujala. Zodpovědně 

přistupovaly k vytváření nápisu a jeho umístění na nástěnku. Při práci živě komunikovaly a 

skupiny hledaly nejlepší řešení. Všichni byli zvědaví na dopis, který přišel do školy. 

Zasvěcené odpovědi na otázku Co vím o Nové Říši ukázaly, že dětem jejich městečko 

není cizí, zvláště obchody dobře znají a není potřeba se o ně dále zájímat. Komunikace i 

spolupráce ve dvojicích se dařila, přestože byla pro děti novou zkušeností. Dovoluji si 

konstatovat, že si novou formu práce doslova „užívaly". Tématem byly tak zaujaty, že celá 

hodina proběhla v rušné práci. 

3.2. Regionální podmínky 

3.2.1. Nová Říše a okolí - orientace na mapě 

Cíl: Žák určí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a státu 

Obsah: práce s různými druhy map, orientace na nich, procvičování mapových značek, 

zakreslování do slepé mapy, vyplňování pracovních listů, určování světových stran 

Metody: rozhovor - diskuse; dovednostně - praktická 

Formy: skupinová 

Prostředky: mapa světa, ČR, kraje Vysočina a okresu Jihlava, mapa Telčska 
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Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: světové strany, slepá mapa, mapová značka, kraj 

Činnost učitelky: 

- seznamuje žáky s pojmy mikroregion, region, okres, kraj, 

- vede žáky k určení polohy Nové Říše v rámci mikroregionu, regionu (okresu), kraje, ČR, 

- dává dětem k dispozici mapy ČR, kraje Vysočina a mikroregionu Nová Říše, 

- vysvětluje dětem práci s jednotlivými mapami, procvičuje vyhledávání mapových značek, 

- zadává dětem pracovní listy a motivuje je k jejich vyplňování s pomocí map, 

- společně s dětmi hodnotí vyplněné pracovní listy, 

- diskutuje s dětmi na téma, co nového jsem se dozvěděl, 

- rozdává dětem slepé mapy, hodnotí správnost zakreslení, 

~ pomáhá se správným vyznačením na slepých mapách (Příloha 3) 

- procvičuje s žáky určování světových stran. 

Činnost žáků: 

seznamují se s pojmy mikroregion, region (okres), kraj, 

vyhledávají Novou Říši na mapě mikroregionu, regionu, kraje, ČR, Evropy, 

- na mapě ČR procvičují vyhledávání mapových značek-bodových, čárových a plošných, 

- ve dvojicích vyplňují pracovní listy, diskutují nad správnými odpověďmi, které doplňují 

do pracovních listů, při práci používají mapy ČR, kraje Vysočina a mikroregionu, 

- pracují se slepou mapou, do které zakreslují zadané úkoly, chybně zakreslené údaje 

opravují s pomocí učitelky, 

žáci vyhledávají na mapě různá města a určují, na které světové straně od Nové Říše leží 

Splnění cíle, vytyčeného pro tuto hodinu a pochopení nových pojmů, potvrdili žáci 
sPrávným vyplněním pracovního listu, jehož ukázku přináší Příloha 4. 

69 



Rozvíjené klíčové kompetence: Žák vyhledává a třídí informace potřebné pro praktický 

život (1), ověřuje prakticky správnost řešení problémů (2), rozumí různým typům obrazových 

materiálů, vhodně komunikuje pro kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (3). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJS - Místo, kde žijeme, OSV - Osobnostní 

rozvoj, Sociální rozvoj, EV - Vztah člověka k prostředí 

3.2.2. Spojení z Prahy do Nové Říše 

Cíl: Žák poznává úlohu informací a informačních činností a využívání moderních 

informačních a komunikačních technologií 

Obsah: zjišťování spojení z Prahy do Nové Říše 

Metody: výuka podporovaná počítačem; problémová; dovednostně - praktická 

Formy: skupinová ve dvojicích 

Prostředky: internet, psací pomůcky a list papíru, mapa ČR 
v 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Klíčová slova: jízdní řád, dopravní prostředek 

Činnost učitelky: 

~ dává podměty k hledání různých cest z Prahy do Nové Říše, 

~ zjišťuje, zda by si žáci věděli rady s vyhledáním spoje, 

- žákům na interaktivní tabuli ukazuje jednotlivé kroky pro vyhledávání v jízdním řádu, 

- dohlíží na správné zapsání spoje. 

-innost žáků 

- žáci nejdříve zkoumají na mapě ČR způsob dopravy z Prahy do Nové Říše autobusem, 

vlakem nebo, jak padl další návrh, taxíkem, 

- vyhledávají informace na internetu dle pokynu učitelky na interaktivní tabuli v počítačové 

učebně, 
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- informace zapisují. 

Dalším bodem našeho projektuje podle plánu na nástěnce zjistit: „Jakým způsobem by 

se mohl Konosuke dopravit z Prahy do Nové Říše?" Dopravní spojení jsme hledali na 

internetu, žáci pracovali ve dvojicích podle pokynů učitelky na interaktivní tabuli. Zápisem 

vhodných spojů žáci dokončili poslední úkol v pracovním listu 1 v Příloze 4. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák vyhledává a třídí informace a využívá 

je v praktickém životě, poznává smysl a cíl učení, má kněmu pozitivní vztah (1), využívá 

informační a komunikační prostředky (3). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJS - Místo, kde žijeme, IKT - Vyhledávání 

informací a komunikace, OS V - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj 

3.2.3. Výpočet vzdálenosti z Nové Říše do Prahy a z Prahy do Tokia 

Cíl: Žák určuje vzdálenosti z plánů a map, orientuje se na mapě, odhaduje vzdálenosti 

Obsah: výpočet vzdálenosti z Nové Říše do Prahy a z Prahy do Tokia 

Metody: dovednostně - praktická (práce s mapou), rozhovor 

Formy: skupinová ve dvojicích 

Prostředky: mapa ČR, mapa světa, slepé mapy, automapa 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Klíčová slova: měřítko mapy 

Činnost učitelky: 

- rozděluje dětem obálky se slepými mapami, vysvětluje žákům výpočet měřítka, práci 

s grafickým měřítkem na mapě, kontroluje správnost výpočtu, 

- motivuje děti k porovnání vzdáleností s grafickým měřítkem a s údaji v jízdním řádu nebo 

v automapě, 

zapisuje správné výpočty žáků na tabuli, 

~~ motivuje žáky , aby vypočítali vzdálenost mezi Prahou a Tokiem. 
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Činnost žáků: 

- žáci nejdříve ve dvojicích prohlížejí slepé mapy, vyhledávají na mapě název označeného 

města a vypočítávají vzdálenost podle měřítka 1: 1 000 000, správnost výpočtu kontrolují 

podle grafického měřítka překresleného na proužek papíru a v tabulce u paní učitelky, 

- pokud je výpočet správný, pokračují na stejné mapě s výpočtem vzdálenosti z Nové Říše 

do Prahy, (Příloha 5), výsledek měření porovnávají opět na grafickém měřítku vypočítané 

údaje srovnávají s údaji v jízdních řádech a řeší problém, proč jsou dané hodnoty rozdílné, 

své názory píší do tabulky, 

- podle měřítka vypočítávají vzdálenost mezi Prahou a Tokiem vzdušnou čarou - Příloha 5. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák vyhledává a třídí informace a využívá 

je v praktickém životě, poznává smysl a cíl učení, má kněmu pozitivní vztah, získané 

výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry (1), předává získané 

informace ostatním, formuluje své myšlenky a poznatky (2), účinně spolupracuje ve skupině 

(4). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: , ČJS - Místo, kde žijeme, OSV - Osobnostní 

rozvoj, M - Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

3.2.4. Vycházka a prezentace výsledků pozorování 

Cíl: Žák poznává rozmanitost a proměnlivost přírody, propojenost prvků živé a neživé 

Přírody, zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu, orientuje se v terénu 

Obsah: odhad náplně hodiny, určení trasy vycházky, vycházka, prezentace výsledků 

Pozorování 

Metody: rozhovor - otázka a odpověď; pozorování; dovednostně - praktická - zápis do bloku, 

do pracovního listu, tvorba a prezentace plakátu 

Formy: skupinová po dvou a po čtyřech žácích 

Prostředky: mapa, slepá mapa, blok, psací pomůcky, atlasy rostlin, zvířat, nerostů a hornin, 

stromů a keřů, vzorky nerostů a hornin, buzola, pracovní list, balicí papír, okopírované 

°brázky rostlin a živočichů 
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Časová dotace: 8 vyučovacích hodin 

Klíčová slova: ekosystém, rostliny a živočichové, nerosty a horniny, ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody, chráněná oblast 

Činnost učitelky: 

- píše na tabuli jednotlivá slova - sedmikráska, topol, smrk, rybník, zemědělské práce, 

- vysvětluje žákům úkol stanovit trasu vycházky, pomáhá s jejím výběrem, 
- rozdává žákům mapy Nové Říše a okolí, vyzývá je k vyhledání chráněných alejí, 

- dává instruktáž k zakreslování do slepé mapy, kontroluje správnost zakreslení, 

~ vykládá o složkách a jednotě ekosystému se vzorovými ukázkami, 

- jednotlivým skupinám přiděluje úkoly a literaturu, 

~ je k dispozici žákům radou nebo pomocí, kontroluje určování severu, 

~ zadává a vysvětluje žákům domácí úkol, 

~ zadává dětem pracovní listy, kontroluj e j ej ich vypracování, 

~ vyzývá děti, aby na plakátech dokreslily, co do lesa, rybníka, na louku, pole nepatří a dále 

značku, kterou by zde umístily. 

Čihnost žáků: 

~~ čtou slova na tabuli, 

- odhadují téma dnešního dne, 

zamýšlí se nad zajímavými místy v okolí Nové Říše a vyhledávají je na mapě, pozornost 

věnují také chráněným alejím, 

~~ určují trasu vycházky a zakreslují ji do slepé mapy Nové Říše a okolí, všímají 

si orientačních bodů (Příloha 6), 

~~ poslouchají výklad učitelky o složení a jednotě ekosystému a prohlíží si ukázky nerostů a 

hornin, 

rozdělují se do skupin, určují si role ve skupině (zapisovatel, nosič odborné literatury a 

pomocník vyhledávače, vyhledávač neznámých rostlin, popř. zvířat, přírodnin a hlavní 

pozorovatel), losují si pozorovaný ekosystém a vybírají potřebnou literaturu, 
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- sledují trasu, po které se rozhodli jít, 

- pozorují okolí a do bloků zaznamenávají druhy rostlin, pěstované polní plodiny, zvířata a 

různá pozorování podle vylosovaných ekosystémů , 

- všímají si přírodních úkazů pro určení severu, ověřují správnost buzolou, 

- všímají si nevhodných zásahů člověka do životního prostředí, 

- hrají pohybové a relaxační hry, 

- plní domácí úkol, 

- vyplňují pracovní listy o regionálních znalostech (Příloha 7), 

- vytvářejí plakáty podle pokynů učitelky, 

- prezentují plakáty, vzájemně hodnotí svá díla, umisťují je na nástěnku. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a 

třídí informace, uvádí věci do souvislostí, propojuje je do širších celků, samostatně pozoruje 

(1), samostatně řeší problémy, ověřuje prakticky správnost problémů, kriticky myslí, činí 

uvážlivá rozhodnutí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí (2), rozumí různým typům 

obrazových materiálů, využívá komunikativní dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi (3), 

účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, žák respektuje pravidla 

hry, chová se při hře ohleduplně (4), respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a 

ochrany zdraví, respektuje požadavky správného chování v přírodě (5). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJS - Místo, kde žijeme, OSV - Osobnostní 

rozvoj, Sociální rozvoj, EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, UaK - Výtvarná 

výchova. 

3.2.5. Zaměstnání rodičů 

Cíl: Žák se seznamuje s různými druhy lidské práce charakteristickými pro daný region, uvádí 

významné výrobní podniky a služby v regionu, zamýšlí se nad vlastní profesní orientací a 

přípravě na ni 

Obsah: povolání ve společnosti, zaměstnání rodičů a úvahy o profesní orientaci žáků 

Metody: brainstorming; myšlenková mapa; rozhovor; dovednostně - praktické - tvorba 

Plakátů; inscenační - pantomima; volné psaní 
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Formy: skupinová a individuální práce 

Prostředky: pracovní deník, psací pomůcky, lístky s názvy podniků a pracovních příležitostí 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: práce, povolání, pásová výroba, vzdělávání 

Činnost učitelky: 

- píše na tabuli přísloví Bez práce nejsou koláče, 

- organizuje skupinový brainstorming na téma Co člověku přináší práce?, koordinuje 

vytváření společné myšlenkové mapy, 

- diskutuje s žáky o významu práce pro člověka, 

- usměrňuje pantomimu a řídí rozhovor o různých zaměstnáních, 

~ organizuje lepení reklamních lístků nebo lístků s názvem zaměstnání na velký papír, 

- zajímá se, co všechno musí rodiče umět pro dané zaměstnání, 

~ zadává žákům psát metodou volného psaní: „Čím budu a co k tomu budu muset umět?" 

Činnost žáků: 

- vysvětlují význam přísloví, 

- brainstorming a myšlenková mapa na téma práce, 

- diskutují na dané téma, 

pantomimicky představují zaměstnání rodičů a vzájemně se snaží uhodnout o jaké 

zaměstnání se jedná, sdělují si navzájem, co musí rodiče umět, aby mohli danou práci 

vykonávat, 

- doplňují zaměstnání rodičů na velký papír, 

- volným psaním píší na téma Čím budu já a co všechno budu muset umět, abych mohl(a) 

toto zaměstnání vykonávat? (Příloha 8), 

~~ v další hodině dobrovolníci předčítají svoje práce a diskutují nad tím, co vše je potřeba 

pro dané zaměstnání umět a o potřebě dalšího sebevzdělávání. 
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Rozvíjené klíčové kompetence: Žák třídí získané informace, poznávání smyslu a jednoho 

z cílů učení (1), předává získané informace ostatním (2), je ochoten přijmout určitou roli, 

podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru (4), základní orientace ve vztahu k volbě povolání, 

chápání nutnosti a vyjádření ochoty celoživotního získávání informací a učení se 

(6).Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČjL - Komunikační a slohová výchova, ČJS -

Lidé a čas, Lidé kolem nás, OS V - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, Morální rozvoj. 

3.2.6. Reflexe učitelky 

Reflexi, kterou jsem provedla po dokončení celého bloku aktivit, zabývajících 

se regionálními podmínkami životního prostředí dětí, přinesla mnoho zajímavých poznatků. 

V oblasti vědomostí je patrné, že existují reálné rozdíly mezi jednotlivými dětmi. Některé 

prokazovaly dobré znalosti a přehled, již dříve nabyté i mimo školu a dokázaly je přímo 

použít. Jednalo se především o děti, které hodně čtou, žijí v podnětném rodinném prostředí a 

zajímají se o dění okolo nich. Naopak pro jiné byla většina údajů nová. Nestejné úsilí pak 

musely vynakládat na dovednost získat další informace a osvojit si nové pojmy. To se 

projevilo např. při vyplňování pracovních listů, kdy někteří pracovali nepřesně nebo 

Polovičaté. Problém může být i v tom, že žáci sice požadované údaje zjistí, ale nedokáží je již 

úhledně a na dostatečné úrovni do pracovního listu zaznamenat. Řešení tohoto problému 

spatřuji ve skupinové práci, kdy si žáci mohou rozdělit úkoly podle jejich možností a zájmu a 

spolupracují až do úplného dokončení. Dobré výsledky přinesla i práce dvojic při výpočtech 

vzdáleností podle měřítka. Dvojice byly vytvořeny tak, že žáci slabší v matematice si mohli 

ksobě vybrat kamaráda. Nikdo z nich nechtěl riskovat, že úkol nespočítá a tak druhou 

Polovinu dvojice tvořili žáci v matematice úspěšnější. Dbala jsem na to, aby všichni žáci 

Pracovali. Rychlost práce byla vyrovnaná a radost z dokončení mohli prožít všichni stejně. Při 

individuální práci by 2 až 3 žáci, slabší v matematice, nebyli hotovi. 

Práce s mapou činila problémy zvláště nepozorným žákům, nejlépe se jim podařilo vyčíst 

sousední okresy. Na otázku, jak se nazývá okres, ve kterém žijeme, a jak se jmenuje okresní 

město, správně odpověděli všichni, řeky protékající naším okresem určila polovina žáků, 
v°dní tok nejblíže školy určilo správně asi 90 % žáků, kam by doplula naše lodička zjistilo asi 

85 % žáků, železnice a silnice, které procházejí Novou Říší, určila správně necelá polovina 
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žáků. Více než polovině žáků činilo problém zakreslování okresu do slepé mapy, je proto 

potřeba tuto metodu práce častěji procvičovat. Stejný problém se vyskytuje i při určování 

světových stran. 

Práce na počítači je pro žáky 4. tříd zajímavá, radostná ale i náročná. Při vyhledávání 

spojů v jízdním řádu jsem musela děti při jednotlivých krocích podrobně instruovat, bylo 

zřejmé, že tuto činnost vykonávaly poprvé. Doporučuji ji znovu procvičit, aby byli žáci při 
práci samostatnější. 

Plánování vycházky bylo pro děti velmi zajímavé a ukázalo se, že celkem dobře znají své 

nejbližší okolí. Nedokázali však odhadnout vzdálenost a časovou dotaci a naplánovanou trasu 

jsme museli zkrátit. Slepá mapa měla být podrobnější, aby děti nacházely více orientačních 

bodů. Pak by zakreslování bylo snazší. I tato negativní zkušenost byla pro ně poučná. Plnění 

úkolů z pozorování přírody a jejich prezentace měly u dětí největší úspěch, hovořily o nich i 

doma s rodiči. Hodnocení této aktivity přináší následující tabulka: 

Hodnocení: 

ano méně ne Výsledky: 

Pracoval (a) jsi dobře? © © © 17 1 2 

Pomohl (a) jsi někomu ze skupiny? © © © 14 5 1 

Pomohl (a) jsi skupině? © © © 17 2 1 

Poslouchal (a) jsi, co říkali druzí? © © © 10 7 3 

Líbily se ti dnešní činnosti? © © © 16 2 2 

Měl jsi dost času na práci? © © © 12 4 4 

Jak vyplývá z hodnocení, většina žáků pracovala, nabízené činnosti se jim líbily a rovněž 

se snažili o spolupráci ve skupinách. Problémem ještě stále zůstává vyslechnout názor 

druhého. Někteří pomalejší žáci by také uvítali větší časový prostor pro práci. Toto by se dalo 

řešit individuálním přístupem k jednotlivým žákům a zadávat jim jednoduší úkoly. 

Poslední aktivita tohoto bloku, zabývající se zaměstnáním rodičů a sdělováním svých 

představ o budoucím povolání, byla díky svému pojetí s pomocí pantomimy příjemnou 
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změnou. Dětem byla cizí zvláště práce, která probíhá ve velkých závodech, neuhodly pásovou 

výrobu - dílčí operaci při výrobě součástek, cizí jim byla také práce soustružníka. Bylo by 

vhodné do výuky zařadit exkurzi do některých z těchto závodů. Volným psaním žáci 

prokázali, že si velmi dobře uvědomují nutnost dosažení co nejvyššího vzdělání pro svoji 

profesní orientaci. Rovněž dobře vnímají celoživotní nutnost vzdělávání, jak vyplynulo 

z diskuse na začátku hodiny. 

3.3. Historická část 

3.3.1. Seznámení s kronikou, znakem a praporem Nové Říše 

Cíl: Žák získává představu o historii svého bydliště, hrdost na místo, kde žije a chápe význam 

regionálních symbolů 

Obsah: pojem historie, krátké texty z kronik, didaktická skládanka se znakem a praporem 

Metody: volné psaní; rozhovor; vyprávění; práce s textem; didaktická hra; dovednostně -

praktická 

Formy: frontální, skupinová 

Prostředky: kronika obce a školy, texty, které vycházely z kronik, znak a prapor obce 
v 

Časová dotace: 2 hodiny 

Klíčová slova: historie, kronika, prapor, znak 

v 

Činnost učitelky: 

- píše na tabuli nápis: Historia magistra vita = historie - učitelka života, diskutuje s žáky 

o tom, co to je historie a zaznamenává výsledky diskuse na tabuli, 

- seznamuje děti s kronikami obce Nová Říše a kronikou školy, 

- rozdává dětem texty, podporuje jednotlivé skupiny ke vzájemnému kladení otázek,, 

~ rozdává skupinám obálky se skládankami, ukazuje žákům předlohu a dohlíží na správnost 

vytvořeného znaku, pověřuje žáky s umístěním znaku na nástěnku, 

- zadává žákům kresbu vlastního erbu (Příloha 9), vybízí žáky k prezentaci svých erbů. 

78 



Činnost žáků: 

- čtou nápis na tabuli, přemýšlí a volným psaní zaznamenávají co to je historie, 

- prohlíží si kroniky, zpracovávají text z kroniky, kladou si navzájem otázky, které 

se vztahují k textu, 

- skládají a společně vytvářejí znak a prapor obce, hotovou skládanku umisťují na nástěnku, 

- vytvářejí vlastní erb a prezentují ho před svými spolužáky. 

Text se týká zápisu z místní kroniky z roku 2000 a pokračuje vysvětlením jednotlivých 

symbolů: „Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 47 

z r. 2000 byl obci udělen znak a prapor. Znak: V červeném štítě zlatý pivovarský šoufek 

přeložený křížem, stříbrným klíčem a mečem se zlatým jílcem a záštitou. Prapor: List tvoří 

tri vodorovné pruhy - žlutý, bílý a červený v poměru 1:1:2". (Kronika Nové Říše VII.str.35) 

V Nové Říši v dřívějších dobách znamenal šoufek-právo várečné, tj. právo vařit pivo, klíč 

- právo tržní, tj. možnost pořádat trhy s dobytkem a meč - právo popravní, tj. vykonávat trest 

popravy podle rozhodnutí soudu. Obec byla jmenována městečkem vrocel363 a jednotlivé 

výsady ji byly udělovány v průběhu staletí. V dnešní době dané symboly představují klíč-

otevřenost pro příchozí, šoufek - pohostinnost a meč - ztrestání každého, kdo by obci nebo 

jejím obyvatelům škodil. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák třídí získané informace, uvádí informace do širších 

celků a souvislostí (1), promyslí a naplánuje způsob řešení problému (2), rozumí různým 

typům textů a záznamů, při prezentaci naslouchá promluvám druhých lidí (3), účinně 

spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení úkolů 

(4), respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní a historické dědictví, respektuje 

přesvědčení druhých lidí při prezentaci erbů (5). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČjL - rozvoj slovní zásoby, ČJS - Lidé a čas, 

OSV - sebepoznání, sebepojetí, kreativita, VDO - uvažování o problémech v širších 

souvislostech, poznávání státních symbolů. 
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3.3.2. Historie kláštera a obce Nová Říše 

Cíl: Žák se seznamuje s počátky vzniku kláštera a obce, uvádí významné události obce a 

místa, kde se udály 

Obsah: pověst 

Formy: učitel v roli, skupinová 

Metody: rozhovor, vyprávění, Vím - chci vědět - dozvěděli jsme se 

Prostředky: psací potřeby, deníky, klobouk 
v 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: klášter, zakladatelé Vojslava a Markvart 

v 

Činnost učitelky: 

- informuje žáky o své dvojroli režisérky a paní Vojslavy (své role odlišuje pomocí starého 

dámského klobouku) a o jejich úloze historiků, 

- hraje roli paní Vojslavy, klade žákům otázku, seznamuje je s historickou postavou paní 

Vojslavy, vypráví žákům pověst o založení kláštera, 

- motivuje žáky k zápisům Vím a Chci vědět, odpovídá na otázky, na otázku o významných 

osobnostech neodpoví, žákům zadává úkol, aby si s otázkou si poradili sami, 

- motivuje žáky k vzájemnému sdělování Vím, Chci vědět, Dozvěděl jsem se. 

v 

Činnost žáků: 

- hledají odpověď na otázku, proč visí v klášteře portrét paní Vojslavy, přijímají roli 

historiků, 

- zamýšlí se nad tím, co vědí o historii Nové Říše a nad tím, na co by se chtěli paní 

Vojslavy zeptat, zapisují do deníků Vím a Chci vědět, 

~ poslouchají vyprávění paní Vojslavy o vzniku kláštera a městečka, doplňují rubriku Chci 

vědět, kladou otázky paní Voj slavě, odpovědi zapisují do rubriky Dozvěděl jsem se 

{Příloha č. 10), 

- vzájemně si sdělují nově nabyté poznatky. 
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Rozvíjené klíčové kompetence: Žák vyjadřuje své myšlenky, vhodně reaguje na názory 

druhých (3), účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení úkolů (4), promyslí a naplánuje způsob řešení problému (2). 

Vzdělávací oblasti a průřezová tématá: CjL - rozvoj slovní zásoby, reprodukuje obsah 

sdělení a zapamatuje si z něho fakta, DV, OSV - utváření mezilidských vztahů, EV - vztah 

člověka k prostředí. 

3.3.3. Významné osobnosti 

Cíl: Žák umí uvést významné rodáky a předky 

Obsah: vycházka, práce s encyklopediemi a vyhledávání na internetu, výtvarné ztvárnění 

získaných poznatků, setkání se žijícími sourozenci významných rodáků. 

Metody: problémová; výuka podporovaná počítačem; dovednostně - praktická - kresba 

komiksů; učení v životních situacích 

Formy: skupinová práce po 4 žácích 

Prostředky: životopisná data o jednotlivých osobnostech, fotografie klášterní knihovny, 

fotografie zachycující odhalení pamětní desky Otokaru Březinovi, encyklopedie, Vlastivědná 

charakteristika obce, internet, výkresy, pastelky 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: významná osobnost, rodák, hudební skladatel, básník, malíř 

Činnost učitelky: 

- ukazuje žákům fotografii paní Vojslavy a předkládá dětem problémovou úlohu z minulé 

hodiny, společně s žáky hledá řešení a vybírá jednu z možností, 

- pomáhá s rozdělováním úkolů, jde s žáky na poznávací vycházku, zastavuje 

se u pamětních desek a významných míst, čte s žáky texty na deskách, 
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- vyzývá jednotlivé skupiny k vytváření myšlenkových map sledovaných osobností - Jana 

Nováka, Otokara Březinu, bratří Vranických, Jana Moštěka, 

- napomáhá s vyhledáváním dalších informací na internetu v počítačové učebně 

a s vyhledáváním v encyklopediích, 

- vede frontální rozhovor na téma jak připravit komiksy a napomáhá s organizací jejich 

kreseb, 

- účastní se rozhovorů o osobnostech a hodnocení jednotlivých výkresů 

Činnost žáků: 

- hledají řešení problému, navrhují různé možnosti, vybírají poznávací vycházku a práci na 

internetu a s encyklopediemi, rozdělují se do skupin po pěti žácích, losují otázku, 

- na poznávací vycházce si pamatují údaje z pamětních desek nebo výklad učitelky, 

- ve třídě vytvářejí do deníků myšlenkovou mapu k jednotlivým osobnostem, 

- vyhledávají údaje na počítači a v encyklopediích, doplňují chybějící údaje 

do myšlenkových map, kreslí skupinově komiksy, hovoří o osobnosti, kterou ztvárňovali 

v komiksech (Příloha 11), 

~ hodnotí svoji práci ve skupině a práci ostatních skupin, 

- navštěvují dosud žijící sourozence dvou významných rodáků. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné 

způsoby, metody a strategie, organizuje a řídí vlastní učení, kriticky zhodnotí výsledky svého 

učení (1), vyhledává informace vhodné k řešení problému, cíleně využívá různých 

informačních zdrojů, samostatně řeší problémy (2), účinně spolupracuje ve skupině (4). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČjL - rozvoj slovní zásoby, Komunikační a 

slohová výchova, ČJS - Lidé a čas, OSV - komunikace, spolupráce, seberegulace, 

sebeorganizace, MV - rozvoj schopnosti využívat potenciál Internetu jako zdroje informací, 

výběr, třídění a hodnocení těchto informací 
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3.3.4. Náboženství 

Cíl: Žák se seznamuje s pojmy křesťan a se zásadami křesťanského života. Respektuje 

a oceňuje naše tradice 

Obsah: četba z bible - příběh o Janu Křtiteli a o křtu Páně 

Metody: relaxace; dovednostně - praktická 

Formy: individuální i skupinová-po čtyřech žácích, kooperace 

Prostředky: 3 velké archy papíru, psací pomůcky, mapa světa 
v 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: křesťan, bible, tradice 

v 

Činnost učitelky: 

- seznamuje žáky s Biblí jako s knihou plnou příběhů a doporučení, která má člověk 

v životě zachovávat, aby prospíval sám sobě i druhým, 

- předkládá žákům neznámé pojmy např. křest, křesťan, pokání, hřích, 

- pomáhá žákům vyhledat na mapě světa stát Izrael a Palestinu , 

- vede žáky ke zklidnění, předčítá relaxační příběh (Příloha 12), 

- vyzývá děti, aby vyjádřily svoji představu a zapsaly ji na arch papíru, 

- zklidnění žáků, vyjádření představy a její zápis na arch papíru se ještě 2x opakují, 

- řídí besedu na téma duchovní tradice, zadává žákům dotazník, provádí s žáky hodnocení. 

v 

Činnost žáků: 

~ seznamují se s Biblí, navzájem si vysvětlují neznámé pojmy, vyhledávají Izrael 

a Palestinu na mapě světa, uklidňují se, zavírají oči, postupně se jim uvolňují ramena a 

krk, tělo je nehybné, dýchají klidně, nádech, výdech, ocitají se v zemi zvané Judea a 

soustředí se na relaxační příběh 1, slovy vyjadřují svoji představu o postavě Jana Křtitele 

před členy své skupiny, představy zapisují na arch papíru, 

- opět se uklidňují, třou si ruce, uvolňují se, třou si ruce rychleji a rychleji, jakmile ucítí 

teplo v dlaních, přiloží je na víčka, zavřou oči a pomalu se vracejí zpět do Judey, 
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poslouchají relaxační příběh 2, na arch papíru zapisují ve skupinách odpovědi na otázku: 

„Co si myslíte, že by Jan řekl našim žákům?", 

- žáci se opět zklidňují, protože řeka Jordán je opět volá zpět do Judey, všichni se mají 

pohodlně usadit a poslouchat, následuje relaxační příběh 3, žáci plní třetí úkol: vyvozují, 

kdo je křesťan a jaké jsou zásady křesťanského života, 

- skupiny opět zapisují odpovědi na arch papíru (Příloha 12), 

- žáci vyplňují dotazník, mluvčí za skupiny slovně hodnotí práce svoje i svých spolužáků. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák formuluje a vyjadřuje svoje myšlenky a názory, 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje (3), podílí se na 

utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

vytváří si pozitivní představu o sobě samém (4), chápe základní principy, na nichž spočívají 

zákony a společenské normy, respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních 

hodnot, respektuje a oceňuje naše tradice (5). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: OS V - komunikace, kooperace, sebepoznání, 

mezilidské vztahy, kreativita, utváření žebříčku hodnot a vliv na následné chování, VDO -

získávání správných životních postojů , ČjL - rozvoj slovní zásoby, kultury mluveného 

projevu a stručného formálně správného písemného projevu , VEG - podpora pozitivních 

postojů k tradičním obecně uznávaným hodnotám, MuV - multikulturalita. 

3.3.5. Interwiev s premonstrátem 

Cíl: Žák se setkává s převorem premonstrátského řádu a seznamuje se s tímto řádem 

Obsah: návštěva převora premonstrátského řádu ve škole 

Metody: interwiev; myšlenková mapa; učení v životních situacích, dovednostně-praktická 

Formy: skupinová 

Prostředky: připravené otázky, kytice květin 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: premonstrát, hábit 

Činnost učitelky: 
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- zadává žákům pojmy, ze kterých mají vybrat ty, které se mohou vztahovat 

k premonstrátskému řádu, ze správných pojmů sestavují myšlenkovou mapu a otázky pro 

převora, 

- dohlíží na rozdělení otázek do skupin, 

- diskutuje s dětmi o tom, co vše je potřeba pro uskutečnění besedy zařídit, dohlíží 

na rozdělení jednotlivých úkolů, beseduje s dětmi o pravidlech slušného chování, 

- při návštěvě pana opata dohlíží v pozadí na plnění úkolů, po ukončení návštěvy pomáhá 

žákům s nalepením otázek a odpovědí na arch papíru a s jejich umístěním na nástěnku. 

Činnost žáků: 

- ze zadaných pojmů vybírají žáci ty, které lze přiřadit k premonstrátskému řádu, z pojmů 

vytváří myšlenkovou mapu, nejdříve ve skupině, pak společně na tabuli, 

- z vybraných pojmů se snaží vytvořit otázky pro převora, otázky píší na lístky papíru a 

kapitán každé skupiny vylosuje pro svou skupinu 2 otázky, rovněž losovali, kdo pana 

převora přivítá, kdo pro něho obstará kytici květin na poděkování, kdo navštíví pana 

opata a paní starostku s otázkami, které se týkají spolupráce obce a kláštera, 

- při příchodu vybraná skupina vítá pana převora, všichni se aktivně účastní interwiev 

s panem převorem, odpovědi zaznamenávají na připravené lístky s otázkami, 

- po zodpovězení otázek volně besedují spaném převorem o všem možném a tleskají 

na závěr, 

~ vybraná skupina děkuje za všechny za besedu a předává kytici, loučí se s panem převorem 

a přijímají pozvání na návštěvu kláštera, 

- otázky s odpověďmi nalepují na plakát a umisťují na nástěnku (Příloha 13). 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák organizuje a řídí vlastní učení (1), samostatně řeší 

problémy (2), naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuse (3). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČjL - rozvoj slovní zásoby, formulování 

a přednesení vlastního názoru, zvládání pravidel mezilidské komunikace, ČJS - Lidé kolem 
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nás, Lidé a čas, OSV - osobnostní, sociální, morální, VDO - občanská společnost a škola, 

občanská společnost a stát, MuV - lidské vztahy. 

3.3.6. Návštěva kláštera a kostela 

Cíl: Žák respektuje a oceňuje naše kulturní a historické dědictví, seznamuje se způsobem 

života v klášteře, uvědomí si důležitost spolupráce obce a kláštera 

Obsah: návštěva kláštera a kostela, záznam rozhovoru se starostkou a opatem, práce s textem, 

kresba 

Metody: pozorování; rozhovor; didaktická hra, názorně demonstrační - kresba, učení 

v životních situacích 

Formy: skupinová 

Prostředky: papír, psací potřeby, puzzle, fotografie sv. Anny Samotřetí, informace získané 

rozhovorem s představitelkou obce, uhel 
v 

Časová dotace: 5 vyučovacích hodin 

Klíčová slova: spolupráce, knihovna, kostel, kulturněhistorické dědictví 

Činnost učitelky: 

- zadává žákům akrostichon k uhádnutí dnešní náplně hodiny, 

- navštěvuje s žáky klášter a kostel, 

- zúčastňuje se setkání žáků s panem opatem, 

- diskutuje s žáky nad odpověďmi na otázku spolupráce obce a kláštera, 

~ dohlíží na umístění zápisů odpovědí na nástěnku, 

~ zadává žákům křížovku a skládankové učení (Příloha 14.1.), 

- zadává žákům kresbu uměleckého díla, které je něčím zaujalo, 

~ zúčastňuje se hodnotícího procesu. 

Činnost žáků: 

- luští akrostichon, 

86 



- prohlížejí si obrazy zakladatelů kláštera, 

- navštěvují knihovnu, prohlížejí si knihy psané švabachem, česky, německy, latinsky, 

- obdivují krásně vykreslené iniciál, prohlížejí si nástěnné malby, nahlížejí do klauzury, 

v kostele si prohlíží obraz p. Marie Bolestné a poslouchají pověst o něm, 

- zastavují se u vzácně vyřezávané kazatelny s 61 andělíčky, 

- navštěvují kapli sv. Anny Samotřetí a prohlíží si nejvzácnější uměleckou památku, 

- navštěvují kapli, která je mezi klášterem a kostelem, kde se premonstráti každý den modlí, 

- setkávají se s panem opatem, který jim odpovídá na otázku vztahu kláštera a obce, 

- po příchodu do školy skupina, která navštívila paní starostku, čte její odpověď na otázku 

spolupráce obce a kláštera, 

- zapsané odpovědi pana opata a paní starostky umisťují na nástěnku, nadpis vytvářejí podle 

slov pana opata Nemůže být Nová Říše bez kláštera a klášter bez Nové Říše (Příloha 

15), 

~ luští křížovku, zúčastňují se aktivity skládankového učení, 

- kreslí umělecké dílo, které je nejvíce zaujalo (Příloha 14.2.) a skládají puzzle kostela, 

které dostali darem od pana převora, 

- hotová díla hodnotí ve skupině a sobě navzájem. 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák organizuje a řídí vlastní učení (1), naslouchá 

promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse 

(3), přispívá k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy (4), respektuje přesvědčení druhých 

lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům (5). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČJS - Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Lidé kolem 

nás, OSV - kreativita, poznávání lidí, hodnoty, postoje, praktická etika, VDO - podpora 

pozitivních postojů k tradičním obecně uznávaným hodnotám, MuV - poznávání památek 

různých kulturních skupin, lidské vztahy EV - vztah člověka k prostředí, UaK - získávání 

pozitivního vztahu k uměleckým hodnotám, rozvoj vlastní tvořivosti. 

A nakonec přijde i Japonec 
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Domluvená návštěva japonského studenta, který žije delší dobu v ČR, se neuskutečnila, 

protože musel z rodinných důvodů předčasně odcestovat do Japonska. Žáci si mohli 

prohlédnout pouze jeho fotografii, setkání se může uskutečnit po studentově návratu. Beseda 

o Japonsku bude dobře zapadat do učiva 5. třídy a může být součásti dalšího projektu. 

3.3.7. Dopis pro pana Konosukeho 

Cíl: Žák shrnuje práci celého projektu , doplňuje občanské aktivity, píše dopis 

Obsah: dopis 

Metody: myšlenková mapa; dovednostně - praktická - tvorba plakátů, kompletace porfolia 

Formy: skupinová 

Prostředky: fotografie Japonce, papír, psací potřeby 
v 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Klíčová slova: portfolio 

Činnost učitelky: 

- ukazuje žákům fotografii Japonce, znovu předčítá úvodní dopis, motivuje je k vytvoření 

myšlenkové mapy, 

- je v dosahu při psaní dopisu, zadává žákům otázky závěrečného dotazníku, 

~ rozdává žákům jejich práce, které jim chybí ke kompletaci portfolia, 

- pomáhá žákům s. tvorbou posledních plakátů a konečným rozmístění plakátů na chodbě. 

Činnost žáků: 

- ve skupinách vytváří myšlenkovou mapu všech činností, které probíhaly v rámci projektu, 

- myšlenkovou mapu mohou žáci doplnit aktivitami, které jsme ve škole nedělali, ale 

probíhají v městečku a pana Konosukeho by mohly zajímat, 

- na základě myšlenkových map píší jednotlivé skupiny společně dopis panu Konosukemu 

(Příloha 16), 

~~~ píší závěrečný dotazník (Příloha 17), 
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- kompletují portfolio, dokončují plakáty a vystavují je na chodbě (Příloha 18). 

Rozvíjené klíčové kompetence: Žák organizuje a řídí vlastní učení, operuje s obecně 

užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do větších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí(l), samostatně řeší problémy (2), formuluje své názory a 

myšlenky,využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s 

okolním světem (3), účinně spolupracuje ve skupině (4). 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: ČjL, OSV - osobnostní, sociální, morální, EGS 

- Jsme Evropané, ČJS, - Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, 

VDO - získávání správných životních postojů, MuV - lidské vztahy. 

3.3.8. Reflexe učitelky 

V historické části si žáci zakoušejí vzájemné propojení nejstarších událostí se současností 

městečka. První hodina, která se věnovala historii, začala klidně, žáci dobře spolupracovali, 

historii si vysvětlují jako minulost měst, obcí, státu a království; všechno, co dělali naši 

předkové; to co se odehrálo za starých časů; staré pověsti a záznamy v kronikách; uplynulá 

minuta; slavná města a králové. Učitelka navazuje najeden z názorů, že historie se 

zaznamenává v kronikách. Na otázku, co je obsahem kronik, je zajímavá odpověď - kronika 

zaznamenává čas - den, hodinu a minutu, které uplynuly. O text v kronikách nemají žáci 

téměř žádný zájem, nejvíce je zajímají fotografie. Mají radost, když poznávají na fotografiích 

známá místa a diskutují nad tím, jak se změnila. Ve školní kronice hledají známé tváře, 

některé děti poznávají na starších fotografiích svoje rodiče. Velký zájem rovněž vzbuzuje 

pozorovat fotografie učitelů proti proudu času. Při prohlížení kronik se někteří hoši rozveselili 

a musela jsem chvíli počkat, než se uklidní. 

Náplň hodiny se čtením textu byla pro žáky nová a zajímavá, kladení otázek ve skupinách 

bylo velkou motivací, která nutila žáky text bez připomínek pročítat znovu. Společné skládání 

znaku bylo pro některé žáky příležitostí k nicnedělání, bylo by vhodnější skládání většího 

počtu dílků nebo skládaček. Ne všem žákům se dařila výroba vlastního erbu. Bylo vidět, že 

nejsou zvyklí samostatně se rozhodovat. Bylo by dobře rozhodnost, samostatnost a 
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vyjadřovací schopnosti rozvíjet ve větší míře. Mohly by k tomu sloužit podobné úkoly, jako 

byl tento. 

Hra s paní Voj slávou žáky zaujala, možnosti lístečků vytížily tři skupiny, dvě skupiny si 

samy vymyslely, co je zajímá. Lístečky jsem použila proto, že jsem chtěla, aby žáci získali 

odpovědi na určité otázky, domnívám se ale, že u některých pohodlných nebo ostýchavých 

žáků jsem měla s navrhovanou možností počkat delší dobu. 

Zapisování do deníků proběhlo již trochu rychleji, děti nevyrušovaly a soustředily se na 

další otázku. Dotazník: Bylo to dnes zajímavější než jindy? Dnes se mi to líbilo víc než 

minule, i když jsem nevěděl co mám napsat do prostředního sloupce. Dnes se mi to docela 

líbilo. Zapamatoval sis něco zajímavého? Dnes jsem toho dozvěděla hodně, co se dělo kdysi, 

mě zajímá. Dozvěděl jsem se hodně. Příště bychom mohli dělat také něco jiného, jako dnes. 

Pracoval(a) jsi dnes v hodině? Tři žáci se přiznali, že nepracovali. Protože žáci pracovali ve 

skupinách, domnívám se, že skupiny nejsou ještě tak sehrané, aby všichni členové 

spolupracovali. 

S otázkou zjištění údajů o významných osobnostech si žáci hned věděli rady, padaly 

návrhy - na internetu, na stránkách Nové Říše, v encyklopediích, dokonce i na pamětních 

deskách, v klášteře, u babičky a dědečka, u pana varhaníka, z kroniky, na hřbitově. Vycházka 

se dětem líbila, údaje na zapamatování si rozdělily, ale úspěšnost byla asi poloviční. Bavila je 

a celkem se jim dařila i práce s.encyklopediemi a počítačem. Podle zadaného hesla se jim 

podařilo téměř vše vyhledat, pouze údaje o Janu Moštěkovi nebyly v encyklopediích -

základní údaje sdělila žákům jeho praneteř, která je žákyní této třídy, ta také žákům předala 

pozvání na prohlídku obrazů, které jsou ujejích prarodičů. Práce na počítačích při 

vyhledávání údajů byla úspěšnější než při vyhledávání spojů. Bylo jasně vidět, jak žáci 

pokročili v této dovednosti. 

Při výtvarné činnosti ve skupině byly děti hlučné a bylo potřeba je neustále povzbuzovat k 

tvořivosti. Na závěrečné vernisáži skupiny hovořily o životě dané osobnosti a o tom, jak se 

jim pracovalo, vyjadřovat se tímto způsobem jim stále činí potíže. Členové skupiny si 

navzájem hodnotily nejdříve svoje dílo- co jsem nakreslil, proč jsem kreslil právě toto a jak se 

mi pracovalo - pak se hodnotily skupiny mezi sebou navzájem. Jejich hodnocení byla velmi 

Pozitivní, žádná práce nebyla označena za nepovedenou. Hodnocení se zúčastňuje také 
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učitelka. Přidává se k jednotlivým skupinám a společně si sdělují svoje názory, nakonec 

společně hodnotí práci celé třídy. 

Po skončení žáci vyplnili jednoduchý dotazník: Bylo pro tebe snadné nebo těžké vysvětlovat 

spolužákům, co jsi nakreslil(a)? 

Snadné 14; těžké 4. Poslouchali tě ostatní při vysvětlování? Ano 14; ne 4. 

Bavilo tě poslouchat spolužáky? Ano 13; ne 5. Zapamatoval(a) sis dnes něco? 

Hodně 16; málo 2. 

I když sebehodnocení žáků bylo pozitivní, jejich výtvarný projev nebyl příliš zdařilý. 

Vyjadřovací schopnosti je potřeba stále rozvíjet, žáci ještě stále mají ostych a malou 

slovní zásobu. Tato aktivita byla doplněna návštěvou pana Metoděje Nováka, žijícího bratra 

Jana Nováka, v hodině hudební výchovy a manželů Moštěkových - příbuzných Jana Moštěka, 

v hodinách výtvarné výchovy. Pro žáky by bylo vhodnější vytvářet komiksy až po těchto 

návštěvách. Je pravděpodobné, že by jim ztvárňované osobnosti byly bližší a lépe by se jim 

pracovalo. 

V hodinách, kde se mluvilo o náboženství, byly děti z křesťanských rodin aktivní. 

S potěšením předvedly svoje vědomosti před spolužáky a byly „důležité". Při prvním 

relaxačním čtení měly děti problém se zklidněním a se soustředěním, bylo potřeba mluvit 

opravdu pomalu a chvíli čekat, také chvíli trvalo, než pochopily, co se od nich žádá. Úkoly 

plnily ve skupinách. Je vidět, že v některých skupinách se ještě jednotliví členové snažili 

prosadit svůj názor (jeho vlasy a oděv měly několik variant), jinde hledali kompromis (každé 

oko mělo jinou barvu). Členové některých skupin příběh znali a jejich představa proto byla 

téměř stejná. Zapisování trochu rušilo atmosféru představ, příště by bylo lepší si je sdělovat 

v kruhu. 

Na otázku, co si děti představují pod pojmem duchovní tradice, děti odpovídaly - víra 
v Boha, modlitba, návštěva bohoslužby, poutě. Na anonymní anketu o dodržování duchovní 

tradice v jejich rodinách odpovědělo 10 žáků ano, 4 ne a 6 žáků nevím. Tento výsledek mě 

nepřekvapil, ve třídě je 10 žáků, kteří navštěvují hodiny náboženství. 
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Přes počáteční rozpaky se tato činnost setkala s velmi kladnou odezvou. Zde jsem 

zaznamenala některé odpovědi žáků, se kterými jsem osobně mluvila. Všechny žáky jsem 

nechala dnešní hodinu oznámkovat. 

Dotazník: Jak se ti dnes pracovalo ve skupině? Nejdřív jsem nevěděl co mám dělat, ale 

pak to bylo docela dobrý. Líbilo se mi mít zavřené oči a představovat si, že jsem někde úplně 

jinde. Líbilo se mi, že jsme se neučili, jen jsme si hráli. Nelíbilo se mi, že Pepovi se už zase 

nechtělo nic dělat a Jirka si myslel, že on musí mít vždy pravdu. Bylo to dnes zajímavější než 

jindy? I když jsem nejdřív nevěděla, co se bude dít, moc se mi to líbilo. Byla bych ráda, 

kdybychom mohli zase dělat něco podobného. 

Zapamatoval sis něco nového? Mnoho věcí jsem už věděl z náboženství, o to více se mi to 

líbilo. Bylo to na mě hodně nových věcí a zdálo se mi to těžký, ještě, že jsme měli ve skupině 

Martina, který skoro všechno uměl říct, já bych někdy nevěděl, jak to mám napsat. Jakou 

známkou bys dnešní aktivitu ohodnotil(a)? 17 žáků tuto činnost ohodnotilo známkou 

výbornou a 3 žáci chvalitebnou. 

Návštěva pana převora měla vyzkoušet, jak funguje vzájemná spolupráce mezi dětmi, jak 

se dokáží domluvit, rozdělit si mezi sebou spravedlivě úkoly tak, aby na žádný nezapomněly, 

a hlavně s jakou odpovědností budou k úkolům přistupovat. Žáci se už naučili pracovat s 

myšlenkovou mapou, některé skupiny měly více nápadů, některé méně, hodně otázek bylo 

společných. U všech bylo vidět, že se na návštěvu těší a zároveň se snažili, aby bylo zařízeno 

vše, co je potřeba. Dvojice, která měla přivítat pana převora, se zdráhala plnit tento úkol, ale 

když jim byla nabídnuta výměna s jinou dvojicí, svůj původní úkol si ponechala. 

Přivítání proběhlo v přátelském duchu, pan převor se s některými dětmi osobně znal, a tak 

se hned od začátku vytvořila velmi uvolněná a přátelská atmosféra. Odpovědi na otázky byly 

jednoduché a přiměřené věku žáků, děti spolupracovaly a odpovědi si zapisovaly, po 

vyčerpání otázek došlo k neformálnímu rozhovoru. Hovořilo o školním prospěchu, o zájmech, 

konfrontoval se školní život dříve a nyní, na závěr žáci panu převorovi zatleskali, dali mu 

kytici ze zahrádky a slíbili návštěvu kláštera. Žáci osvědčili, že jsou schopni sami besedu 

naplánovat i zabezpečit, včetně všech detailů. 
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Po skončení vyplňují žáci dotazník: Beseda s premonstráty se mi líbila 16, nelíbila2. Při 

přípravě otázek jsem měl(a) dobré nápady 12, neměl(a) dobré nápady 5, neví 1. Pracoval(a) 

jsem v hodinách 17, nepracoval(a) jsem v hodinách 1. Beseda mě zaujala 15, beseda mě 

nezaujala 1 a neví 2. (Počet dotazovaných žáků - 18). Z dotazníku vyplývá, že seznámení 

s řádem tímto způsobem bylo pro většinu žáků zajímavým, zároveň se mohly rozvíjet 

dovednost spolupráce, řešení problému a komunikace. 

Návštěva kláštera a kostela proběhla opět ve velmi uvolněné atmosféře. Pan převor ukázal 

žákům knihovnu, vstup do klauzury, místo, kde složil sliby a kde se pravidelně s ostatními 

premonstráty modlí, památky které obdivuje. Žáci byli klášterní knihovnou nadšeni. Prohlíželi 

si knihy a malby. Jeden žák si vzpomněl na návštěvy Otakara Březiny v klášteře. Pan převor 

mu umožnil, aby se posadil za stůl, za kterým Březina sedával a představil básníka v klášterní 

knihovně. Žáci se také seznámili s významnými památkami v kostele. Uvědomili si, že jsou to 

opravdové skvosty a je potřeba je chránit. Domnívám se, že rovněž forma osobního vztahu 

pana převora k daným místům jim přidala na důležitosti. Pak se žáci prošli po rajském dvoře a 

navštívili pana opata. Myslím si, že tento bezprostřední kontakt s premonstráty a prostředím, 

kde žijí, prohlubuje pocit sounáležitosti s nimi jako spoluobčany a s místem, kde žijí jako 

s významnou kulturní památkou. Tím byl splněn cíl, který jsme si stanovili. Zakončením 

aktivity byla kresba uměleckého díla, které mě v kostele zaujalo.Většina žáků kreslila sochu 

sv. Anny Samotřetí. Žákům je blízký motiv maminky a babičky a také se jim asi toto dílo 

zdálo pro výtvarné ztvárnění nejjednodušší. Na hotové výkresy kolem kresby zapsali vše,co si 

zapamatovali o této soše a o místě, kde se nachází. Návštěvu kostela a kláštera dokumentují 

fotografie v Příloze 14. 

Z vyjádření pana opata a paní starostky, které získali žáci v osobním rozhovoru, 

vyplynulo, že mezi obcí a klášterem je velmi úzká spolupráce. Pro obec i klášter je tato 

spolupráce velkým přínosem, pro žáky velký příklad. 

Dotazník: Byl(a) jsem už někdy v klášteře? ano 9, ne 9; Líbila se mi klášterní knihovna 

ano 18, ne 0; Je pro mě život v klášteře zajímavý ano 15, ne 2, neodpověděl 1. Při psaní 

dopisu pracovali žáci ve skupinách podle vlastních myšlenkových map. Psaní souvislého 

textu není jednoduché, pouze v jedné skupině jsem zaznamenala velmi dobrou spolupráci 

mezi členy, ve zbývajících dvou se našli dva žáci, kteří nepracovali. 
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Řešení této situace vidím v důsledném rozdělování úkolů ve skupině a také v její dobré 

spolupráci, kdy se na společném úkolu mohou podílet všichni. 

Jedním z nástrojů k posouzení přínosu projektu pro žáky bylo napsání závěrečného dopisu 

pro pana Konosukeho. Několik jeho ukázek je obsaženo v Příloze 18 a poukazuje mimo jiné 

na množství nových poznatků a osvojených pojmů, které běžně ve svých vyjádřeních žáci 

používají. Často jsou to přímo klíčová slova, která jsem při plánovaní jednotlivých aktivit 

považovala za nejdůležitější. Dozvídáme se též o pozitivních postojích dětí k rodné obci, 

jejím tradicím i životnímu prostředí. Domnívám se, že žáci mladšího školního věku jsou 

k těmto hodnotám zvláště vnímaví a je vhodné poskytovat jim dostatek aktivních příležitostí 

k jejich růstu. Mnoho důležitých postřehů lze vyčíst i zodpovědí žáků v závěrečném 

dotazníku. Potvrdil především ochotu ke spolupráci ve skupině a pozitivní přístup k aktivním 

metodám ve vyučovacím procesu (Příloha 17). 
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3.4. Závěr praktické části 

Projekt svým uspořádáním naplňoval dětskou potřebu aktivního střetávání se světem, 

potřebu nových zkušeností, poznatků a schopností a odpovědnosti za práci. To se projevilo 

hned v počáteční fázi, kdy žáci přijali projekt s nadšením a od první chvíle ho brali jako svoji 

věc. To jim umožňovalo, aby přicházeli se svými nápady a sami rozhodovali o jednotlivých 

krocích. Projekt jim byl blízký zejména tím, že vycházel z prostředí, které je obklopuje a měl 

konkrétní cíl. 

V rámci hlavního dlouhodobého cíle se žáci sami rozhodli pro dílčí cíle, které bylo 

potřeba naplnit. V mnoha případech sami, i když po předchozí diskusi, dospěli k tomu, co 

všechno je ke splnění cíle potřeba. Podařilo se jim nenásilnou formou překonat izolovanost 

jednotlivých předmětů, protože ty byly podřízeny dílčím cílům a zároveň cíli hlavnímu. 

Směřování k jednomu hlavnímu cíli zajišťovalo celistvost poznání. 

Tím, že žáci přijali projekt za svoji věc, převzali odpovědnost za projekt na sebe. Moje 

role učitele se téměř proměnila v roli partnerskou, i když svoji roli autority neztratila. Ale i já 

jsem musela plnit úkoly, které byly potřeba ke zdárnému naplnění cílového úkolu, např. výběr 

vhodných metod, zajištění pomůcek, spolupodílet se na hodnotícím procesu, zajímat se, zda 

práce ve skupinách funguje správně atd. K dosažení cílů jsme používali různé druhy metod. 

Byly to metody kritického myšlení i metody tzv. prožitkové. 

Žáci byli vždy na začátku hodiny seznámeni s cílem vyučování a také s tím, jak bude 

probíhat hodnocení. Velmi se osvědčilo cíle vyučování prodiskutovat společně sžáky. 

Formulace cílů učení musela být konkrétní a všem jasná, dílčí cíle byly kontrolovatelné. Cíl 

vyučování jsme vždy napsali na tabuli. Všechny hodnotící činnosti učitele směřovaly 

k dosažení stavu, kdy žáci budou schopni sami realizovat hodnotící aktivity, provádět analýzu 

výkonu a pronášet hodnotící soudy o výkonech svých spolužáků a o výkonech vlastních. 

Chybu ve výuce jsme chápali jako běžnou součást každé lidské činnosti, kdy žák zkouší 

něco nového, co dosud neznal. Při samostatné práci může chybovat. Aby chyba neohrozila 

žákovo učení, snažila jsem sej í nejdříve odhalit, určit místo jejího výskytu, chybu osvětlit a 

opravit. 
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V procesu hodnocení jsem se snažila respektovat princip pozitivního hodnocení a během 

projektu poskytnout každému žákovi prožitek úspěchu. Vždy jsem se snažila, aby 

do hodnotícího procesu byli vtaženi také žáci. Proto posouzení žákova výkonu byla věc nejen 

učitele, ale i spolužáků a žáka samotného. Žáci měli možnost se zpětně podívat na svůj výkon, 

podílet se na regulování své vlastní učební činnosti, hodnotit ji a tím přijímat zodpovědnost za 

své učení. Žáci se zároveň učili porozumět aktivitám druhých i sami sobě a tím dokázali lépe 

oceňovat výkony svých spolužáků i své vlastní. 

Během projektu jsme jednotlivé práce žáků nebo skupin uspořádávali do portfolia. 

Portfolio nám umožnilo ocenit žákův pokrok, úsilí a obohatilo spolupráci učitele a žáka na 

hodnocení. 

Sebehodnotící dovednosti u žáků jsem se snažila navozovat jednak průběžným 

sebehodnocením a jednak hodnocením závěrečným. Průběžné sebehodnocení jsme chápali 

jako sebekontrolu žáka, která umožňuje žákovi provádět zpětnou vazbu, tj. analyzovat svůj 

výkon, odhalovat chybné kroky v řešení, opravit řešení v úkolu, stanovovat další učební 

postupy, které zajistí žákovi úspěšné zvládnutí požadovaného úkolu. Zpětnou vazbu při 

sebekontrole byly například pracovní listy, vyhledávání spojení z Prahy do Nové Říše, 

výpočet vzdálenosti podle měřítka, prezentace plakátů v bloku regionální podmínky nebo 

aktivita Vím, chci vědět, dozvěděl jsem se v bloku historické události. Na průběžné 

sebehodnocení navazovalo závěrečné sebehodnocení, které odráželo souhrnnější názor žáka 

na svou práci, postoje k sobě samému, reflektovalo a formulovalo vlastní pocity, které 

doprovázely učební činnost žáka. K tomuto účelu jsme použili sebehodnotící dotazník. 

Během celého projektu jsme se snažili o dokumentaci jeho průběhu. Zpracované plakáty 

nebo jednotlivé práce jsme vystavovali na nástěnce. Na závěr jsme vypracovali plakáty, které 

shrnovaly celý průběh projektu, včetně úvodního i závěrečného dopisu, a ty jsme vystavili na 

chodbě školy. Žáci „autoři" pak celý projekt předvedli ostatním třídám na nižším stupni. O 

projekt se zajímali i jednotliví učitelé a pan ředitel. Bylo vidět jaký pokrok udělali žáci ve 

způsobu vyjadřování. Portfolio a závěrečný dopis jsou podkladem pro vyhodnocení splnění 

Předpokladů v oblasti vědomostí, dovedností, postojů a budování pojmotvorného aparátu. 
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Projekt svým charakterem přispěl k rozvinutí týmové práce. Bylo radostné při vytváření 

závěrečných plakátů vidět, jak každá skupina pracuje na jiném úkolu a pak navzájem si svoje 

práce ukazují a hodnotí. V té chvíli jsem si vzpomněla na naše první setkání s úhledně 

vyrovnanými lavicemi a žáčky pasivně očekávajícími, co se bude dít. Rozdíl s tímto bzučícím 

úlem plným nejrůznějších nápadů byl opravdu zásadní. 

Protože žáci nebyli zvyklí pracovat ve skupinách, zvolila jsem na začátku práci 

ve dvojicích. Při spolupráci ve dvojicích probíhala rovnocenná spolupráce nebo spolupráce 

silnějšího se slabším, kdy se předpokládá pomoc žákovi, který ještě nezvládl dané učivo. 

Ideální je v tomto případě dvojice kamarádů, ve které dochází k vzájemnému respektování 

obou členů. Ve druhé polovině projektového úkolu jsem nejčastěji volila skupiny po čtyřech 

žácích. Skupiny byly vytvářeny tak, že jsem vybrala čtyři kapitány s přibližně stejnými 

schopnostmi (nemuseli to být vždy ti nej lepší), a ti si potom z ostatních žáků k sobě vybrali 

družstvo. Začátky byly různé, jednou se nám např. stalo, že chlapec, který měl dělat kapitána 

se sám zařadil ke kamarádovi, který byl také kapitán a rozdělování do skupin jsme museli 

zopakovat. 

Bylo zajímavé, že někteří žáci, kteří se obvykle moc neprojevovali, jako kapitáni „ožili". 

Uměli rozdělit úkoly v rámci skupiny a také pohlídat, aby všichni ve skupině pracovali. 

Vedoucí by měl být schopen řídit činnost skupiny a dokázat prezentovat a hodnotit výsledky 

její činnosti .Ve skupině po čtyřech žácích se většinou vytvořily dvě rovnocenné skupiny. 

Pouze v jedné skupině se vytvořila trojice a jeden člen zůstával pasivní. Této skupině jsem 

věnovala zvýšenou pozornost a dbala na to, aby se lichý člen „neulejval". Příště se při jiném 

rozdělování skupin začlenil do jiné skupiny, do které více „zapadal". 

S potěšení jsem pozorovala, že na konci projektu se stala práce ve skupinách pro žáky 

samozřejmostí. Ale stále jsem ještě musela dávat pozor, aby všichni členové skupiny 

pracovali. Téměř vždy se našel někdo, kdo by se rád tzv. vezl, a ostatní členové skupiny 

pracovali za něho. Myslím si, že tento problém vyžaduje, aby každý člen skupiny měl úkol, 

který musí splnit právě on. Ze strany učitele pak, aby měl situaci pod kontrolou a v případě 

potřeby zasáhl. Domnívám se, že tím jak budou žáci získávat větší zkušenost skupinové 

Práce, budou si sami volit kapitány a ve skupinách rozdělovat úkoly, naučí se práci ve 

skupinách tak, že ulejváci se budou zapojeni a budou to brát jako samozřejmost. 
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V závěrečném dotazníku se objevilo hodnocení dvou žáků, kteří neradi pracují ve skupině. 

Práci by si chtěli dělat vždy podle sebe a sami by si ji chtěli také prezentovat. Jednou budou 

pravděpodobně pracovat v týmu a spolupracovat s ostatními lidmi na různých úrovních, a 

proto se domnívám, že by i oni měli ovládat kooperativní strategie a získávat tím pozitivní 

vztah k ostatním lidem. 

V neposlední míře je potřeba připomenout, že se projektem podařilo propojit život školy 

s životem obce a kláštera na úrovni jejich představitelů a rovněž s řadovými občany obce -

sourozenci významných rodáků. Projekty tedy poskytují řešení, která mohou být testována a 

zhodnocena i v reálném světě mimo školu, a tím motivovat žáky k dalšímu učení. Nabízejí 

možnost, která se dotýká rozvoje kompetencí; umožňují propojovat teorii s praxí, mohou 

napomoci vyřešit i některé problémy, které jsou mimo školní prostředí. Jejich kapitál je tedy 

obrovský. 

Rozvoj klíčových kompetencí 

Rozvoj klíčových kompetencí je cíl dlouhodobý. Přehled rozpracovaných klíčových 

kompetencí u jednotlivých činností v projektu představuje cíl dosažitelný, a to na úrovni 

možné pro každého konkrétního žáka. 

Kompetence k učení 

Tyto kompetence žáci v projektu rozvíjeli mnoha činnostmi. Uvedu některé z nich. 

Vyhledáváním údajů na internetu a v encyklopediích a jejich následné použití jako podklad 

k další práci se rozvíjí schopnost vyhledávat informace a dávat je do souvislostí. Vyprávěním 

pověstí paní Voj slávy se rozvíjí představivost. Aktivním plánováním se v žácích probouzí 

pocit, že oni sami jsou hybnou silou mnoha věcí, i procesu učení, a že sami mohou něco 

udělat a nesetrvávat v pasivitě. Přemýšlením o svém budoucím zaměstnání se v žákovi 

pokládají základy k ochotě dále se vzdělávat, popř. ochotě k celoživotnímu vzdělávání. 

U žáků nadaných a průměrných probíhá proces osvojování kompetencí k učení rychleji, 

snadněji se učí vyhledávat a třídit informace, snadněji je propojují, operují s obecně 
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používanými termíny, dokáží zhodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich. U žáků 

méně nadaných je osvojování dovednosti pomalejší, je potřeba je více povzbuzovat a popř. 

jim pomáhat se zvládnutím aktivit, které kompetence rozvíjejí. Žáci se rovněž cvičili ve 

schopnosti hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o nich. 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci byli v projektu postaveni před problém, který jim byl předložen formou emailu 

od japonského turisty. Byli nuceni rozpoznat a pochopit problém, opatřit si potřebné 

informace, hledat různé cesty řešení, popř. vybrat z více možností jednu variantu (např. výběr 

trasy na vycházku), zdokumentovat daný krok a pokračovat řešením dalšího problému tak 

dlouho, než byly všechny problémy vyřešeny. Aktivnější žáci jsou způsobilejší k řešení 

problémů, ale pro všechny žáky je důležitou zkušeností jakýmkoli způsobem se podílet na 

dořešení problémů. 

Kompetence komunikativní 

Při řešení problémů zaujímá ústřední místo komunikace mezi členy skupiny. Pouze při 

adekvátní komunikaci může ve skupině a mezi skupinami dojít k úspěšné kooperaci, která je 

zase předpokladem pro optimální řešení problému. Velmi důležité je neustálé rozšiřování 

slovní zásoby. K tomuto účelu sloužilo plánovité budování pojmotvorného procesu pomocí 

klíčových slov uvedených u každé kapitoly. Při prezentaci svých výsledků se žáci učili jasně 

se vyjadřovat, umění naslouchat, popř. opakovat a shrnout důležité poznatky. Zvláště umění 

vyjadřovat se a umění naslouchat, přestože měli dostatek příležitostí k procvičování, jim stále 

znovu činilo potíže. Žáci měli možnost vést interwiev s představiteli kláštera a obce. Ti 

ostýchavější se nechtěli před ostatními zahanbit a překonali svoji nesmělost. Nakonec 

projektu byly jednotlivé skupiny schopny představit celý projekt svým spolužákům 

z ostatních tříd. Velkou výhodu spatřuji vtom, že dovednosti komunikace se mohou 

nenásilnou formou učit žáci méně komunikativní od žáků, kterým komunikace nedělá 

problémy. Žáci dostávali příležitost k tomu, aby si vytvářeli pozitivní představu o sobě samém 

(erby). 
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Kompetence sociální a personální 

Tyto kompetence se nejlépe rozvíjejí při práci ve skupině. Pro kooperativní činnost je 

důležitá velikost skupiny. V první fázi projektu žáci spolupracovali ve skupinách po dvou 

žácích, později po čtyřech. Žáci přicházeli do kontaktu i stěmi žáky, s nimiž neměli 

vybudované pevné kamarádské vztahy. V takové skupině se žák učí sociálním dovednostem, 

např. přijímat jeden druhého se všemi jeho vlastnostmi, dále toleranci a respektu. 

Nej lepší práce byla se skupinami ustálenými, zvyklými spolupracovat. Jednotliví členové 

už znali svoji pozici ve skupině a předpokládali určité dovednosti od druhého člena ve 

skupině. Pro budování sociálních dovedností je ale vhodné složení skupin měnit. 

Tím, že každý žák při plnění úkolu přispíval svým dílem, docházelo k posilování zdravého 

sebevědomí. Budování rozmanitých dovedností budovalo sebedůvěru u dětí, které selhávaly 

při samostatné práci. Interakce „tváří v tvář" umožňovala zpětnou vazbu při společné kontrole 
i 

a obhajování úkolů, což je velmi důležité v procesu učení. 

Kompetence občanské 

Žáci při tvorbě plakátů ekosystému lesa, polí a luk zakreslovali, co do těchto území 

nepatří a jakou značku by před ně umístili. Tato aktivita může být východiskem k tomu, aby 

žáci zaujali zodpovědný postoj k ochraně životního prostředí. Rovněž se zamýšleli nad tím, 

kde v jejich okolí jsou chráněná území. V projektu se setkali také s pojmy tradice, kulturní a 

historické dědictví. Uvědomili si, že je nutné všechny tyto hodnoty chránit. Přínosem pro 

žáky bylo setkání s představiteli kláštera a s paní starostkou. Měli možnost vnímat spolupráci 

těchto dvou subjektů na společném díle - rozvoji obce. 

Kompetence pracovní 

K rozvoji těchto kompetenci přispívaly didaktické skládačky, práce na plakátech 

a výkresech, kde mohli žáci prokázat svoji zručnost a tvořivost. Zvlášť pro děti slabší jsou 

různé pracovní činnosti vítanou možností seberealizace. Rovněž téma o zaměstnání vedlo 
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žáky k vážnému zamyšlení nad jejich profesním zaměřením a také možná poprvé se zamysleli 

nad tím, co všechno k tomu budou muset nejen vědět, ale i umět. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce s názvem Rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu ke 

kulturnímu dědictví s množstvím podrobně popsaných aktivit potvrdila skutečnost, že tato 

vzdělávací oblast v sobě skrývá velké bohatství námětů a vhodných témat pro všestranný 

rozvoj žáků primární školy. Je důležité, abychom ve snaze zprostředkovat dětem dobré 

vědomosti a užitečné dovednosti, potřebné v celém jejich budoucím životě, volili vhodné 

metody a přístupy. Přitom musíme mít na paměti, ze je třeba, aby si žák při tomto procesu 

utvářel správné postoje k tradicím, rodnému místu a lidem, s kterými žije. 

V diplomové práci jsem si vytyčila tyto cíle: zpracovat vlastivědnou charakteristiku 

obce Nová Říše a na tomto základě vybrat a představit možnosti využití vybraných 
v 

témat ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve 4. ročníku základní školy. 

Zpracovaná vlastivědná charakteristika obce je spolu s kapitolou o metodách, použitých 

v práci, obsahem teoretické části. Popsané metody využívá autorka pro dosažení vytyčených 

cílů a ověření hypotéz. Dále nastíněné pochopení principů transformačního procesu českého 

primárního školství přispělo ke správné volbě metod a strategií, uspořádaných v projektovém 

úkolu. Vzhledem k tomu, že projektová metoda se stala hlavní metodou použitou v praktické 

části, považovala autorka za důležité sejí v teoretické části věnovat podrobněji. Od pojednání 

o jejím historickém pojetí, zejména vyzdvihujícím nosné myšlenky jejích národních 

propagátorů, postupovala až k pojetí současnému, které v ní stále vidí velmi efektivní formu 

nejen pro základní vzdělávání. Myšlenky R. Žanty lze vyčíst v mnoha moderně podávaných 

teoriích o žádoucím směřováním nejen českého školství. Hlubší studium této problematiky 

vneslo nové inspirace do pedagogické práce autorky. Za velmi důležité považuje především 

propojení školy se skutečným životem a prací a větší podíl realizace výuky mimo izolovanou 

třídu. Zvláštní zkušenosti však ví, jak je tento způsob výuky náročný na přípravu a 

organizační zajištění. Nejen proto rovněž souhlasí s postojem R. Žanty, který si uvědomoval, 

že projektová metoda nemůže být absolutním vládcem, ale vždy cenným pomocníkem 

pravidelného vyučování. 

Hypotézy, vytyčené v úvodu praktické části, byly naplněny. Projekt byl dán k dispozici 

učitelům prvního stupně ve škole. Množství zajímavých aktivit, snadno organizačně 
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dostupných, doplněných reflexí i přílohami představujícími konkrétní práci dětí, má reálné 

předpoklady být obohacením nově vytvářeného školního vzdělávacího programu. Z reflexí 

učitelky, podrobně zpracovaných v závěru každé části projektu, lze vyčíst, jak projektové 

vyučování rozvíjí v žácích klíčové kompetence a vede k prohloubení sounáležitosti žáka 

s přírodním, kulturním a společenským prostředím, které ho obklopují. 

Projekt přinesl u žáků očekávané změny v rozvoji vědomostí. Žáci si osvojili a pochopili 

obsah pojmů vztahujících se k okolnímu prostředí, užívají je při vyjadřování vlastních 

úsudků, uvádějí příklady událostí důležitých v životě obce, umí vyjmenovat významné 

osobnosti. Z osvojených dovedností bych zdůraznila schopnost vyjádřit a obhájit vlastní názor 

a naslouchat názorům druhých, podle možností jednotlivce vyjádřit se srozumitelně v ústním i 

písemném projevu. Žáci se naučili lépe posoudit a zhodnotit kvalitu své práce. Věřím, že 

projekt měl dnes ještě těžko zhodnotitelný vliv na utváření kladných postojů dětí k tradicím a 

k současnému společenskému dění i k životnímu prostředí, které je obklopuje. Velký kus 

práce máme my vychovatelé před sebou při vedení dětí ke spolupráci ve skupině a ke 

kultivovaným reakcím na odlišné názory. Při práci ve skupině se vždy nedařilo aktivně zapojit 

všechny děti a někdy reálný výsledek neplnil představy učitelky. 

Pro mě osobně bylo plánování projektu, jeho realizace a reflexe velkým přínosem 

a získáním mnoha zkušeností pro moji pedagogickou činnost. Pod vlivem naší společné práce 

se prohloubil i můj vztah k některým tradicím, které mě dosud neoslovovaly, a některé 

postřehy dětí obohatily můj pohled na dobře známé prostředí a okolí naší obce. Přála bych si, 

aby tomu bylo tak i u dětí, s kterými jsem na projektu po celý školní rok spolupracovala. 

103 



SEZNAM LITERATURY A PRAMENŮ 

Seznam literatury je úmyslně členěn do dvou částí. 

Autorka záměrně nepoužila standardní alfabetické řazení autorů, neboť chtěla zachovat 

samostatně kompletní literaturu umožňující těm, kteří budou projekt dále využívat, přístup 

k podkladům pro vlastivědnou tématiku vcelku. 

Literatura 

ANDRES, S. Velký příběh Bible. Praha: Vyšehrad 1969. 

ČÁREK, J. Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia 1985. 

ČÍHAŘ, J. Příroda v ČSSR. Praha: Práce 1988. 

DEYL, M. a HISEK, K. Naše květiny. Praha: Albatros 1973. 

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997, ISBN 7178-120-7. 

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido 1996, 

ISBN 80-85931-15-X. 

HROCH, M. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, n.p. 1985. 

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Praha: Karolinum 2001, 

ISBN 80-246-0192-3. 

KUBÍNOVÁ, M. Projekty (ve vyučování matematice) - cesta k tvořivosti a samostatnosti. 

Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 2002, ISBN 80-7290-088-9. 

LOKŠOVÁ, I. a LOKŠA, J. Tvořivé vyučování. Praha: Grada publishing a.s, 

ISBN 80-247-0374-2. 

MAŇÁK, J. a ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido 2003, 

ISBN 80-7315-039-5. 

MOJŽÍŠEK, L. Vyučovací metody. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1975. 

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál 1996, ISBN 80-7178-070-7. 

104 



PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E .a MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: 

Portál 2003, ISBN 80-7178-772-8. 

SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: 

SPN 1983. 

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál 1997, ISBN 

80-7178-124-X.. 

SKALKOVÁ, J. Aktivita žáků ve vyučování. Praha: SPN 1974. 

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999, ISBN 80-247-0885-X.. 

SPILKOVÁ, V. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005, 

IBSN 80-7178-942-9. 

SPILKOVÁ, V. Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací 

perspektivě. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 1997, ISBN 80-86039-41-2. 

SPILKOVÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido 2004, ISBN 

80-7315-081-6. 

STEELOVÁ J. L. a MEREDITH K. S. Rozvíjení kritického myšlení (RWCT, 

Příručka III). Praha: Kritické myšlení o.s.1997. 

VALENTA, J. Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha: Ipos artama 1993, 

ISBN 80-7068-066-0. 

VRÁNA, S. Učebné metody. Praha: Dědictví Komenského 1938. 

VYSKOČILOVÁ, E. Vlastivěda pro 4. ročník. Praha: Portál 1993, 

ISBN 80 7178-060-X. 

ZELENÝ KRUH. Metody aktivního učení. Praha: Zelený kruh 2005. 

ŽANTA, R. Projektová metoda. Praha: Dědictví Komenského 1934. 

105 



TIRA Y, J. Vlastivěda moravská. Telecký okres. Brno: Muzejní spolekl913. 

TESAŘ, S. Pavel a Antonín Vraničtí. Nová Říše: Osvětová beseda 1987. 

TOMAN, A. Faunistická pozorování. Vlastivědný sborník Vysočiny. Jihlava: Muzeum 

Vysočiny 1989, roč. 9. 

WOLNÝ, G. Kirchliche Topographie von Màhler II. Briinn: Karl Winkler 1860. 

ZLÁMALÍK, J. Rostlinstvo údolí Olšanského potoka. Vlastivědný sborník Vysočiny. Jihlava: 

Muzeum Vysočiny 1989, roč. 9. 

Elektronické zdroje 

VÚP: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, [online], Praha: Výzkumný 

ústav pedagogický 2005a [citováno 15.října 2006]. Dostupné na WWW: 

<www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf> 

VÚP: Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, [online]. 

Praha: Výzkumný ústav pedagogický 2005b [citováno 15.října 2006]. Dostupné 

na WWW:<www.rvp.cz/soubor/manual.pdf> 

VÚP: Projektování, plánování v rámci třídního plánu, [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický 2005c [citováno 15.října 2006]. Dostupné na WWW: 

<www.rvp.cz/clanek/264> 

Seznam archivních spisů 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, 38c, Dodatky Dolista, č.33a 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, 38b, dodatky Dolista č. 5. 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, akta, inv. č. 111. 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, č. kart. 557. 

106 

http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf
http://www.rvp.cz/soubor/manual.pdf
http://www.rvp.cz/clanek/264


Vlastivědná tématika 

Literatura 

CIBULKA, J. a MATĚJČEK, A. Francouzské aflámské iluminované rukopisy v knihovně 
premonstrátské kanonie v Nové Říši. PAM č. 34, 1924-5. 

DEMEK J. a NOVÁK V. Neživá příroda, díl I. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 1992, 

ISBN Z80-85048-30-2. 

HLADÍK, B. Nález mincí v Nové Říši. Numismatický sborník č.13, 1975 

HOSÁK, L a. ŠRÁMEK, R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha: Academia 1980. 

FIALA, O. Studie z novoříšského období Otokara Březiny. Ročenka České akademie věd 

č. 9., 1969. 

FLORIAN, G. Archeologické nálezy z okolí Staré Říše. Naším krajem č. 8, 1997 

KODET, V. a KUNSTMULLER, I. Ornitologická pozorování v jihlavském okrese v roce 

1999. Jihlava: Vlastivědný sborník Vysočiny 2001, ISBN 80 86 382-05-2. 

VLČEK, V. a kol. Církevní procesy 50. let. Kostelní Vydři: Karmelitánské nakladatelství 

2002, ISBN 80-7192-797-X. 

KOSMÁK, V. Kukátko z kukátek. Třebíč: Rybníček Drahomír 1998. 

MÁLEK, J. Zemské stezky na jihozápadní Moravě. Časopis Společnosti přátel 

starožitností č.70, 1962. 

SAMEK, B. Umělecké památky Moravy a Slezska II. Praha: Academia 1999, 

ISBN 80-200-0695-8. 

MŽYKOVÁ, M. Navrácené poklady. Praha: Pragafilm 1994. 

PETRASOVÁ, T. Dějiny českého výtvarného umění III./2, 1980-1990. Praha: Academia 

2001, ISBN 80 -200-0735. 

SEHNAL, J. Barokní varhanářství na Moravě. Díl II. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 

2004. 

ŠEBÁNEK, J. Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. Brno: Kramerius 1932 

106 



MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, č. kart. 557. 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, č. k. 556, kniha 3, Kunkova regesta. 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, seg 38h, Dodatky Dolista č. 83. 

MZA Brno, fond E58, Premonstráti Nová Říše, seg 38h, Dodatky Dolista č. 11. 

MZA Brno, fond E58, Protocolum domesticum parochiae Neo-Říšensis, č. k. 557. 

SOKA Jihlava, Národní škola Nová Říše, inv. č. 4. 

SOKA Jihlava, Národní škola Nová Říše, inv. č. 1. 

SOKA Jihlava, Nová Říše, inv. č. 96, Věci školské 1904-1942. 

SOKA Jihlava, Pobočka Telč, Sbírka pečetí, sign 75. 

SÚA Praha, Moravské spisy české kanceláře a české komory, inv. č. 3846. 

Kroniky 

Kronika Nové Říše I. - IV., uložena v SOKA Jihlava 

Kronika Nové Říše V. - VII., uložena na Obecním úřadě v Nové Říši 

Školní kronika I. - III., uložena v SOKA Jihlava 

Školní kronika IV. - VI., uložena v ředitelně ZŠ, Nová Říše Březinova 193 

Pamětní kniha I., uložena v SOKA Jihlava 

Seznam zkratek 

MZA - Moravský zemský archiv Brno 

SOKA - Státní okresní archiv 

SÚA - Státní ústřední archiv Praha 

108 



Seznam příloh: 

Přílohy k vlastivědné tématice 

A. Jan Novák, Otokar Březina, Pavel Vranický, Antonín Vranický 

Přílohy k praktické části 

I. Dotazník - otázky a vyhodnocení formou, grafů 

2.1. Co by zajímalo japonského turistu 

2.2. Víme o Nové Říši 

2.3. Další informace se můžeme dozvědět 

3. Region - slepá mapa 

4. Regionální znalosti a dopravní spojení - pracovní list 1 

5.1. Výpočet vzdálenosti Praha - Nová Říše 

5.2. Výpočet vzdálenosti Tokio - Praha 

6. Nová Říše - slepá mapa 

7. Regionální znalosti- pracovní list 2 

8. Čím bych chtěl být a co k tomu musím umět 

9. Kroniky - vzor pro kresbu erbu 

10. Historie - vím, chci vědět, dozvěděl jsem se 

II. Ukázka komiksu 

12. Náboženství - relaxační příběhy a odpovědi žáků 

13. Návštěva premonstráta - otázky a odpovědi 

14.1. Návštěva kláštera a kostela - skládanka, texty 

14.2. Návštěva kláštera a kostela - kresba sv. Anny 

14.3. Návštěva kláštera a kostela - fotografie 

14.3.1. Celá třída před obrazy zakladatelů kláštera 

14.3.2. S panem převorem k klášterní knihovně 

14.3.3. V kapli svaté Anny 

14.3.4. V kostele 



15. Plakát - Interwiev s představiteli obce a kláštera 

16. Závěrečné dopisy 1, 2, 3. 

17. Závěrečný dotazník 

18. Fotografie plakátů a žáků při práci 

18.1. Plakát - Komiksy 

18.2. Plakát - Příroda 

18.3. Plakát - Kresby kostela a sochy sv. Anny 

18.4. Plakát - Nová Říše na mapě a ve skutečnosti 

18.5. Žáci při tvorbě plakátů 



A. Jan Novák, Otokar Březina, Pavel Vranický, Antonín Vranický 

Jan Novák 
Otokar Březina 

Antonín Vranický 
Pavel Vranický 



1. Dotazník - otázky a vyhodnocení formou grafů - 1. strana 
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1. Dotazník - otázky a vyhodnocení formou grafů - 2. strana 
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1. Dotazník - otázky a vyhodnocení formou grafů - 3. strana 
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Regionální znalosti a dopravní spojení - pracovní list 1 
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7. Regionální znalosti- pracovní list 2 
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9. Kroniky - erb 
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10. Historie - vím, chci vědět, dozvěděl jsem se 



11. Ukázka komiksu 



12. Náboženství - relaxační příběhy a odpovědi žáků 

Relaxační příběh 1 

„Po poušti přichází muž jménem Jan a káže křest a pokání na odpuštění hříchů. 

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte jeho stezky! Každá propast bude zasypána, hory i 

pahorky budou srovnány, co je křivé bude přímé, hrbolaté cesty budou rovně, a každý 

tvor uzří Boží spásu."..." (ANDRES, 1969 s.391). 

Některé odpovědi žáků: 

Má zlaté vlasy, modré oči, je velký. Má prostý šat.. ..Byl velmi vysoký a hodný... 

Na těle má plášť až k nohám... .Má bílý hábit a pleť stejné barvy... .Byl to Žid... 

Byl hodný, dobrosrdečný .... na nohou má sandále.... 

Relaxační příběh 2 

„K Janovi přicházejí zástupy lidí, dávají se v řece Jordánu od něho křtít a vyznávají 

svoje hříchy. V zástupech bylo mnoho hříšných lidí. Ptaly se Jana: „ Co máme 

dělat?" On jim odpověděl:"Kdo má dvoje šaty, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má 

co k jídlu, udělej také tak." Přišli celníci a řekli mu:"Mistře, co máme dělat?" On jim 

řekl: „ Nevymáhejte víc, než máte nařízeno." Tázali se ho vojáci a on jim 

odpověděl:"Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem."..." 

(ANDRES, 1969). 

Některé odpovědi žáků: 

buďte zdrávi cizinci...dobrý den děti, jak se máte.... 

Buďte hodný a pomáhejte druhým. Nemlaťte se a nezlobte paní učitelku a rodiče. 

...aby jsme se učili, ..aby jsme se nešikanovali... aby jsme dělali dobrý skutky.. 



Relaxační příběh 3 

„Ježíš přišel do Jordánu za Janem, aby se od něho nechal pokřtít. Když byl pokřtěn, 

hned vystoupil z vody a lile, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje 

jako holubice přichází na něho. A hle, z nebe promluvil Itlas:" „ Toto je můj 

milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení."..." (ANDRES, 1969). 

Některé odpovědi žáků: 

Křesťan je ten, který věří v Boha a chodí do kostela. Zásady: křest, přijímání, sv. 

zpověď, 

Biřmování, chodit do kostela a věřit v Boha, znát Desatero: V jednoho Boha věřiti 

budeš, nevezmeš jména Božího nadarmo, pomni, abys den sváteční světil, cti otce svého 

i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi, nezabiješ, nezesmilníš, 

nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš starku jeho... Křesťan by se měl držet 

desatera: ctít otce, matku svou, neukrást, nezabít, v jednoho Boha věřit, být 

pokřtěný....Křesťan je Petr a Pavel. Křesťan by měl pomáhat druhým a měl by být 

hodný k druhým. Měl by mít rád lidi a zvířata... 



13. Návštěva premonstráta - otázky a odpovědi 

Kdo je řeholník? 

Věřící, modlí se, pracuje, věří v Pána Boha, chodí v hábitu a je to křesťan žijící 
v kostele. 

Odkud pochází název premonstrát - co to znamená? 

Podle města Premontre ve Francii, kde sv. Norbert založil klášter. 

Jaké nosíte oblečení a proč zrovna takové? 

Nosím bílý hábit od sv. Norberta, hábit byl vlněný. Dále škapulíř, tuniku a cingulum. 

Čím se zabývají premonstráti? 
Působí v klášteře jako farář nebo studuje na faráře, učí náboženství, starají se o 
ubytování turistů, o opravy budov, o prádlo a vaření. Všechny práce řídí opat. 

Co musí člověk udělat, aby se stal premonstrátem? 

Musí být věřící, vybere si klášter, seznámí se s ním, přihlásí se tam a žije tam nějakou 

dobu. Když se mu to líbí, jde studovat na kněze nebo pracuje v klášteře, stane se 

řeholním bratrem. 

Je Vám chladno když sloužíte v zimě mši? 

Je pořádně! Jsou zmrzlí jak ratlíci mají čtyři vrstvy. 

Líbí se Vám v Nové Říši? 

Líbí se mi v Nové Říši,ale budu se stěhovat k Brnu. 

Stýská se vám po rodině? 

Teď ani ne, zpočátku ano. Domů jezdívám jednou za měsíc na tři dny 

Jaké máte v kostele a klášteře památky? 
Kazatelna, socha sv. Anny, fresky, knihovna. 



] 4.1 Návštěva kláštera a kostela - skládanka, texty 

1. skupina 

Knihovna má přes 15 500 svazků. Asi polovina knih byla vytištěna před rokem 

1800. Složením připomíná spíše knihovnu zámeckou než klášterní, hojně jsou zde 

zastoupeny přírodní vědy, lékařství, filologie, zeměpis, historie. Do teologické literatury 

náleží jen asi jedna čtvrtina. Mezi vzácné ručně psané knihy patří 2 náboženské knihy za 

14. století. 

2. skupina 

Na hlavním průčelí kostela jsou umístěny ve výklencích sochy sv. Augustina 

vpravo a sv. Norberta vlevo. Na nejvrchnější fasádě je ve výklenku socha Panny 

Marie. Kostel je 45 m dlouhý, 12 m široký v lodi a 9 m u oltáře. Vnitřní stěny kostela 

jsou vyzdobeny malbami českého malíře Jana Lukáše Krackera z 18. století. Strop 

lodi zdobí výjev Obrácení sv. Pavla. Před oltářem je výjev Odevzdání klíčů apoštolu 

Petrovi. 

3. skupina 

Zcela výjimečné dílo je kazatelna. Byla zhotovena v 18. století neznámým autorem. 

Kazatelna je zdobena čtyřmi evangelisty a množstvím ornamentů. Na spodní straně 

stříšky jsou v každém rohu umístěny andělé. Na horní straně zdobí rohové hrany šest 

postav. Výška každé z nich je 170 cm. Představují svaté ženy .Na nejvyšším vrcholu pak 

stojí sv. Michael s mečem přes 1 m dlouhým. Celou kazatelnu dále zdobí 61 andílků. 

4. skupina 

V kapli P. Marie Bolestné visí obraz malovaný na dřevě. Existoval již v 17. století 

a byl zavěšen v jednom klášterním pokoji. Při požáru r. 1683, kdy celý klášter 

vyhořel, zůstal tento obraz visící na obyčejném konopném provázku zcela 

nepoškozený. Proto byl dán do této kaple a těšil se u lidu velké úctě. V kapli sv. Anny 

se na oltáři se nachází vzácná kamenná, gotická socha svaté Anny z přelomu 14.-15. 

století. Sv. Anna drží na pravé ruce Pannu Marii, na levé Ježíška a celé sousoší je 

zhotoveno z jednoho kusu kamene. Tato kaple je srdcem novoříšského kostela. Zde 

bývají oblékáni novicové, odtud býval pohřeb zemřelých bratří. 



14.2 Návštěva kláštera a kostela - kresba sv. Anny 
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14.3 Návštěva kláštera a kostela - fotografie 

14.3.1. Celá třída před obrazy zakladatelů kláštera 

14.3.2 .S panem převorem k klášterní knihovně 



14.3.3. V kapli svaté Anny 



15. Plakát-interwiev s představiteli obce a kláštera 



16. Závěrečné dopisy -1. 
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16. Závěrečné dopisy -1. 
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17. Závěrečný dotazník 

Projekt mě zaujal? ano 18 ne 0 částečně 0 

Co se mi líbilo? 

Všechno. Paní Vojslava. Malování sv. Anny. Celá hodina o náboženství. 

Povídat si o všem možném. Chodit ven. Pracovat spolu s kamarády. Že se tolik 

nezkoušelo. Beseda spaném převorem. Malování erbů. Návštěva kláštera. Malovat 

společně komiksy. Skládat puzzle. 

Zjistil(a) jsem, že dokážu samostatně vyhledávat poznatky z jiných zdrojů než je 

učebnice? ano 15 ne 0 většinou ano 3 

Pracuji rád s kamarády? ano 13 ne 2 někdy 3 

Snažím se ve skupině vyslechnout názor druhých? ano 15 ne 0 někdy 3 

Chci, aby naše skupina vyhrála a tak se snažím 

Baví mě poslouchat, když mluví někdo jiný. 

Když mluvím já, chci, aby mě také poslouchali. 

Snažím se pomoci spolužákům, kteří mě o to požádají? 

ano 16 ne 0 někdy 2 

Proč? Protože mi to přijde správné. Oni mi také pomohou. Nevím....Když to 

bude kamarád Pepovi pomohu vždycky, nemůže za to, že mu počítaní nejde. On mi 

zase radí v češtině Holky mi také pomohly. 

Záleží mi na práci ve skupině nebo je mi jedno jak skupina se svou prací dopadne? 

ano 15 ne 2 někdy 1 

Chci, aby naše skupina byla nejlepší. 

Zajímá mě, jak skupina dopadne, když něco vím, tak jim to řeknu. 

Rád pracuji ve skupině, je to lepší než být sám. 

Záleží mi na tom jak skupina dopadne. 



Vždycky se snažím, abychom to měli dobře. 

Když se to neznámkuje, tak je to jedno. 

Stejně to všechno udělá Martina nebo Honza. 

Co mě na práci ve skupině baví a co mi vadí 

Baví mě, že nemusíme být pořád ticho a můžeme se spolu poradit. 

Vadí mi, že se skupiny někdy změní, chtěl bych být ve skupině s Petrem, protože umí 

hezky malovat a to mi nikdy nejde. 

Jsem rád, že se skupiny někdy mění, protože Honza mě nechtěl k ničemu pustit a tady je 

to lepší.. Také bych chtěl někdy být kapitánem. 

Vadí mi, že nejsem ve skupině s Martinou, protože oni jsou často první 

Vadí mi, že je Pepa tak línej anebo to kazí. 

Bojím se, když mám před druhými vyslovit vlastní názor? 

Ano 4 ne 12 občas 2 

Nejdřív jsem se bál, že se mi budou všichni smát, když něco řeknu blbě, ale vysvětlili 

jsme si, že se nic neděje, když se spletu, tak už se tolik nebojím. 

Katka vždycky tak pěkně mluví, dávala jsem si pozor jak to dělá a už mi to také šlo. 

Já se bojím vždycky, ale nevím proč. 

Moc mi to ještě nejde, ale teď, když se bavíme vždycky na konci hodiny o tom, jak se 

nám to líbí a jak nám to šlo, je to lepší. Já se na to vždycky těším. 



18. Fotografie plakátů a žáků při práci 

18.1. Plakát - komiksy 



18.2. Plakát - příroda 
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18.3. Plakát - kresby kostela a sochy sv. Anny 
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1 8.4 Plakát - Nová Říše na mapě a ve skutečnosti 
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18.5. Žáci při tvorbě plakátů- 1.snímek 

18. 5. Žáci při tvorbě plakátů -2. snímek 



18.5. Žáci při tvorbě plakátů - 3 . snímek 

18.5. Žáci při tvorbě plakátů - 4.snímek 


