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ÚVOD 

Projektové vyučování je metoda, kterou můžeme v pedagogickém procesu 

propojit znalostní a dovednostní učení. V minulých letech, a mnohdy i nyní, 

je ve školách kladen důraz na předávání znalostí učitelem, převažuje tudíž frontální 

výuka žáků. Podobně získávali vědomosti sami pedagogové na středních i vysokých 

školách, v praxi zpravidla vycházejí ze stejných principů. 

Brzy po roce 1989 se však objevily školy, které se pokoušely rozvíjet představy 

pedagogů dvacátých let dvacátého století, konkrétně systém Marie Montessori, 

Waldorfský systém, Jenský plán a Freinetův systém. 

V České republice začaly vznikat speciální programy brzy po roce 1989, 

konkrétně se jedná o projekty Obecná škola, Škola hrou, Zdravá škola a program 

Začít spolu. Vznikly pilotní školy, které zkoušely v praxi tzv. rámcový vzdělávací 

program. Na jeho základě si vytvářely své školní vzdělávací programy. Tyto první 

zkušenosti se staly velkým přínosem pro školy ostatní, jež si vytvořily 

své vzdělávací programy a v současné době je uvádějí do praxe. 

V roce 1998 jsem nastoupil na ZŠ Kopřivnice - náměstí, kde jsem si jako 

začínající učitel na prvním stupni prožil projektové vyučování na vlastní kůži. 

Vedení školy tento typ výuky podporovalo, konaly se projektové dny celé školy, 

realizovaly se třídní projekty, vyučující prošli osobnostní a sociální výchovou, 

čtením a psaním ke kritickému myšlení a dalšími vzdělávacími kurzy. Domnívám 

se, že i díky těmto pracovním aktivitám většiny učitelů pedagogického sboru bylo 

ve škole velmi příjemné klima. Škola fungovala jako tisíce jiných škol, navíc však 

nabízela žákům také množství dalších mimoškolních činností, například spaní 

ve škole, víkendové pobyty v rámci prevence kriminality, práci na projektu Mikuláš 

ve škole a další. Nezapomínalo se ani na rodiče, pro které byly přístupné projektové 

dny, vánoční a velikonoční jarmark a jednou za dva roky akademie školy. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma projektové vyučování, 

protože si myslím, že je jednou z metod, která může žákům i učitelům pomoci 

dosáhnout cílů vzdělávání, udělat výuku zajímavější, kreativnější a zlepšit 

komunikativní dovednost všech zúčastněných. 



6 

V teoretické části diplomové práce jsem se pokusil zmapovat problematiku 

proměny vzdělávání po roce 1989. Od tohoto roku byla situace složitější také 

z důvodu legislativních, neboť školám chyběl nový školský zákon, starý zákon 

ze vznikajících potřeb školství nevycházel. Nový školský zákon byl prosazen 

koaliční většinou až v roce 2004 a vešel v platnost 1. 1. 2005. Mimo jiné zahrnuje 

také Rámcový vzdělávací program a tvorbu školních vzdělávacích programů. 
v 

Školní vzdělávací programy se začínají realizovat ve většině základních škol 

od letošního školního roku. 

V praktické části diplomové práce jsem se zaměřil na zpracování projektů 

s názvy Odpady, Moje město a Dokážu to?. První projekt řeší určitou možnost, 

jak věnovat větší péči ekologické výchově, problému v současnosti aktuálnímu. 

Ekologická témata prostupují všemi oblastmi poznávání dětí už v primární škole. 

V minulých výchovně vzdělávacích programech neexistovala ekologická výchova 

jako samostatný výchovný předmět, nej vhodnější bylo vřazení ekologické 

problematiky do výuky předmětů prvouka a přírodověda a její prolínání všemi 

ostatními vyučovacími předměty. Druhý projekt, Moje město, pomáhá vytvářet 

vztah к rodnému městu a seznamuje žáky s prostředím, ve kterém žijí. Třetí projekt, 

podle mého názoru, může přispívat к vytváření pozitivního ovzduší ve škole. 



Teoretická část 
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1 Proměny primárního vzdělávání po roce 1989 

1.1 Změny v českém školství po roce 1989 

Politické a ekonomické změny ve společnosti po roce 1989 se bezprostředně 

promítly do koncepce školství a do systému vzdělávání. Byla započata etapa 

postupných změn, tzv. transformace školství. Za hlavní tendence v rozvoji 

vzdělávacího systému v 90. letech lze považovat posun к decentralizaci řízení, 

projevující se v posílení administrativní, ekonomické a pedagogické autonomie 

škol. Dochází к posílení samostatnosti škol zavedením právní subjektivity státních 

škol a účasti různých zřizovatelů na rozvoji vzdělávacího systému. 

Po listopadové revoluci v roce 1989 začala demokratická přeměna českého 

školství. Za klíčové principy jsou považovány principy humanizace, demokratizace 

a liberalizace. Změna zasáhne všechny klíčové aspekty - strukturu, řízení 

a financování školství, celkové pojetí, cíle, obsah a strategie vzdělávání, přípravu 

učitelů, změny legislativy.1 Transformační proces začal na všech stupních českého 

školství vnějšími a vnitřními změnami. Mezi vnější změny patří legislativní úpravy, 

např. prodloužení délky primárního vzdělávání, přijetí vzdělávacích programů. 

К vnitřní přeměně výchovně vzdělávacího procesu patří změna pojetí školního 

vyučování.2 

Zajeden z nej ucelenějších projektů školské reformy lze považovat rozsáhlou 

expertní studii Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické 

společnosti a ve sjednocující se Evropě, kterou vypracoval na počátku devadesátých 

let tým Pedagogické fakulty UK. Vznikaly také další projekty expertních skupin 

a sdružení. Nej významnější byly projekty skupiny NEMES „Svoboda ve vzdělávání 

a česká škola", projekt IDEA „Stavební kameny programu IDEA pro české 

školství" a studie Jednoty českých matematiků a fyziků „Koncepce vzdělávání 

1 SPILKO VÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 

ISBN 80-7178-942-9. Úvod, s. 9. 

2 Kolektiv autorů. К současným problémům vnitřní transformace primární školy. 1. vyd. Praha: Pedagogická 

fakulta UK v Praze , 1998. ISBN 80-86039-47-1. Obsah a struktura primárního vzdělávání v transformaci české 

primární školy, s. 7. 
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v České republice".3 V roce 1994 vznikla studie Rozvoj vzdělávací politiky 

(v rámci programu PHARE) a MŠMT ČR vypracovalo dokument „Program rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky - Kvalita a odpovědnost". 

V návaznosti na tento dokument byl v roce 1995 zveřejněn Standard 

základního vzdělávání.4 Standard vyjadřoval představu o základním vzdělávání, 

jeho cílech a obsahu. Jádro základního vzdělávání je v kmenovém učivu, které má 

být závaznou součástí vzdělávacích programů. V návaznosti na Standard základního 

vzdělávání byly v letech 1996 až 1997 schváleny tři vzdělávací programy 

pro základní vzdělávání - Obecná škola, Základní škola a Národní škola. 

Vzdělávací programy nahradily dosavadní učební osnovy a plány. 

„Přijetím vzdělávacích programů Obecná škola, Základní škola, Národní 

škola se podařilo odstranit řadu nejvýraznějších a nejčastěji kritizovaných 

problému našeho školství. Těmito problémy byla vedle ideologizace obsahu 

především uniformita jednotlivých vzdělávacích stupňů, závaznost učebních 

dokumentů a ve skutečnosti téměř nerealizovatelná diferenciace učiva a 

metodických postupů, která by umožňovala individuální rozvoj každého jedince. " 

(Wildová, 1998, s. 7) 

Prvním vzdělávacím programem MŠMT ČR po roce 1989 byl program 

Obecná škola, který připravil široký tým odborníků. Byli v něm především učitelé, 

pracovníci pedagogických i jiných fakult, vědečtí a odborní pracovníci ze správy. 

Představa nové školy byla zpracována na základě analýzy současného stavu 

a rozboru zkušeností minulého vývoje, využila inspirací z vývoje zahraničního 

školství i tradic školství českého.5 

Druhým vzdělávacím programem MŠMT ČR byl program Základní škola, 

který zpracoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Svou koncepcí byl nejblíže 

3 SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzděláváni v ČR. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. 

ISBN 80-7178-942-9. Klíčové mezníky transformačního procesu - projekty reforem a koncepce vzdělávací 

politiky, s. 16. 

4 Standard základního vzdělávání [online], 2006, 15.7.2001 [cit. 2007-11-25]. Dostupný z www: 

<http://www.msmt.cz/Files/HTM/Standard_ZV.htm>. 

5 NEZVAL , Jiří. Vzdělávací program Obecná škola [online], 2006, 23. 4. 2007 [cit. 2007-11-25]. Dostupný 

z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-

obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-1 -cast-pro-1 -5-rocnik-aktualizace-k-1 -zari-2007>. 

http://www.msmt.cz/Files/HTM/Standard_ZV.htm
http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-1%20-cast-pro-1%20-5-rocnik-aktualizace-k-1%20-zari-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8obecna-skola-cj-12035-97-20-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-1%20-cast-pro-1%20-5-rocnik-aktualizace-k-1%20-zari-2007
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к dosavadním kurikulárním dokumentům a stal se v našich školách nejvíce 

rozšířeným programem. Vzdělávací program Základní škola usiluje o to, 

aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního 

všeobecného vzdělání. Odpovídá na otázku, co by měli žáci z hlavních oblastí 

lidské kultury poznat a jakými dovednostmi by měli být vybaveni, aby se byli 

schopni přiměřeně dané situaci dorozumívat s ostatními lidmi, aby mohli dále 

pokračovat ve svém vzdělávání a aby jejich životní uplatnění do jisté míry 

odpovídalo jejich představám.6 

Třetím vzdělávacím programem MŠMT ČR byl program Národní škola, 

který byl vytvořen týmem učitelů a ředitelů ze sdružení Asociace pedagogů 

základního školství. Program vychází z národní filozofie výchovy a pokrokových 

tradic českého školství dvacátého století. Neodmítá však využívání zkušeností 

školství jiných zemí. Vychází z multikulturní výchovy, která v dětech kultivuje 

hrdost na příslušnost к vlastnímu národu a současně pěstuje schopnost respektovat 

příslušníky jiných ras, národů a etnik. Vnímání a poznávání těchto odlišností 

je dobrým východiskem pro vzájemnou toleranci a soužití. Trvale udržitelný rozvoj 

světa je, kromě jiného, možný jen tehdy, budou-li vztahy mezi lidmi založeny 

na vzájemné lásce a úctě, což platí i ve vztazích к ostatním živým bytostem, 

živočichům a rostlinám. Národní škola musí být školou pro děti, školou, která 

respektuje dětství jako plnohodnotné období života, nikoliv jen jako období 

přípravy pro život. Každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem, je řízeno 

svým vlastním dědičným vybavením. Národní škola chápe jako hlavní měřítko 

úspěch a vlastní pokrok dítěte. Upřednostňuje kladnou motivaci.7 

Jako alternativní vzdělávací program byl schválen vzdělávací program 

Česká škola waldorfského typu. Vlastní program začali připravovat zastánci 

pedagogického systému Marie Montessori.8 

6 NEZVAL, Jiří. Vzdělávací program Základní škola [online], 2006, 23.4.2007 [cit. 2007-11-25]. Dostupný 

z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-

zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-1 -zari-2007>. 

7 NEZVAL, Jiří. Vzdělávací program Základní škola [online], 2006 , 23.4.2007 [cit. 2007-11-25]. Dostupný 

z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-

zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-l-zari-2007>. 

8 JŮVA, Vladimír JUN. a SEN. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2003. 

ISBN 80-7315-062-X. Alternativní školy, s. 66-72. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-1%20-zari-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-1%20-zari-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-l-zari-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/kompletni-pedagogicka-dokumentace-vzdelavaciho-programu-%e2%80%a8zakladni-skola-cj-16-847-96-2-vcetne-vsech-zmen-a-doplnku-aktualizace-k-l-zari-2007


11 

1. 2 Bílá kniha 

Po roce 1989 byl uplatněn pluralismus vzdělávacích programů, prakticky byl 

realizován vypracováním tří programů pro základní vzdělávání - vzdělávací 

program Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Programy se týkají 

především kurikulární složky vzdělávání a nemají charakter základního 

strategického dokumentu platného pro vzdělávací systém v České republice. 

Základním strategickým dokumentem je Národní program rozvoje 

vzdělávání, tzv. Bílá kniha. „Bílá kniha je mezinárodně přijatý název 

pro koncepční a programový dokument např. v oblasti vzdělávací politiky. " 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 25) 

Program Bílá kniha se opíral o klíčový dokument s názvem „Programové 

prohlášení vlády České republiky", které bylo zveřejněno v roce 1996. Bílá kniha 

byla přijata vládou dne 7. dubna 1999. „Bílá kniha je pojata jako systémový 

projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, 

které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu. " (Bílá kniha, s. 7) 

Dokument „Národní program rozvoje vzdělávání v ČR", též nazývaný jako 

„Bílá kniha" v části II. upravuje podmínky, za jakých bude probíhat základní 

vzdělávání.9 

V návaznosti na Bílou knihu nový školský zákon vymezuje směr vývoje, 

stanovuje „pravidla hry", zavádí systém rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání, který definuje klíčové kompetence z oblastí: občanské, 

к řešení problémů, к učení, pracovní, komunikativní, sociální a personální. 

Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání je podřízen 

Školní vzdělávací program, podle něhož se řídí program konkrétní školy. 

Dává prostor autonomii škol a tvůrčí schopnosti učitelů. Důraz je kladen 

9 Ministerstvo školství , mládeže a tě lovýchovy. Národní program rozvoje vzdělávání v České 
republice : Bílá kniha, [s.l.] : Ústav pro informace ve vzdělávání - nakladatelství Tauris, 2001. 
Dostupný z w w w : <ht tp : / /www.icm.ez / taxonomy_menu/4 /145/180>. ISBN 80-211-0372-8. II. 
Předškolní , základní a střední vzdělávání , s. 35-60. 

http://www.icm.ez/taxonomy_menu/4/145/180
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na získávání klíčových kompetencí formou integrovaných celků a praktických 

činností. 10 

Důležitou součástí pedagogické práce je evaluace. Jedná se 

o vyhodnocování výsledků celého systému, školy, kvality práce jednotlivých 

učitelů, výsledků žáků apod., aby byla zajištěna kvalita a efektivita. Garantem 

externí evaluace je Česká školní inspekce, která nemá za úkol jen objektivně 

zjišťovat stav pedagogické práce a pojmenovávat nedostatky, ale také motivovat 

ředitele a učitele к úsilí o změnu a seznamovat je s pozitivními příklady a vzory. 

Funkce, prostředí a klima školy se mění na společenství partnerské (učitel, 

žák, rodič). Tím jsou kladeny vyšší požadavky na školu (vypracování dokumentu 

„Dlouhodobý záměr rozvoje školy"). Právem i povinností všech učitelů je další 

vzdělávání a sebevzdělávání. 

Institucionální základní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny, 

doplňuje ho, obohacuje o specifické podněty. Odborně žáky vede a cílevědomě 

vytváří vhodné podmínky pro jejich rozvoj a vzdělávání. Kompenzuje nedostatky 

a pomáhá vyrovnávat rozdíly u znevýhodněných žáků. Je organizováno především 

v základních školách a zahrnuje děti od 6 do 15 let. Hlavní podmínkou zlepšování 

kvality a dostupnosti je upevnění základního vzdělávání v systému celoživotního 

vzdělávání. 

Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj a uplatnění nadaných jedinců. 

Schopní a nadaní přinášejí do společnosti kvality. Vyhledávání nadaných jedinců 

umožní nabídka co nej širší palety činností. Je nutné připravit učitele pro práci 

s nadanými žáky (nadstandardní podmínky, mimořádné formy studia, špičkoví 

učitelé, trenéři apod.). 

Na druhé straně je nutno zabezpečit nový přístup ke vzdělávání i pro děti 

znevýhodněné a výrazně limitované z důvodu zdravotních či sociálních omezení 

(děti s poruchami soustředění, hyperaktivní, s poruchami chování, resp. emočními 

poruchami). Řešením je individualizace vyučování nebo učení v malé skupině. 

Oblasti, které dítě zvládá, je možné realizovat v rámci celého kolektivu. 

10 NEZVAL, Jiří. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], 2006, 29.8.2007 [cit. 2007-
11-25]. Dostupný z www: <http://www.msrnt.cz/vzdelavani/rarncovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-
vzdelavani-verze-2007>. 

http://www.msrnt.cz/vzdelavani/rarncovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-%e2%80%a8vzdelavani-verze-2007
http://www.msrnt.cz/vzdelavani/rarncovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-%e2%80%a8vzdelavani-verze-2007
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1. 3 Školský zákon 

Tento zákon upravuje mimo jiné základní vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, 

vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob. V současné době má 

podobu danou novým školským zákonem z roku 2004 a jeho pozdějších úprav." 

Základní školy vytvářejí základ vzdělanosti občanů, poskytují základní 

vzdělání, zabezpečují rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání 

a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytují mravní, 

estetickou, pracovní i zdravotní tělesnou výchovu žákům, umožňují také výchovu 

náboženství. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního 

občana České republiky ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, 

barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení 

občana, dále je založen na respektování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

na vzájemné úctě, názorové snášenlivosti a solidaritě. Základní, střední a vyšší 

odborné vzdělání je pro všechny občany České republiky ve školách, které zřizuje 

stát, bezplatné. Je založeno na svobodném šíření poznatků, které vyplývají 

z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli 

vzdělávání, na zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených 

ve vědě, výzkumu a vývoji. 

Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny vzhledem к cílům, které stanoví 

školský zákon a vzdělávací programy. Každému je umožněno vzdělávat se po celý 

život, samozřejmě s vědomím spoluzodpovědnosti za své vzdělání. 

Cíli vzdělávání v obecném slova smyslu pak rozumíme rozvoj osobnosti 

člověka přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a možnostem, přípravu 

pro osobní a občanský život, celoživotní vzdělávání a pro výkon pracovní činnosti 

a zaměstnatelnost. 

S obecnými cíli je v souladu podpora vědomí národní identity a současně 

evropské a celosvětové sounáležitosti a úcty к ostatním národům, kultuře 

11 Školský zákon [online], 2007 [cit. 2007-11-10]. Dostupný z www: <www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-
zakon>. 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-%e2%80%a8zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-%e2%80%a8zakon
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a hodnotám, kterých bylo ve vývoji lidské společnosti dosaženo, dále získání 

respektu к evropským kulturním tradicím a hodnotám, к etnické, kulturní, jazykové 

a náboženské identitě každého, ať náleží к národnostní menšině. 

Cíle vzdělávaní směřují rovněž к uznávání zásad demokracie a rozvíjení 

schopnosti člověka uplatňovat základní lidská práva a principy demokracie 

а к osvojení hodnot jako je svoboda, odpovědnost a tolerance. 

Směřují к získání znalostí z oblasti společenských a přírodních věd, 

znalostí o technice, o estetických, kulturních a morálních hodnotách, к získání 

znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, jež vycházejí ze zásad udržitelného 

rozvoje, к získání znalostí o pracovním prostředí. 

Školský zákon zavádí systém rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání. 

1. 4 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a školní 

vzdělávací program 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) 

je komplexní pedagogický dokument, který od školního roku 2007/2008 ovlivňuje 

a usměrňuje vzdělávání na všech typech škol, které poskytují základní vzdělání. 

RVP ZV vymezuje zejména konkrétní cíle, povinný obsah, formy, délku, 

rozsah a podmínky vzdělávání. RVP ZV je závazný pro školní vzdělávací programy 

(dále jen ŠVP) a garantuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a nezbytné materiály, personální a organizační podmínky, 

podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví. RVP ZV ponechává prostor 

pro naplňování pedagogické autonomie škol a tvořivosti učitelů při dotváření 

učebního plánu, rozhodování o konkrétní podobě vzdělávacích předmětů, 

při výběru učiva, metod a forem výuky, při vytvoření vhodného klimatu pro učení 

a život školy.12 

Schválením nového školského zákona a RVP ZV školám vznikla povinnost 

vytvořit si svůj vlastní školní vzdělávací program. Učitelé jednotlivých 

12 NEZVAL, Jiří. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], 2006 , 29.8.2007 [cit. 2007-
11-25], Dostupný z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-
vzdelavani-verze-2007>. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-
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vzdělávacích předmětů jsou povinni vypracovat učební osnovy konkrétních 

vyučovacích předmětů. Školy dostaly příležitost vytvořit si vlastní koncepci 

vzdělávání ušitou škole a žákům na míru. RVP ZV školám umožňuje přizpůsobit si 

vzdělávací obsah místním podmínkám i potřebám a vzdělávacím možnostem svých 

žáků. 

Mezi RVP ZV a ŠVP je několik významných rozdílů. RVP ZV stanovuje 

školám závazný rámec, resp. standard. ŠVP vymezuje školní úroveň vzdělávání. 

Každá škola si vytvořila ŠVP podle RVP ZV, podle svých podmínek a potřeb. 

Na základě RVP ZV je v České republice vypracováno mnoho originálních ŠVP, 

které se od sebe liší svým zaměřením, skladbou vyučovacích předmětů či 

vzdělávacích aktivit, jejich pojetím i uplatňováním výchovných a vzdělávacích 

strategií. 

RVP ZV v žádném případě nesupluje učební osnovy! RVP ZV stanovilo 

vzdělávací oblasti a vzdělávací obory. Na základě vymezených vzdělávacích oborů 

a průřezových témat v ŠVP vznikají konkrétní vyučovací předměty či jiné 

vzdělávací aktivity (povinné kurzy, projekty apod.). 

Podobu vyučovacích předmětů si stanovuje škola ve svém ŠVP, ale musí 

dodržet strukturu stanovenou v RVP ZV.13 

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů, 

klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce škol. Škola je služba veřejnosti 

a z této zásady vyplývají úkoly školy: vytvoření co nejlepších podmínek a kvality 

prostředí pro vývoj žáka, vytvoření bezpečného klimatu pro co nej větší aktivitu 

učících se žáků, respektování individuality jednotlivce, přizpůsobení vzdělávacího 

procesu tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny nejlepší vlastnosti žáka. 

Cílem ŠVP je nejen smysluplné získání vědomostí a znalostí, ale také 

osvojení a rozvíjení potřebných dovedností a návyků pro život, tvořivé a samostatné 

myšlení a logické uvažování, odpovědné rozhodování, chápání globálních vztahů, 

spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními 

a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji, řešení problémů, 

aktivní přístup к učení a dalšímu celoživotnímu sebevzdělávání, respektování žáka 

jako osobnosti, zapojení žáků a školy do veřejného života, schopnost samostatné 

a tvůrčí práce, profesní orientace. 

13 HRACHOVCOVÁ, Marie, HORSKÁ , Viola, ZOUHAR, Jan. Pomoc školám s implementaci RVP a ŠVP. 1. 
vyd. Dora Assenza. 01omouc:A a M Publishing, 2007.ISBN 978-80-903654-8-3.Vztah RVP ZV a ŠVP, s.65-66 
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Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, 

metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou к utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí žáků. 

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, 

ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém 

životě. 

Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech žáka. 

Používané metody a formy práce jsou pro žáky motivující a důraz je kladen 

na propojování výuky s praktickými zkušenostmi. 

Výchovně vzdělávací strategie jsou v rámci vyučovacího procesu uplatňovány 

všemi pedagogickými pracovníky. 

Ke klíčovým kompetencím patří kompetence občanská, kompetence к řešení 

problémů, kompetence к učení, kompetence pracovní, kompetence komunikativní 

a kompetence sociální a personální. 

Kompetence občanské připravují žáky jako svobodné a zodpovědné 

osobnosti, které mají svá práva a plní své povinnosti. 

V rámci občanských kompetencí učitel u žáka rozvíjí sebepoznání (dramatizace, 

hry, modelové situace, aktivity na pobytových akcích), respektování pravidel 

(stanovení třídních pravidel žáky, z nich vycházejí školní pravidla, diskuze 

a besedy o občanských pravidlech), zájem o kulturní dění ve městě, regionu, vlasti, 

zahraničí (návštěvy divadel, kin, muzeí, sledování tisku - příspěvky v hodinách, 

referáty, četba, projekty v rámci města i regionu, poznávací zájezdy, korespondence 

v cizím jazyce, příprava samostatných kulturních programů, stolování, taneční 

ochutnávka, Den Země). 

V rámci těchto kompetencí vede učitel žáka ke spolupráci s úřady 

a institucemi (návštěvy úřadů a institucí, seznámení s jejich zaměřením, besedy ), 

к respektování individuálních rozdílů (projekty к poznávání jiných kultur, vlastní 

příklad - individuální přístup к žákům s SPU a jinými problémy a odlišnostmi), 

ke vztahu к přírodě a okolí (projekty, vedení к třídění odpadu, referáty, péče 

o zeleň a živočichy, sběr papíru a lesních plodů). 

Kompetence к řešení problémů podněcují žáky к tvořivému myšlení, 

logickému uvažování а к řešení problémů. 

V jejich rámci učitel u žáka rozvíjí dovednost učení v souvislostech (vyhledávání 

ve zdrojích informací, porovnávání a skládání informací, propojování poznatků 
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z různých předmětů, porovnávání s reálnými situacemi, práce s chybou, projektové 

učení), samostatnost v řešení problému (vlastní výzkumy, četba, samostudium, 

vlastní úsudek, prezentace), kreativitu (modelové situace, dramatizace, zapojení 

do soutěží), schopnost, hodnocení a sebehodnocení. 

Kompetence к učení umožňují žákům osvojit si strategii učení a získat 

motivaci pro učení celoživotní. 

Učitel rozvíjí u žáka dovednost vyhledávání, třídění, posuzování a srovnávání 

informací z různých zdrojů, rozvíjí dovednost pracovat s textem (vyhledávání 

hlavní myšlenky, interpretace textu), rovněž vede žáky к vnitřní motivaci к učení 

(rozhovor, kooperativní učení, práce s chybou, učení se navzájem, besedy 

s bývalými žáky, testování), к hodnocení a sebehodnocení výsledků vlastního 

procesu učení. 

Kompetence pracovní pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti 

i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní 

orientaci. 

V rámci kompetencí pracovních učitel rozvíjí u žáka dovednost sebeobsluhy, 

samostatnost, odpovědnost, soběstačnost, nejčastěji v reálných situacích, 

( samostatná práce). Učí žáky práci ve skupině (stanovení pravidel, rozdělení práce, 

projektová činnost), nacvičuje různé techniky činností, učí žáky stanovení 

a dodržování pravidel bezpečnosti (laboratorní práce, pracovní činnosti, výtvarná 

výchova, čtení, psaní, tělesná výchova, kurz praktické výuky, dopravní výchova, 

branná výchova, Den ke zdraví), vede je к aktivnímu přístupu к profesní orientaci 

(exkurze, návštěvy ÚP, konzultace s VP), к sebehodnocení a hodnocení všech 

činností. 

Kompetence komunikativní má za úkol vést žáky к všestranné a účinné 

komunikaci v rozličných situacích. 

Učitel rozvíjí u žáka schopnost účinně, souvisle, výstižně a správně komunikovat 

(naslouchání, dramatizace, mluvní cvičení, skupinová práce, rozhovor, diskuse, 

projekty - Den otevřených dveří, časopis, Almanach), prezentovat své práce 

(výstupy z projektů, prezentace řešených úkolů, referátů, vlastní tvorby, relace 

do školního rozhlasu), rozebírat texty a vyjádřit vlastní názor. Učitel vede žáka 

к využívání komunikačních technologií v praxi, pomáhá pěstovat přátelské vztahy 

ve třídách, mezi třídami, MŠ, spádovou školou a jinými školami (žákovský 
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parlament, programy pro jiné třídy a MŠ, projektové dny napříč školou, společné 

akce se spádovou školou a MŠ, adaptační pobyty, dopisování a návštěvy), nabádá 

к hodnocení a sebehodnocení. 

Kompetence sociální a personální rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat 

a respektovat práci vlastní a druhých. 

Kompetence sociální a personální zahrnují schopnost pracovat samostatně i v týmu 

(samostudium, skupinová práce, kooperativní učení, diskuse), schopnost zapojit se 

do činností školy (třídní samospráva, žákovský parlament, dny otevřených dveří, 

akce školy), organizační schopnosti (organizace a rozdělení rolí ve skupině, 

střídání rolí, vedení diskuse, řešení problémových situací), řešení konkrétních 

situací (modelové situace, besedy) a respektování pravidel (stanovení třídních 

pravidel žáky). 

Průřezová témata jsou součástí základního vzdělávání. Škola musí 

do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená 

v RVP ZV. Průřezová témata jsou tato: osobnostní a sociální výchova, výchova 

demokratického občana, výchova к myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, multikulturní výchova, environmentálni výchova a mediální 

výchova.14 

Všechna průřezová témata nemusí být zastoupena v každém ročníku. 

Povinností školy je postupně nabídnout všechny tématické okruhy jednotlivých 

průřezových témat žákům, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP.15 

Na prvním stupni základní školy můžeme využít inovativní prvky v oblasti 

proměn vyučovacích metod a strategií výuky. Patří mezi ně např. kooperativní 

výuka, RWCT a projektová metoda. Projekty doplňují na prvním stupni ostatní 

metody práce. V projektech se prolínají mezipředmětové vztahy a teorie se prolíná 

s praxí. 16 Zaváděním těchto metod se zvyšuje zájem žáků o práci a zvyšuje se 

množství zapamatované učební látky. 

14 NEZVAL, Jiří. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2006 , 29.8.2007 [cit. 2007-
11-25]. Dostupný z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-prograrn-pro-zakladni-
vzdelavani-verze-2007>. 

15 HRACHOVCOVÁ, Marie, HORSKÁ , Viola, ZOUHAR, Jan. Pomoc školám s implementací RVP a ŠVP. 
1. vyd. Dora Assenza. Olomouc : A a M Publishing, 2007. ISBN 978-80-903654-8-3. Vztah RVP ZV a ŠVP, 
s. 219. 

SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzděláváni v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 
ISBN 80-7178-942-9, s. 130. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-prograrn-pro-zakladni-%e2%80%a8vzdelavani-verze-2007
http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-prograrn-pro-zakladni-%e2%80%a8vzdelavani-verze-2007
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„ Počet dětí na prvním stupni základních škol je dán populačním vývojem. 

Za posledních deset let klesl počet dětí v nižším školním věku o 19 procent, mezi lety 

1985 - 2000 o 30 procent. Neovlivní-li situaci děti imigrantů, v další generaci 

můžeme očekávat další pokles - až na polovinu počtu z poloviny osmdesátých let. " 

(Možný, 2002, s. 78) 

Od začátku 90. let je snahou poskytnout žákům s těžkými a trvalými 

zdravotními potížemi společnou zkušenost s jejich vrstevníky. Jde o integraci 

těchto dětí do běžných tříd. Žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni 

do běžných tříd v souladu s příslušným metodickým pokynem. Podmínkou 

integrace je zajištění odborné péče pro tyto žáky, diagnostický posudek zpracovaný 

speciálně-pedagogickým centrem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou, 

příp. další odborné posudky. 

„RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu SVP. 

Vytvořené SVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích 

plánů. "(RVP ZV, s. 100) 

Nestačí, aby byli připraveni jen učitelé, ale hlavně zřizovatelé škol 

ve spolupráci s řediteli, kteří zajistí vhodné podmínky pro integrované žáky. 

Po roce 1989 došlo к velkým změnám v přístupu učitelů к hodnocení žáků 

primární školy. Učitelé už nemusí jen známkovat, můžou opustit klasifikaci 

a nahradit ji slovním hodnocením, které je pro žáky více objektivní než známka. 

Slovní hodnocení může zachytit i malý posun. Učitelé ke slovnímu hodnocení 

potřebují souhlas rodičů. Rodičovská veřejnost není ale slovnímu hodnocení příliš 

nakloněna, je pro ně přijatelnější klasifikace, kterou znají z období, kdy oni sami 

chodili do školy. 

Je na jednotlivých učitelích, aby rodičům vysvětlili, že jejich dítě se neučí 

pro známky, ale pro život. 
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2 Projektová metoda 

2 . 1 Význam projektové metody 

Vzdělávání musí zajistit, aby v podmínkách civilizace založené na poznání došlo 

k účinnému a hromadnému přenosu stále rostoucí a trvale se rozvíjející sumy poznatků 

a technik, poněvadž jen tak se vytvoří základna dovedností potřebných pro budoucnost. 

Současně stojí před vzděláváním úkol najít a vyznačit cestu, jak to učinit možným, 

aniž by lidé byli přehlceni nepřetržitým tokem informací, z nichž mnohé mají jen 

krátkodobý význam, přitom však zároveň usilovat o rozvoj jednotlivců i společnosti. 

Vzdělávání proto musí lidem předkládat obraz složitého světa v jeho pohybu i složitosti 

a zároveň ukazovat směr, který j im umožní nalézt v něm svou vlastní cestu. 

Chápeme-li budoucnost tímto způsobem, pak není nadále vhodné vyžadovat 

od vzdělání, aby bylo v tradičním duchu založeno na velkém množství znalostí 

převážně poznávacího charakteru. 

Má-li být vzdělávání úspěšné, musí být založeno na čtyřech základních typech 

učení, které se v průběhu života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho 

rozvoje. Učit se poznávat, což znamená osvojovat si nástroje pochopení, učit se jednat, 

abychom byli schopni tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí, učit se žit 

společně, abychom dokázali spolupracovat s ostatními a mohli se tak podílet na všech 

lidských činnostech, učit se být ve smyslu základního procesu utváření vlastní 

osobnosti, v návaznosti na tři předcházející pilíře. Všechny čtyři pilíře zároveň tvoří 

jeden celek, poněvadž jsou vzájemně spjaty a prolínají se. 

Vzdělávání je považováno za celkovou zkušenost získávanou v průběhu života, 

která se týká znalostí i dovedností, jejich aplikace a zároveň se vztahuje k osobnosti 

jedince a jeho začlenění do společnosti. 

Projektová metoda chce překonávat nedostatky běžného vyučování. 

Jde o izolovanost a roztříštěnost vědění, které tradiční vyučování poskytuje, jeho 

odtrženost od životní praxe, zmechanizování a strnulost školní práce, odcizení od zájmu 

dětí, pamětní nebo jednostranně kognitivní učení, nízkou motivaci. V současnosti je 

projektová metoda chápána jako komplementární doplněk běžného vyučování, který 

umožňuje prohlubovat a rozšiřovat kvalitu učení a vyučování. 
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Projektová metoda vychází z přesvědčení, že předměty získávají význam potud, 

dokud se včleňují do lidských zkušeností nebo jsou používány ve společné činnosti. 

Zkušenosti jsou tady založeny na aktivním vztahu člověka к přírodnímu 

nebo společenskému prostředí. V kontaktu se životem, který je dětem blízký, vznikají 

otázky, probouzí se přirozený zájem o poznávání. Jde o obohacování a rekonstrukci 

zkušeností žáků, tedy zároveň o představu vyučování, které se orientuje především 

na žáka. 

„ Chceme-li uvažovat o technice projektové metody, musíme si předem říct, 

že nelze mluviti o nějakém hotovém receptu na výrobu bezvadných projektů." 

(Žanta, 1934, s. 19) 

Koncepce tohoto vyučování vychází z předpokladu, že nelze od sebe odtrhovat 

poznání a činnost, práci hlavy a práci rukou. Účast na společné činnosti je nej důležitější 
18 

prostředek, který přispívá к vývoji dispozic individua. 

2. 2 Definice projektové metody 

V odborné literatuře lze najít značné množství rozdílných pojetí a definic, 

pro ilustraci uvádím několik příkladů. 

„ Projektová metoda je vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni к samostatnému 

zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností 

a experimentováním. V USA a dalších zemích jedna z nejvýznamnéjších metod 

podporující motivaci žáků a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu 

integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti 

vedoucí к vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. " 

(Průcha, 2003, s. 184). 

V. Příhoda „Projektová metoda umožňuje takovou organizaci učiva, při které 

žák prochází činnostmi, uspořádanými tak účelně, aby daly vyniknout nějaké jednotící 

myšlence, anebo aby umožnily provedení plánu, hospodářsky nebo kulturně 

významného a pro žáky životního. " (Tomková, 1998, s. 48) 
18 SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2. rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s.,2007. ISBN 978-80-247-
1821-7. Organizační formy vyučování, s. 234-237. 
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G. Petty „Je to úkol anebo série 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. " (Tomková, 1998, s. 48) 

W. H. Killpatrick „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme 

předložit žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí 

v životě. " (Valenta, 1993, s. 4) 

J. F. Hosic „ Výrazu projektová metoda lze užiti o učení tehdy, když individuum 

či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, 

zručnostech, zvycích či vztazích. " (Valenta, 1993, s. 4) 

R. Žanta „Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupený 

kolem důležitého střediska praktického vědění, směřující к určitému cíli. " 

(Valenta, 1993, s. 4, 5) 

J. Adams „Projektová metoda oživuje každou vědomost, kterou vyvolává. 

Při této metodě neshrnuje učitel nejprve vědomosti a nehledá teprve potom, 

jak jich užiti: počíná užitím a shledává vědomosti. Aktivní učení, užitek a zkušenost. " 

(Valenta, 1993, s. 5) 

S. Vrána definuje projekt takto: „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. " (Valenta, 1993, s. 4, 5) 

Ve své práci vycházím z projektové metody jako z progresivní metody 

současného pedagogického působení na žáky. Tato metoda je vyzdvihována především 

pro své komplexní působení na všechny složky osobnosti žáka. 

2. 3 Historie projektové metody 

Projektová metoda je spjata s tradicí reformní pedagogiky v zahraničí konce 

19. století. Metoda byla rozvinuta na přelomu minulého století známým představitelem 

americké programové pedagogiky J. Deweyem a W. H. Kilpatrickem jako prostředek 

demokratizace a humanizace vyučování a školy. Filozof John Dewey (1859 - 1952) 
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shodně s Herbertem Spencerem (1820 - 1903) chápali cíl výchovy jako přípravu 

pro život.19 

V roce 1916 vydal své hlavní pedagogické dílo „Demokracie a výchova", 

kde analyzuje systém pragmatické pedagogiky, na kterém dlouhá léta pracoval. 

Jedním z hlavních důvodů , proč na začátku minulého století začali pedagogové 

používat projektovou metodu, byly změny, které nastaly vlivem vědeckotechnické 

revoluce. 20 

Velkou roli sehrál Deweyův žák William Heard Kilpatrick (1871 - 1965). 

V období Kilpatrickova působení zaznamenává pragmatická pedagogika velký vzestup. 

Její působení překračuje rámec amerického kontinentu. Ve 30. letech ovlivňuje výchovu 

i v tehdejší Československé republice. Dostává se k nám prostřednictvím Jana Uhera 

(1891 - 1942) a Václava Příhody (1889 - 1981). Postupně však docházelo к její krizi. 

Významný přelom ve vývoji projektové metody přinesla druhá světová válka, 

po níž metoda v našem školství upadá v zapomnění. Zatímco v sedmdesátých letech 

prožívá projektová metoda svou renesanci, např. v německy mluvící oblasti, u nás 

se jí dočkáme až v letech devadesátých. 

2. 4 Druhy projektů a jejich časová realizace 

Z teorií projektové metody vyplývá, že při jejich realizaci v praxi lze 

kombinovat rozmanité přístupy. Každý z autorů teorií projektové metody klade důraz 

na jiné aspekty. 

Podle účelu rozlišujeme projekty na problémové, konstruktivní, hodnotící 

a drilové. Podle navrhovatele na spontánní, umělé a mezi typ vycházející z pozice 

jedné, ale pozicí druhou výrazně korigovaný. Podle místa konání dělíme projekty 

na školní, domácí a opět spojité, neboť tyto projekty na sebe mohou dobře navazovat. 

Podle počtu žáků na projekty individuální a kolektivní, dále pak kolektivní můžeme 

dělit na skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoškolní a kombinovaný 

19 JŮVA, Vladimír JUN. a SEN. Stručné dějiny pedagogiky. 5. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2003. ISBN 80-7315-062-X. 
Pedagogika 19. století, s. 35-46. 

20 DLABOLA, Zdeněk, ELTRYCHOVÁ, Pavla. Projektové vyučování. Rodina a škola. 2007, č. 3. 
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umožňující spojit společné aktivity. Podle časového rozvržení, dělíme projekty 

na projekty krátkodobé (hodinové, denní), střednědobé (několikadenní, týdenní) 

a dlouhodobé (měsíční, půlroční, roční a delší). Podle rozsahu rozlišujeme projekty 

v rámci jednoho předmětu, v rámci příbuzných předmětů, mimo výuku předmětů 

a místo předmětů.21 Výsledný projekt se skládá z několika různých druhů projektů. 

V našich školách se nejčastěji uskutečňují projekty krátkodobé a střednědobé. 

Ústřední téma vyplývá z potřeb žáků, školy a rodičů. 

2. 5 Projekt a problém 

Problém je pro čistou podobu projektové metody nejtypičtější. Problém je určitá 

obtíž, sn iž se musíme vyrovnat. Ono „vyrovnávání se" se neobejde bez řady 

poznávacích aktivit, tedy bez jistého intelektuálního úsilí, které podle povahy problému 

nabývá různých forem (aktivity heuristické, experimentální, ryze manuální atd.). 

P r o b l é m j e i d e á l n í f o r m u l o v a t v p o d o b ě j e d n é č i v i c e o t á z e k . 

Problém je tedy vlastním místem koncentrace učiva, které má být osvojeno cestou 

projektové metody. A protože projekt bývá zpravidla širší a systematizovanou 

záležitostí, nezůstává tu základní problém osamocen, ale je obklopen řadou dílčích 

problémů (kroků), jejichž řešení je předpokladem vyřešení problému základního. Tak se 

žák zdokonaluje v myšlení, získává vědomosti a dovednosti, formuje svou zkušenost, 

která je výsledkem vlivu akce nejen na jeho paměť či rozumové operace, ale i na jeho 

emoce, hodnotový žebříček, mravní rysy atd..Projekt je věcí praktických činností. 

2. 6 Plánování projektu - postup při projektové metodě lze charakterizovat 

následujícími momenty 

Nutno volit situaci, která představuje pro žáky skutečný problém. Mohou to být 

situace, které nejsou typicky školní, ale které vycházejí ze životního prostředí žáků, 

jejich místa bydliště. Mohou to být události, které žáci skutečně prožívají, problémy, 

21 VALENTA, Josef, a kol. POHLEDY: Projektová metoda ve škole a za školou. 1. vyd. Praha : IPOS ARTAMA 
ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, 1993. 61 s. ISBN 80-7068-066-0. 
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které si sami volí a chtějí řešit. Při návrzích se akceptuje iniciativa žáků, mnohdy jde 

o volně formulovanou myšlenku nebo nápad, které jsou pak v diskusích 

dále zpřesňovány. 

Další kroky spočívají vtom, že se s žáky prodiskutuje plán řešení zvoleného 

problému. Formulují a zpřesňují se otázky, které jsou řešitelné a které budou skupiny 

nebo jednotlivci řešit. Určí se, jaká bude forma výsledku (sdělení, výstavka, 

dokumentace, model aj.). Těchto diskusí se účastní všichni žáci, mají prostor projevit 

svou iniciativu, vyjádřit svou představu, k níž ostatní zaujímají stanovisko. Výsledný 

plán může být např. ve třídě vyvěšen ve formě plakátu. 

Rozvíjejí se činnosti, které vyžaduje řešení tohoto problému. Musí být jasné, 

kdo, co a jak udělá. Taková práce svou různorodostí daleko přesahuje obvyklé 

informace, jež umožňuje frontální vyučování. Např. žáci vyhledávají informace, 

shromažďují potřebný materiál (obrázkové knihy, slovníky, novinové výstřižky), spojují 

text a obraz (s využitím fotografií), měří, experimentují, organizují a účastní se exkurzí, 

vyrábějí různé předměty, sestrojují modely, používají interview, hrají různé role, 

připravují výstavku apod.. S nově vzniklým problémem může docházet ke změně plánu, 

к novým nutným činnostem. Nerozvíjí se pouze praktické dovednosti, měly by se 

rozvíjet i rozumové dovednosti, tvořivé a kritické myšlení, obohacovat pojmový aparát, 

některé projekty umožňují bohaté uplatnění fantazie.22 

Závěr projektu by měl mít formu určitého zveřejnění výsledků práce 

i zhodnocení práce na projektu. Z žáky bychom se měli vrátit na začátek projektu, 

zeptat se jich, co je při práci na projektu zaskočilo, co je bavilo, zda jsme opravdu 

dosáhli toho, co jsme si na začátku předsevzali. Co bychom příště udělali jinak, co se 

jim osobně povedlo a co nepovedlo a v čem je práce na projektu změnila. 

Podobně a ještě podrobněji by si měl zpětnou vazbu udělat učitel. 

Během projektu by si měl si vyhodnocovat jednotlivé aktivity a na závěr se seznámit 

s hodnocením žáků. Dále si odpovědět na otázku, jak projekt přispěl к rozvoji žáků, 

к jakému posunu u nich došlo směrem к očekávaným výstupům rámcového 

vzdělávacího plánu. Jaký byl přínos projektových aktivit pro žáky, jak práce ovlivnila 

22 Kolektiv autorů. К současným problémům vnitřní transformace primární školy. 1. vyd- Anna Tomková. Praha : 
Pedagogická fakulta UK v Praze, 1998. ISBN 80-86039-47-1. Obsah a struktura primárního vzdělávání 
v transformaci české primární školy, s.52. 
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studijní výsledky žáků, jaká byla spolupráce s ostatními učiteli a jaká byla podpora 

ze strany vedení školy. 

Hlavním přínosem evaluace je vědomí, že se chceme z chyb poučit, nikoho 

nechceme zranit a naše kritika je věcná. 

2. 7 Projektová metoda v praxi 

V devadesátých letech se v projektová metoda vrací do našich škol. Používá se 

na všech stupních našeho školství a má významné místo na prvním stupni základní 

školy. V České republice se projektové metodě věnuje např. Josef Valenta, Hana 

Kasíková, Michal Vybíral aj.23 

Netradiční metody a formy práce lze s úspěchem realizovat pouze 

za předpokladu jakéhosi uvolnění a využití přirozené dětské energie. Má-li žák skutečně 

aktivně tvořit, nemůže sedět bez hnutí v lavici, hlásit se a čekat, až bude vyvolán. 

Vyučování by mělo připomínat spíše tvůrčí dílnu. 

Je třeba si také uvědomit, že škola není pouze budova. Je to živý organismus, 

který musí reagovat na proměny vlastní i na změny svého okolí. К jejímu životu patří 

proto i společné prožitky, akce, při kterých se děti a dospělí setkávají v jiných rolích, 

při kterých se vzájemně poznávají a sbližují.24 

2.8 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

a projektová metoda 

V lednu 2005 začal platit nový školský zákon.25 V paragrafu čtyři se mluví 

o tom, co stanovují rámcové vzdělávací programy jednotlivých stupňů a oborů 

23 Kolektiv autorů. К současným problémům vnitřní transformace primární školy. 1. vyd. ^ T o ^ o v á . Praha : 
Pedagogická fakulta UK v Praze, 1998. ISBN 80-86039-47-1. Obsah a struktura primárního vzděláván, 
v transformaci české primární školy, s.37-61. 

24 KAŠOVÁ, Jitka, a kol. Škola trochu jinak : Projektové vyučováni v teorii a praxi. 1. vyd. Kroměříž : 1UVENTA, 
1995. ISBN neuvedeno. Pedagogické desatero, s. 12. 

25 Školský zákon [online], 2007 [cit. 2007-11-10]. Dostupný z www: <www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-
zakon>. 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-%e2%80%a8zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-%e2%80%a8zakon
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vzdělávání. Nový školský zákon stanovil povinný obsah vzdělávání. Podle rámcového 

vzdělávacího programu školy vytvořily svůj školní vzdělávací program, který si mohly 

ušít na míru. Školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem.26 

Ve školním vzdělávacím programuje uvedeno, že škola má vytvářet a podrobně 

ve svém školním vzdělávacím programu rozepsat způsob realizace průřezových témat 

i jejich tematických okruhů. Zároveň jsou průřezová témata konkretizována pro určitý 

ročník, určitý vyučovací předmět. Zde je možné aplikovat projektovou metodu. 

S tradičním frontálním způsobem výuky nevystačíme, je nutné přehodnotit 

užívání dalších metod jako je kooperativní učení, činnostní učení, dramatická výchova 

nebo projektová metoda. Obecně můžeme hovořit o metodách aktivního učení, 

kde je aktivita převážně na straně žáka. Učitel při nich plánuje ne jak odučí, 

ale jak uspořádá výuku, aby byla šance, že se žáci naučí. 

Propojování vzdělávacích obsahů na úrovni školního vzdělávacího programu by 

se mělo více projevit v mezipředmětových vztazích a ve společné výuce více učitelů. 

Na prvním stupni jsou učitelé obeznámeni s obsahy a cíli jednotlivých předmětů 

a mnohdy je všechny sami vyučují, to je velká výhoda pro projektovou metodu. 

Učitel musí projekt připravit tak, by souvisel s tématy vzdělávacích oblastí, musí 

být připraven pružně reagovat na požadavky a dotazy žáků. Učitel plní roli koordinátora 

či poradce.27 

V reformě, kterou právě prochází náš vzdělávací systém, se klade velký důraz na 

systematický výcvik žáků v rozvíjení a zvládnutí klíčových kompetencí. Klíčové 

kompetence procházejí všemi obory a samy nemají naukový obsah. Součástí 

kompetence komunikační jsou znalosti o tom, že existují pravidla diskuse, 

např. komunikace nemusí skončit shodou. Součástí klíčových kompetencí jsou také 

postoje. Žák nejen ví, že by měl slušně komunikovat, ale zároveň vědět, co komunikace 

26 NEZVAL, Jiří. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], 2006 , 29.8.2007 [cit. 2007-11-25]. 
Dostupný z www: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-verze-

7 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, a kol. Školní vzdělávací program krok za krokem : RVP ZV a projektové vyučování. 1. vyd. 
Praha : VERLAG DASHÖFER, 2006. Klára Smolíková, s. 2. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani-verze-
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znamená, nejen prakticky zvládá postupy slušné komunikace (dovednost), ale také je 

připraven svoje znalosti a dovednosti uplatňovat v komunikačních situacích (postoj). 

A tak je to i se všemi ostatními klíčovými kompetencemi. 

Aktivní učení má zásadní význam i pro kvalitní osvojení oborových poznatků, 

žáci se naučí maximální množství vědomostí, jaké umožňuje jejich osobní kapacita, 

budou naučenému rozumět, budou získané vědomosti umět použít v životě, budou si 

poznatky déle a přesněji pamatovat, budou si vědomi v přiměřeném rozsahu a hloubky 

toho, co neznají, co jim není jasné, popř. dokáží formulovat otázky. Žáci pochopí 

a přijmou fakt, že nikdo neví vše, že poznání se vyvíjí a platnost některých faktů a teorií 
v 90 

se v case mení. 

2. 9 Přínos projektové metody 

Projektová metoda v sobě skrývá mnoho předností, které by měly učitele vést 

к přemýšlení, kdy a jak tuto metodu zvolit. Je třeba mít na paměti, že se jedná jen 

o jednu z metod, a stejně, jako zvládáme metody jiné, měli bychom zvládnout i metodu 

projektovou. Metoda je vhodná pro všechny žáky. Nadaní žáci mají více prostoru 

a žákům méně nadaným nebo žákům, kteří se vrátí do výuky po delší době, se může 

učitel více věnovat. Metoda je komplexní a přibližuje se reálným životním situacím. 

Dané téma probírá z různých hledisek, a žák je intenzivně vtažen do řešení problémů. 

Metoda rozvíjí komunikativní dovednosti a vede žáky ke vzájemné spolupráci. 

Ve vzájemné spolupráci vede к jasnému formulování myšlenek, důvěře ke spolužákům 

a učiteli.29 

28 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, a kol. Školní vzdělávací program krok za krokem : Proč usilujeme o to, aby se žáci učili 
metodami aktivního učení? . 1. vyd. Praha : VERLAG DASHÖFER, 2006. s. 2. 

KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto, a kol. Školní didaktika. 1 vyd Vladimír Václavík Praha • Portál 2002 
ISBN 80-7178-253-X. Organizační formy výuky, s. 302. 
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2.10 Úskalí projektové metody 

Projektová metoda klade velké nároky na přípravu učitele, na výběr vhodného 

učiva a na vhodné podmínky školy. Projektové metodě nevyhovuje klasická 

45 minutová hodina a skladba některých učebnic. Metoda předpokládá tvořivost učitelů, 

schopnost reagovat na nepředvídané situace, znalost metod skupinové a kooperativní 

práce, promyšlenou organizaci výuky, plánování, definování cílů, odbourávání obav, 

že „nezvládneme učivo", využití mezipředmětových vztahů a vhodné hodnocení. 

V průběhu a závěru žáci potřebují vidět užitečnost a ocenění své práce.30 

Zhroutit se může časový plán, neúspěšná může být plánová spolupráce 

s jednotlivci i institucemi mimo školu, selhat může domluva s kolegy i podpora 

ze strany vedení školy. Za nej častější příčinu neúspěchu bývá označována neschopnost 

žáků samostatně nebo týmově pracovat. Vinit z neúspěchu žáky není na místě, i když je 

to pro učitele přijatelnější zdůvodnění než hledat chyby u sebe. Proto je důležité 

při přípravě projektů předvídat i možné neúspěchy, abychom se do budoucna 

vyvarovali chyb. 

30 JUDASOVÁ, K.: Projektové vyučování od první třídy. Moderní vyučování, roč. 4, 1998, č. 2, s. 10-11. 
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3. Návrh, příprava, průběh a hodnocení vyučovacích projektů 

na základní škole 

3 .1 Úvod 

Máme-li vychovávat a vyučovat žáky, musíme mít na zřeteli, že je 

musíme dovést к aktivně vnímané činnosti, která je v dospělosti dělána 

s přesvědčením a smyslem pro zodpovědnost. Být činný je pro každého 

člověka, a zvlášť dítě, přirozené, ale s rozvojem civilizačních návyků je 

na tuto skutečnost zapomínáno. 

Z poznání dětských potřeb i přirozených přání se snaží vycházet 

moderní vzdělávací systémy. Jejich nedílnou součástí je, mimo jiné, také 

projektová metoda. Je to metoda, která staví na schopnosti kooperace mezi 

žáky a na systematickém pěstování nej rozmanitějších dovedností. Ty žáci 

dokáží během projektových aktivit nejen pojmenovat, rozpoznávat u sebe 

i druhých, ale v průběhu vyučování je i skutečně používat. 

Jak lze učinit projektovou metodu součástí pedagogické práce 

na prvním stupni základní školy, dokumentuji v této práci na třech konkrétních 

případech. Jedná se o projekty s názvy Odpady, Naše město a jeho poklady 

a Dokážu to? Účastnili se jich žáci jedné třídy, více tříd nebo podle vlastního 

uvážení žáci z tříd různých. Projekty byly zaměřeny na praktické činnosti, 

jejich součástí byly rozmanité hry, pohybové aktivity a samozřejmě aktivity 

vědomostní a hodnotící. Z každého projektu uvádím konkrétní výstupy. 

3. 2 Hlavní vyučovací cíle projektu 

Kognitivní cíl zahrnuje informace o charakteru odpadů, o způsobu 

jejich třídění, včetně postupů při třídění užívaných, dále pak informace 

o způsobu zpracování odpadů v minulosti, zároveň však také zahrnuje proces 
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uvědomování si nutnosti ochrany životního prostředí (konkretizace na příkladu 

z místa bydliště), informace o městě Štramberku. 

Emocionální cíl souvisí s prožíváním radosti při práci i při seznamování 

se snovými poznatky, s radostí, která vyplývá ze spolupráce se spolužáky, 

z příjemné tvůrčí atmosféry. 

Součástí cíle sociálního je aktivní účast na společné práci, pěstovaní 

pocitu zodpovědnosti za splnění určité části úkolu i za celkový výsledek, 

pečlivé plnění drobných úkolů, rozvíjení schopnosti pracovat ve skupině 

a schopnosti co nejlépe odvést svůj dílčí výkon. Zároveň tento cíl zahrnuje 

zodpovědnost už při samotné přípravě pomůcek, rovněž snahu o zlepšení 

sociálního klimatu ve třídě a upevňování kladného postoje dětí ke školní práci 

a práci vůbec. 

Axiologické (hodnotové) cíle souvisí se snahou vyvolat u dětí pocit 

hrdosti na město, ve kterém žijí, uvědomění si svého místa v kontextu života 

města, školy, rodiny, uvědomění si důležitosti spolupráce, potřeby umět se 

dohodnout, vyjít vstříc kamarádovi, v neposlední řadě uvědomění si důležitosti 

pomoci životnímu prostředí. 

Realizační materiál 

Při realizaci projektu jsem použil ke znázornění předmětů a skutečností 

nástěnné mapy, z textových pomůcek pracovní listy, letáky a jiný propagační 

materiál. Pracovali v rozmanitých výukových prostorách, nejčastěji ve třídě 

a na vhodných místech ve škole a v okolí školy. Kromě běžného vybavení žáka 

(psací, kreslící potřeby, sportovní oděv) jsem využíval interaktivní tabuli. 

Předpokládané činnosti a mezipředmětové vztahy 

Ačkoliv je projekt zaměřen především na environmentálni výchovu, 

prostupuje mnoha dalšími vyučovacími předměty, zejména českým jazykem, 

výtvarnou výchovou, pracovní výchovou, tělesnou výchovou a také 

matematikou. 

Výstup projektu (produkty žáků) 
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Výstupem projektových aktivit budou písemné a grafické práce žáků, 

které budou později vystaveny ve škole, dále pak výrobky z pracovních 

činností a výtvarné výchovy, jejichž prezentace proběhne v rámci třídy, 

a dotazník. 

3. 3 Akční výzkum 

Pro úspěšnou realizaci projektové metody jsem použil metodu akčního 

výzkumu. 

„Akční výzkum je takový druh pedagogického výzkumu, jehož účelem je 

pozitivně ovlivnit např. výuku v konkrétní třídě. Jeho výsledky nelze 

zevšeobecňovat, jsou použitelné jen pro zkoumaný vzorek populace. Provádí ho 

např. učitel ve své třídě" (Průcha, 2003, s. 14). 

3. 4 Charakteristika vzorku žáků 

Prvního projektu se účastnili žáci třetího ročníku v rámci výuky, 

druhého žáci druhých a třetích tříd, kteří navštěvují školní družinu, 

a posledního, třetího projektu, žáci čtvrtého a pátého ročníku. Účast v tomto 

projektu byla dobrovolná. 

3. 5 Projekt č. 1 Odpady - třídění odpadu na základní škole, 

určeno žákům 3. ročníku základní školy 

3. 5. 1 Cíl projektu 

Cílem tohoto projektuje probudit v dětech zájem o problematiku třídění 

odpadu tak, aby zjistily, kde odpady vznikají a jakým způsobem je s nimi poté 

nakládáno. 
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3. 5. 2 Příprava projektu 

Téma: Odpady 

Úkol : seznámení s problematikou třídění odpadu 

Metody a formy práce: přednáška, rozhovor, skupinová práce 

Organizace: 

Půlkruh (děti sedí po skupinách) 

a) přednáška - třídění odpadu 

Formou přednášky a praktickými ukázkami si žáci upevňují poznatky, 

které už znají, a dovídají se nové. V závěru přednášky žáci třídí odpad 

a dostávají drobný upomínkový předmět s ekologickou tematikou. 

b) rozhovor (příklady otázek a předpokládaných odpovědí) 

Co je to životní prostředí? 

Prostředí, ve kterém žijeme, konkrétně se v našem případě jedná o situaci 

města Štramberk. 

Víte, co znamená chránit přírodu nebo životní prostředí? 

Znamená to zbytečně ji neznečišťovat, případně znečištěná místa podle svých 

možností uvést do pořádku. 

Víte, jak můžete sami přispět к ochraně životního prostředí? 

Například nevyhazovat odpadky v lese, využívat kontejnerů na tříděný odpad, 

pomáhat při likvidaci černých skládek,... 

Odkud konkrétně pochází množství odpadů? 

Určitě máte doma odpadkový koš, do kterého sbíráte odpadky z celého domu 

(bytu). 

Protože tento odpad vzniká doma, říkáme mu domovní odpad. 

Odpady nevznikají jen doma - vznikají v továrnách, v zemědělství, 

ve stavebnictví atd.. 
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Dále se budeme věnovat těm odpadkům, které produkujeme my. Bavili jsme se 

o odpadkovém koši. 

Co se stane se smetím z vašeho odpadkového koše? 

Domovní i jiný odpad je nezbytné dále zpracovat. Děje se tak ve spalovnách, 

velkých továrnách, ve kterých je obrovská pec, do které se dají odpady a spálí 

se. Vypadá to jednoduše, ale co se stane, když něco spálíme? Z komínu jde 

kouř a v peci zůstane vyhořelý popel, takže máme problém s kouřem, 

ve kterém jsou jedovaté plyny, které se velmi špatně odstraňují, 

a také problém, co s popelem, kterého je velké množství a v němž jsou rovněž 

jedovaté sloučeniny. 

Řízená skládka je místo, kde lidé vyhloubí velikou jámu, vybetonují ji 

a do ní dávají odpady, a když je jáma plná, tak se zasype hlínou. Nastává opět 

problém, protože taková skládka zabere hodně místa. 

Jak je možné tento problém vyřešit? Máme stále více odpadů a ani jedno 

pořádné řešení, jak je likvidovat, aby tato likvidace neškodila nám ani přírodě. 

Ne všechny odpady se musí pálit nebo ukládat na skládku. Co sklo nebo třeba 

zbytky okousaných jablek a zbytky jiného ovoce a zeleniny? Odpad můžeme 

roztřídit a část z něj můžeme použít znovu. Tomu se říká tříděný sběr odpadu. 

c) skupinová práce 

Zkusme si ve skupinách roztřídit běžný domovní odpad. 

Jaké skupiny materiálu jsme nalezli a jakým způsobem bychom je mohli 

zlikvidovat, popř. znovu využít. 

Papír (sešity, kancelářský papír, krabice, lepenka, karton, časopisy, noviny, 

reklamní letáky) se dá recyklovat, tzn. znovu použít jako surovina pro výrobu 

papíru. 

Umělá hmota a plasty (plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky 

od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, polystyren, mikrotenové a plastové 

sáčky, fólie, výrobky z plastů) se dají recyklovat a vyrábějí se z nich další 

produkty pro naši potřebu. 
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Sklo (tabulové sklo, skleněné nádoby, lahve od nápojů) vratné lahve můžeme 

vrátit v obchodě a získat peníze, nevratné lahve nebo střepy lze znovu roztavit 

a vyrobit z nich nové výrobky ze skla. 

Organický odpad (zbytky ovoce a zeleniny) se dá použít jako krmivo 

pro domácí zvířata (skořápky od vajíček slepicím apod.). 

Hliník a ostatní kovy (plechovka od Coca - coly, alobal od čokolády, víčka 

od jogurtů, plechovka od paštiky, rybiček v oleji) se dají recyklovat. 

Pro ostatní a nebezpečný odpad (staré léky, tužkové baterie) existují skládky. 

Po dokončení práce rozhovor o každé kategorii. 

Pozor - odpadky se třídí pouze čisté, tím lze ze separovaného odpadu získat 

druhotné suroviny a zmenšit množství odpadu celkově. 

Můžeme i jiným způsobem zmenšit množství odpadu? Začneme sami u sebe. 

Zkuste se zamyslet, jak by každý z vás mohl zmenšit množství odpadů, které se 

každý den vytváří? 

Místo igelitových sáčků budeme používat na svačinu krabičky, místo džusů 

v krabičkách budeme nosit pití v lahvích. Zkusíme psát plnícím perem, 

používat recyklovaný papír a mamince poradíme, aby kupovala rozlévaná 

mýdla a saponáty. 

Všichni jsme zvyklí zbytečně plýtvat. Co dělat pro to, abychom měli 

do budoucna co nejméně starostí se skládkami, spalováním odpadů 

a znečišťováním. Jak můžeme odbourat nebo aspoň eliminovat na minimum 

zbytečné odpady. 

Uveďme několik případů. 

Bonboniéry a jiné sladkosti jsou často v několika obalech, salámy se balí 

do fólií, většina lidí používá velké množství igelitových tašek místo jediné 

látkové apod.. I ve třídě můžeme začít s tříděním odpadu. Každá učebna 

ve škole má tři odpadkové koše, první koš je na papír, druhý koš je na plasty 

a třetí na smíšený odpad. Paní uklízečky mají pojízdný vozík na tříděný odpad, 

u školy jsou kontejnery na papír, plast a komunální odpad. 
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d) následné akce pro podporu třídění odpadu na naší škole 

- projektový den - práce s odpady 

- pravidelné sběrové akce 

- sběr papíru, PET lahví 

e) HRA : Kouzelník 

Cílem této hry byl rozvoj hmatového vnímání a paměti, rozlišování 

struktur. Jako pomůcky jsem použil různé druhy odpadu. Jedno dítě po druhém 

jsem vyzval, aby se pokusilo v sáčku hmatem identifikovat typ odpadového 

materiálu, který uchopilo nejdřív. Poté předmět ukázalo ostatním. 

f) Dotazník a jeho vyhodnocení 

3. 5. 3 Realizace projektu 

Projekt probíhal v pěti blocích 

První blok - seznámení s projektem 

Děti byly seznámeny s tématem projektu a formou práce. První den jsem 

jim podrobně vysvětlil, co přesně budeme dělat, z jakého důvodu, jaké metody 

použijeme a co by mělo být výsledkem naší práce. Abych zjistil úroveň třídění, 

začali jsme vstupním dotazníkem ( Příloha č. 1) a myšlenkovou mapou31 

(Příloha č. 2 ). Dále jsem děti seznámil s programem projektu. 

31 STEELOVA, J. L., a kol. Čtením a psaním ke kritickému myšleni, Příručka II, zmráč. verze. Praha: 
1997 
Myšlenková mapa (vytváření asociací) je učební strategie, která povzbuzuje žáky k tomu, aby volně 
a otevřeně přemýšleli o určitém problému. Myšlenkovou mapu můžeme využít v evokační fázi i ve fázi 
reflexe. Kroky к vytvoření myšlenkové mapy: napsat základní slovo nebo výraz nahoru nebo doprostřed 
papíru/tabule, psát slova nebo výrazy, které přicházejí na mysl v souvislosti s vybraným tématem, během 
zápisu zakreslovat podle uvážení vhodná spojení, zapsat maximální množství asociací ve stanoveném 
čase. 
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Druhou aktivitou byla skupinová práce - napsat nebo nakreslit vše, со se 

týká našeho tématu. Dětem, vzhledem к tomu, že dříve takovouto formou 

nepracovaly často, dělala skupinová práce problémy. Pro činnost ve skupinách 

jsme si předem stanovili pravidla, která z velké části vycházela z pravidel třídy, 

jež si žáci společně vytvořili na počátku školního roku s třídní učitelkou. Děti 

tato pravidla respektovaly. Zpočátku bylo nutné jejich činnost řídit, aby práce 

směřovala к vytyčeným cílům. Děti pracovaly aktivně, z toho usuzuji, že je 

nový způsob práce zaujal. 

Druhý blok - přednáška 

S dětmi jsem se přesunul do učebny, kde jsem připravil přednášku 

o třídění odpadu. Ve třídě byly připraveny propagační materiály, malé krabičky 

na odpady, kartičky s obrázky znázorňujícími jednotlivé typy odpadů. V úvodu 

přednášky děti samy uváděly informace o odpadech, využily vědomosti 

z úvodu projektu. Následně byly probrány všechny druhy odpadů a v závěru 

přednášky každé dítě obdrželo kartu, kterou mělo správně zařadit do příslušné 

krabičky na odpady. Mohu konstatovat, že cíl této přednášky byl splněn 

bez problémů. 

Třetí blok - prostředí, ve kterém žijeme, a odpady 

Tato část projektu byla věnována prostředí, ve kterém žijeme, 

a likvidaci odpadu. Děti získaly nové informace o řízených skládkách, 

spalovnách odpadu. Dále jsme si povídali o recyklaci odpadu, žáky jsem 

náhodně rozdělil do skupin, z nichž každá obdržela igelitovou tašku s odpadky, 

které děti měly roztřídit. Po dokončení třídění jsme provedli kontrolu 

správnosti a hovořili o tom, co lze z recyklované suroviny vyrobit a kde se 

s příslušnou surovinou můžeme v běžném životě setkat. Skupinová práce již 

fungovala bez problémů, děti se vzájemně doplňovaly. Pouze v jedné skupince 
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nastaly menší potíže s chlapcem, který se choval nevhodně, příliš nepomáhal, 

svou práci odbýval. Ostatní děti ho samy dokázaly ukáznit tak, aby dále 

v rámci skupiny pracoval pořádně a nepředváděl se. Zde jsem si ověřil, že při 

skupinové práci se děti z velké části dokáží к výkonu podněcovat a ohlídat si 

práci a chování členů skupiny. Práci dětí jsem mohl zhodnotit jako výbornou a 

efektivní, děti se až překvapivě rychle adaptovaly, uměly korigovat chování 

členů uvnitř skupiny. 

v 

Čtvrtý b l o k - jak snížit množství odpadu 

Na závěr projetu o třídění odpadu jsem připravil pro děti dotazník 

(Příloha č. 3), o kterém dopředu nebyly informovány. Dotazník měl shrnout, 

co si žáci z daného projektu odnesli. Dětem jsem vysvětlil, že se nejedná 

o „žádnou písemku", mohou zvolit libovolnou formu, psaní, kreslení, apod.. 

Výsledky dotazníku se doví při ukončení projektu, jehož součástí bude také 

shrnutí nově získaných vědomostí, popř. náměty к opakování. Děti neměly 

při vyplňování dotazníku stanovený přesný čas, každý odevzdal svoji práci, 

až byl hotov. Ti, kteří ukončili práci dříve, se mohli přesunout do zadní části 

třídy a společně s kamarády přemýšlet, jak snížit množství odpadu. Děti 

na zadaném tématu pracovaly aktivně a vzájemně spolupracovaly. 

Pátý b l o k - ukončení projektu 

Tento den jsme se vrátili к úvodní části projektu a jeho fázi, 

která probíhala ve třídě. Každé dítě mohlo, podle svého uvážení, vyjádřit své 

názory. Nejvíce se dětem líbily praktické aktivity, práce ve skupinách a hry, 

kdy se mohly samy aktivně zapojit. Následovalo shrnutí poznatků, které jsme 

získali během tohoto měsíce. Na závěr jsem děti informoval o výsledcích 

dotazníku (Příloha č. 4, 5). Zjistil jsem, že úroveň znalostí všech dětí výrazně 

stoupla. 
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Průběh celého měsíce jsme společně zhodnotili, děti formulovaly své 

názory na to, co se j im líbilo a co by naopak v budoucnu chtěly vylepšit. 

Vyjádřily přání pracovat častěji ve skupinách a častěji používat formu 

projektového vyučování. Uvedly, že se jim práce líbila, bavila je. 

Myslím, že tato projektová praxe je pro mne cennou zkušeností, 

která mi pomůže v mé další práci. Všech těchto poznatků mohu v budoucnu 

využít při přípravě dalších projektů, které jsou, podle mého názoru, vhodným 

zpestřením školní výuky. 

3. 5. 4 Hodnocení projektu 

a) naplnění cílů projektu 

Myslím, že naplnit cíl projektu se mi podařilo. Děti práce velice zaujala, 

ochotně a aktivně se jí účastnily, těšily se na další setkání, na další zajímavé 

činnosti. Z hlediska učitele bylo smyslem projektu seznámit děti s jinými 

metodami práce, snaha zkvalitnit vztahy v kolektivu a snaha zapojit všechny 

děti do plnění úkolů, což konkrétně ve skupinách znamenalo nutnost 

spolupráce i nutnost samostatného řešení, následně pak v procesu vzájemné 

komunikace nutnost obhajování vlastních stanovisek i konečného výsledku. 

Myslím, že i v této oblasti projekt splnil svůj smysl. Můžu konstatovat , že cíle 

projektu se mi splnit podařilo, což vyplývá z vyhodnocení dotazníku. 

Další cíle sledovaly schopnost dětí spolupracovat, vzájemně si pomáhat, 

zodpovědně plnit zadané úkoly. 

Nejsnáze děti plnily cíle z oblasti emocionální, sociální a kognitivní, 

protože výuka probíhala vesměs zajímavou, netradiční formou a zajímavými 

metodami. 
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b) problémy při práci na projektu 

S největšími potížemi jsem se setkal v počátečních fázích projektu, 

protože děti nebyly na způsob práce zvyklé. To se projevilo zvýšenou mírou 

hlučnosti. V praxi jsem si ověřil, že počáteční neukázněnost s nutností řešit 

zadaný úkol v určitém časovém horizontu poměrně brzy ustoupila. 

Jako nej efektivnější metody práce se mi jevily metody praktické, 

činnostní učení - grafické a výtvarné činnosti, práce s materiálem, pracovní 

listy, přímé pozorování předmětů, rozhovor a metody dramatické výchovy. 

Všechny tyto metody byly prováděny skupinovou kooperativní formou práce. 

Mezi méně efektivní metody bych v našem případě zařadil práci 

s písemnými záznamy. Jedná se o činnost pro děti novou, zápisy jim zpravidla 

musí pomoci vyhotovit učitel. Rovněž přednáška děti tohoto věku zpravidla 

nezaujme tak jako vlastní praktická činnost. 

Za hodnotné pokládám všechny výtvory dětí, protože pracovaly pečlivě, 

aktivně, s radostí a zaujetím. Bylo vidět, že téma je zajímá, práce baví. 

Dověděly se hodně nového a zajímavého, do práce se zapojily podle svých 

možností všechny děti, včetně prospěchově slabších. 

Ukázky a fotografie ( Příloha č. 6) svědčí o tvůrčím přístupu i zaujetí žáků. 

Přínosem pro děti je hlavně skutečnost, že se seznámily snovými 

zajímavými metodami a formami výuky, které si ihned vyzkoušely v praxi. 

Pracovaly v kooperujících skupinkách, kde se učily spolupracovat, spoléhat 

na druhé, nést vlastní zodpovědnost, ale také se mohly lépe poznat a stmelit 

svůj kolektiv. Z hlediska cílů považuji za přínosné rozšiřování a prohlubování 

vědomostí a snahu o uvědomění si kontextu života města, školy, rodiny. 

Přínosem pro mne bylo lepší poznání dětí. Zorientoval jsem se 

ve vazbách mezi dětmi uvnitř třídy, u jednotlivců jsem mohl sledovat jejich 

intelektuální a sociální úroveň. Viděl jsem chování a jednání dětí 

v netradičních výchovných a vzdělávacích situacích a prostředích. To vše mi 
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dalo šanci lépe kolektiv dětí poznat, ujasnit si, jakými metodami s nimi budu 

moci pracovat v budoucnu. 

Pokud bych tentýž nebo podobný projekt realizoval znovu, zřejmě bych 

si jej rozdělil na několik dílčích samostatných projektů. Téma je totiž tak 

obsáhlé, že v jednom projektu jej není možné dostatečně zvládnout. 

Při stanovení tématu bych tedy pečlivě zvažoval jeho šíři, aby bylo možno 

projekt realizovat bez větších potíží.. 

Při samotné práci mne překvapilo, že jsem nezaznamenal žádné 

konflikty, hádky a spory. Děti začaly překvapivě dobře spolupracovat, 

dokázaly se domlouvat, řešit problémy mezi sebou klidně, nehádaly se 

o vedoucí roli, o správnost názoru, role ve skupině si rozdělily naprosto 

přirozeně. Dokonce ve skupince, kde byly problémy s chováním jednoho jejího 

člena, si děti dokázaly samy zjednat nápravu a eliminovat jeho nevhodné 

chování. 
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3. 6 Název projektu: Naše město a jeho poklady. Určeno žákům 

školní družiny 2. a 3. ročníku 

3. 6 .1 Cíl projektu 

Cílem projektu bylo blíže seznámit žáky se zajímavostmi Štramberka. 

3. 6. 2 Příprava projektu 

Téma: Naše město a jeho poklady 

Ukol: seznámení s reáliemi města 

Metody a formy práce: kostka, přednáška, skupinová práce, rozhovor, 

vycházka. 

Organizace: 

a) V první části projektu žáci pracují ve skupinách (učební strategie 

kostka),32 seznamují se s webovými stránkami města, absolvují přednášku 

o městě. 

Děti sedí po skupinkách u stolu a každý jednotlivec během volného 

psaní formuluje své myšlenky, poté dochází ke vzájemné konzultaci ve skupině 

a následné prezentaci společných stanovisek zástupcem skupiny před třídou. 

První skupina má za úkol město Štramberk popsat. Druhá jej porovnává 

s jinými městy. Třetí skupina vytváří asociace, které se vybaví při vyslovení 

" STEELOVA, J. L„ a kol. Čtením a psaním ke kritickému myšleni Příručka II zkrácená verze. Praha' 
1997 

Kostka je učební strategie, která usnadňuje vnímání tématu a uvažování o něm z mnoha hledisek. Nejprve 

se stanoví námět, který souvisí se zadaným tématem a je žákům blízký. Formou volného psaní pak žáci 

formulují své názory. Volné psaní trvá 2 - 4 minuty, v tomto časovém úseku by děti měly psát, co je 

napadne, bez ohledu na pravopisná pravidla. Čas by měly využít beze zbytku. 
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názvu města. Děti z poslední skupiny vznáší argumenty, proč bydlí nebo 

by chtěly bydlet ve Štramberku. Po ukončení skupinové práce žáci pracují 

v multimediální učebně. Následuje přednáška. 

b)Ve druhém bloku žáci tvoří trasu vycházky, které předchází společná 

příprava (práce s mapou). Na mapě ČR děti lokalizují region 

a v Moravskoslezském kraji město Štramberk. Pracují s plánem města 

Štramberka, určují světové strany, nejbližší města a vesnice. V plánu určují 

záchytné body - škola, kostel na náměstí, Trúba, jeskyně Šipka, nádraží, 

zároveň posuzují dopravní dostupnost města. Vytyčují trasu vycházky tak, 

že stanoví výchozí bod (základní škola), směr vycházky a určují další cílové 

body (jeskyně Šipka, náměstí, Trúba, MIC Štramberk). Cestu popíší a zakreslí 

do mapy. 

c) Třetí blok tvoří samostatná vycházka. Její součástí je opakování trasy, 

ujasnění záchytných bodů, určení vedoucích skupiny, poučení o bezpečnosti 

a chování ve městě a zadání úkolů. Během vycházky mají žáci načrtnout 

jednoduchý plánek náměstí, určovat a popisovat reálie města Štramberka. 

Po návratu žáci vyplní pracovní listy a zhotoví plán náměstí podle náčrtku 

z vycházky. 

d)Čtvrtý blok zahrnuje výrobu poštovní známky města Štramberk. Žáci 

kromě vlastních zdrojů využijí materiály z informačního centra, mohou 

pracovat s libovolným materiálem a libovolnou technikou. 

e) Pátý blok zahrnuje výstavu poštovních známek a hodnocení projektu. 

Hotové poštovní známky jsou vystaveny, žáci komentují výsledek své práce, 

práci hodnotí sami žáci, poté učitel. 
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Po každém bloku následuje seznámení s jednou štramberskou pověstí, 

její následný rozbor, popř. ilustrace. 

3. 6. 3 Realizace projektu 

Projekt probíhal v pěti blocích 

První blok - seznámení s projektem 

Na začátku jsem žáky seznámil s průběhem projektu „Naše město a jeho 

poklady". 

Dále jsem žáky rozdělil do čtyř skupin, skupiny byly vytvořeny náhodně, 

každé dítě si vylosovalo kartičku s číslem jedna až čtyři a podle čísla se 

zařadilo do skupiny. Některé děti nebyly spokojeny s losováním, ale pracovat 

ve skupině zůstaly. Skupiny se posadily ke stolům, kde měly nachystány psací 

potřeby a papír. Každá skupina dostala jiný úkol. První skupina popisovala 

město Štramberk, druhá porovnávala město Štramberk s jiným městem, třetí 

skupina uváděla své představy, které se jim vybaví při vyslovení názvu města, 

a poslední, čtvrtá skupina, shromažďovala důvody, proč bydlet ve Štramberku 

(Příloha č. 1). Na práci žáci měli deset minut, před započetím práce si museli 

zvolit zapisovatele. Děti pracovaly aktivně a nepotřebovaly pomoc učitele. 

Po vypršení časového limitu žáci prezentovali ostatním skupinám svoji práci. 

Při prezentacích se nevyskytl žádný problém, žáci se nestyděli a každá skupina 

si sama vybrala svého zástupce. Po úvodní aktivitě jsme se přesunuli 

do multimediální učebny, kde jsem žákům ukázal internetové stránky města 

Štramberka.33 Byli překvapeni, kolik informací se na těchto stránkách nachází. 

Po ukončení prezentace jsme se přesunuli zpět do učebny školní družiny, 

33 NĚMEC, Jaroslav. Oficiální stránky města Štramberk [online]. 2006 , 23.11.2007 [cit. 2007-11-25]. 
Český. Dostupný z www: <http://www.stramberk.cz/historie/index.php?akce=cz/povesti#15>. 
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kde jsem žákům přečetl starou lidovou pověst o vzniku města Štramberka 

s názvem O původu Štramberka (Příloha č. 2). V závěru žáky napadlo, 

že bychom si mohli к projektu udělat nástěnku. Tím naše úvodní setkání 

skončilo. 

Druhý blok - příprava vycházky 

Na začátku jsme si povídali o první pověsti, kterou jsme si přečetli 

na konci prvního setkání. Žáci si s pomocí návodných otázek vzpomněli na její 

děj. Seznámil jsem je s programem dnešního dne. Pověsil jsem na dveře mapu 

České republiky, prvním úkolem bylo lokalizovat město Štramberk na mapě 

České republiky. Žáci s tím neměli žádný problém. Dále jsme si na mapě 

České republiky určili světové strany a hledali jsme nejbližší města a vesnice, 

která jsou od města Štramberka směrem na sever, východ, jih a západ. Po této 

úvodní aktivitě se žáci rozdělili do stejných skupin, ve kterých už pracovali. 

Rozdal jsem jim nafocený plán města a nechal jim čas na prohlédnutí mapy. 

Ukázali jsme si záchytné body města. Úkolem skupin bylo vytyčení trasy, 

výchozí a cílový bod je základní škola. Každá skupina si promyslela svoji 

trasu, označila si místa, kudy trasa povede (Příloha č. 3). Žáci si rozdělili role. 

Jeden vyznačuje trasu do mapy, druhý zapisuje na papír cíle cesty, kterými 

bude trasa procházet, a další dva pomáhají s návrhy trasy. Žáci spolupracují 

a domlouvají se na společném postupu. Vyznačí trasu barevně a vybarvují 

reálie města, každá skupina svoji práci vystaví, aby si ji mohly prohlédnout 

ostatní skupiny. Na závěr jsme si přečetli pověst s názvem O čaroději Kotouči 

(místní báje). 
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Třetí blok - vycházka podle připravené mapy 

Třetí setkání začalo prohlídkou a prezentací vytyčených tras, které žáci 

vytvořili. Každá skupina popsala svoji představu a upozornila nás na zajímavá 

místa, kterým bychom věnovali při procházce větší pozornost. Dalším 

společným úkolem bylo vybrat nej zajímavější cestu. Každá skupina se snažila 

upřednostnit svůj plán. Po vyslechnutí všech variant jsme trasu náhodně 

vylosovali. Než jsme se vydali ven, znovu jsme si prohlédli trasu, zopakovali si 

základní poučení o bezpečnosti a chování ve městě a žáci obdrželi zadání 

úkolů, které budou venku plnit. Vycházku vedli žáci, kteří trasu navrhli. 

Po trase ukazovali žákům zajímavá místa. Na náměstí jsme udělali přestávku 

a žáci měli ve svých skupinách čas na splnění úkolů. Zjišťovali základní 

informace a kreslili plánek náměstí (Příloha č. 4). Pracovali aktivně a se 

zájmem. Po návratu do školy jsme si přečetli další pověst s názvem Trpaslíci 

na Kotouči (místní pověst). 

v 

Čtvrtý blok - výroba štramberské poštovní známky 

Na začátku čtvrtého setkání jsem vyhodnotil vypracování úkolů 

z vycházky ( Příloha č. 5). Postupně jsme si o jednotlivých otázkách povídali 

a prohlédli si plánky náměstí. Žáci doma vyhledali další informace a ty sdělili 

ostatním. 

Úkolem dnešního dne je navrhnout a zhotovit známku města Štramberka. 

Žáci dostali připravený pracovní list (Příloha č. 6), prohlédli si informační 

materiály a na každém z nich bylo, co na známce města Štramberku bude. 

Samotná realizace trvala poměrně dlouho, ale žáky velmi bavila, myslím si, 

že tato aktivita je přiměřeně jejich věku. Žáci mohli využít různé techniky 

a materiál. Po skončení práce žáci vystavili své známky na nástěnku a šli si 

poslechnout další pověst s názvem Potrestaná zvědavost (dle podání učitele 

Jana Fišera z Těšetic). 



48 

Pátý blok - výstava a prezentace poštovních známek 

města Štramberka 

Poslední setkání začalo prezentací známek. Každý žák všem představil 

svoji známku, řekl nám, co na ní chtěl znázornit. Nejčastěji se objevoval motiv 

štramberské Trúby, dále se na známce objevil motýl jasoň červenooký, 

štramberské uši a jeskyně Šipka. Následovalo hodnocení celého projektu. Žáci 

jeho zajímavost dali najevo domluvenými gesty (nezajímavý - žák se nehlásí, 

nepříliš zajímavý - predpažení, zajímavý - žák se hlásí). Zvedání rukou 

probíhalo se zavřenýma očima. Zhodnocení vyplynulo, že práce se dětem 

líbila, nejvíce je bavilo vytyčování trasy, tvorby známky a četba pověstí. 

Poté se děti mohly projevit individuálně. 

3. 6. 4 Hodnocení projektu 

a) naplnění cíle projektu 

Myslím si, že cíl projektu se mi splnit podařilo. Stavěl jsem 

na znalostech žáků a jejich vědomosti jsem využil к výuce ostatních. Postavil 

jsem se do role manažera, který usměrňoval práci žáků. Vedoucí skupin ostatní 

řídili a jejich činnosti koordinovali. Žáci komunikovali aktivně a snažili se 

spolupracovat v rámci svých možností. Učili se navzájem. Osvědčilo se mi 

střídání různých metod práce. Cílem bylo lépe poznat město Štramberk, což se 

nám nenásilnou formou podařilo. 

Žáci plnili cíle z oblasti emocionální, sociální, kognitivní a axiologické 

bez větších problémů. 
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b) problémy při práci na projektu 

S počátečními problémy jsem se potýkal v úvodu, kdy jsem se 

s některými dětmi seznamoval a hledal optimální časové rozvržení, protože 

projekt probíhal v odpoledních hodinách. Žáci si na změnu vyučujícího rychle 

zvykli a někteří si prodloužili čas ve školní družině, aby se mohli účastnit 

celého projektu. Z konkrétní práce vyplynulo, že nej větší zaujetí žáci projevili 

v praktických úkonech (vytyčování trasy, tvorby známky). Naopak méně 

efektivní byla přednáška, i když její součástí bylo množství propagačních 

materiálů. Za přínosné považuji postupné zvyšování kvality jednotlivých 

prezentací. 

Čtení pověstí bylo příjemným zakončením každého bloku. 

Hodnotné byly všechny práce žáků. Žáci pracovali pečlivě a snažili se 

práci dotahovat do konce. Téma jim bylo blízké a zajímalo je. 

Během projektu si žáci prohloubili své znalosti, přínosem byla rovněž 

spolupráce mezi žáky různých tříd, která byla na velmi dobré úrovni. 

Díky netradičním metodám jsem mohl sledovat reakce jednotlivců, 

vyzkoušel jsem si práci ve školní družině. Vysoce hodnotím příjemnou 

atmosféru, která během našich aktivit převládala. 

Ukázky a fotografie z projektu (Příloha č. 7) 
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3. 7 Název projektu: Dokážu to? Určeno žákům 4. a 5. ročníku 

3. 7 .1 Cílem projektu 

je prohloubit v žácích vzájemné porozumění, posílit jejich sebeúctu, 

zodpovědnost, samostatné rozhodování, motivovat je к hodnotnému využívání 

volného času a zdravému životnímu stylu. 

3. 7. 2 Příprava projektu 

Projekt „Dokážu to ?" byl nabídnut všem žákům 4. a 5. ročníků a účast na něm 

byla tentokrát dobrovolná. 

Téma: Sebeúcta, zodpovědnost, samostatnost. 

Úkol: vzájemné porozumění, otevřená komunikace 

Metody a formy práce: přednáška, rozhovor, dotazník, hra 

Organizace 

a) Protože se jedná o pracovní skupinu složenou z různých tříd, je nutné 

překonat počáteční ostych formou hry (Kdo jsem?, Místo po mé pravici je volné). 

Poté seznámí učitel skupinu s tématem projektu, dotazníkem Žák - začátek 

programu a všichni se zúčastní tvorby pravidel chování a závěrečné pantomimy 

(pohádkové bytosti, předávání dárků). 

b) V druhé části projektu pracujeme s dotazníky. Dotazník Naše třída 

(Příloha č. 1) obsahuje otázky, které se zaměřují na poznání subjektivních pocitů, 

nálad a myšlenek dětí v souvislosti s klimatem ve škole, třídě. Další oblastí 

zjišťovaných údajů jsou morální vlastnosti a postoje dětí s důrazem na projevy 

tolerance, přátelství a sounáležitosti. Jsou hodnoceny komunikativní vztahy mezi 

dětmi, ale i mezi dětmi a učiteli, sledována je jejich kvalita, zejména 

pak rovnocennost partnerského vztahu učitel - žák. V dotazníku je věnována 

pozornost i obsahu vyučovacího procesu, jeho obtížnosti a náročnosti, a s tím 

souvisí i hodnocení vztahu к práci, snaha dosáhnout co nej lepších výsledků, dále 

cílevědomá práce vedoucí ke zlepšení školních výsledků, pomoc slabším 

spolužákům, kladná reakce na motivaci učitele. 
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Ve druhém dotazníku Oblíbenost předmětů a učitelů (Příloha č. 2) je 

sledována oblíbenost a neoblíbenost vyučovacích předmětů a pedagogů. 

V jednotlivých částech žáci mohou vyjádřit stupeň oblíbenosti i neoblíbenosti, 

odůvodnit své rozhodnutí. 

Třetím dotazníkem Co se mi ve škole líbí a nelíbí? (Příloha č. 3) je 

zjišťováno, jak žáci vnímají školní prostředí a estetický vzhled školní budovy. 

Součástí průzkumu byly návrhy na zlepšení prostředí. Význam práce byl daleko 

hlubší, protože žáci zachytili celkovou atmosféru školy, vzájemnou komunikaci 

mezi žáky i mezi žáky a učiteli, negativní společenské jevy, chování žáků, 

hodnocení práce učitelů, připravenost učitelů na vyučování. Výsledky rovněž 

dokazují, jak je důležité školní prostředí a jak ovlivňuje utváření sociálních vztahů. 

Poslední dotazník To jsem já (Příloha č. 4) byl zaměřen na posuzovací škály. 

Tato metoda byla využitá s cílem proniknout hlouběji do pocitů a myšlenek dětí, 

pozorovat jejich fantazii. 

c) Třetí část projektu sledovala využití volného času žáků. Opět byly použity 

hry (Lákání, Na šílené inženýry), poté žáci tvořili vlastní vizitky. Dále pracovali 

se zadanými otázkami (Co mě nejvíce trápí?, Čeho se nejvíce bojím?, Koho mám 

nejraději?, Na co se nejraději dívám?, Čím bych chtěl být?, Jaké je moje největší 

přání?) a následně je zapisovali do Erbu (Příloha č. 5) a o svých stanoviscích 

hovořili. 

d) Čtvrtá část se věnuje názorům na zdravý životní styl a životní postoje. 

Žáci se zamýšlejí nad otázkami Kdy vstávám?, Kdy chodím spát?, Co dělám celý 

den?. Použit byl obrázek s názvem „Hora" (Příloha č. 6 ) 

e) Pátou část tvořila aktivita „Myslík", jak vidím sám sebe" (Příloha č. 7 ) 

Ukol co nejrychleji posunout míč po dané dráze dopomohl k tomu, že se projevily 

silné osobnosti, zatímco ostatní zůstali v pozadí. Dokončení úkolu bylo možné 

až po zapojení všech soutěžících. 

f) V závěrečné fázi projektu byly dětmi i učitelem hodnoceny dotazníky, 

průběh her i celkový přínos všech aktivit. 
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3. 7. 3 Realizace projektu 

Projekt probíhal v šesti blocích 

První b lok 

Po úvodním přivítání byli žáci seznámeni s průběhem projektu, který na ně 

čeká, a vyplnili dotazník Žák - začátek programu. Žáci věděli, že projekt je 

dobrovolný, a kdykoliv mohli svou práci přerušit. 

Začali jsme seznamovacími hrami. Žáci se posadili do kruhu, první hra 

s názvem Kdo jsem? obsahovala krátké povídání o sobě, důležité bylo jen křestní 

jméno nebo přezdívka, ostatní záleželo na žácích, na jejich rozhodnutí, co a do jaké 

míry o sobě sdělí ostatním. Nikdo z žáků nezůstal pouze u jména. 

Druhá hra, Místo po mé pravici je volné, probíhala tak, že všichni sedí 

v kruhu na židlích, přičemž jedno místo zůstalo volné. Podstatou této aktivity je 

zdánlivě jednoduchá věta: „Místo po mé pravici je volné, chci aby tam seděl ..." 

Větu říká hráč, vedle něhož je volné místo. Žáci si mohou vybrat kohokoliv 

ze zúčastněných a posadit jej vedle sebe. Po ukončení hry jsem žáků dal tři otázky: 

Co mi bylo příjemné? Co mi dělalo potíže? Překvapilo mě něco? Žáci měli čas si 

odpovědi rozmyslet a potom je prezentovat. 

Po úvodních seznamovacích hrách jsem žákům vysvětlil, že si musíme určit 

pravidla chování po celou dobu projektu. Pro žáky to nebylo nic nového, 

protože měli v jednotlivých třídách svá pravidla. Rozpočítali se na prvního 

a druhého, tím vznikly dvě skupiny, které samostatně pracovaly na znění pravidel. 

Po ukončení práce každá skupina přečetla své návrhy a všichni společně vybrali ta, 

která se jim zdála nejlepší.. 

1. NEBUDEME LHÁT 
2. NEBUDEME SE MEZI SEBOU PRÁT A NADÁVAT SI 
3. MĚLI BYCHOM SE SMÁT 
4. NEBUDEME SI SKÁKAT DO ŘEČI 
5. BUDEME SI POMÁHAT 
6. NEBUDEME SI DĚLAT NASCHVÁLY 

Při vybírání pravidel nedošlo к žádným konfliktům, žáci se domluvili. 
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Seznamovací hry nám pomohly vytvořit příjemnou atmosféru a pravidla 

chování dala řád naší práci. 

Dále jsem zařadil hry s pantomimou. Žáci měli vymyslet a předvést 

libovolnou pohádkovou bytost, ostatní žáci hádali, o jakou bytost se jednalo. Žáci 

předváděli čerta, ježibabu, Jeníčka a Mařenku, draka, prince a další. Všichni žáci se 

do této aktivity nezapojili, ale mnozí zase předváděli i více postav. 

Druhá aktivita se jmenovala Na kamennou tvář, byli do ní zapojeni všichni 

žáci. Děti chodily v kruhu a nesměly se usmát, kdo se usmál, odešel pryč z kruhu. 

První kolo netrvalo ani 10 sekund a všichni se začali smát, hru jsme opakovali 

třikrát a děti se učily ovládat mimiku svého obličeje. Hra měla velký úspěch. 

Poslední aktivita byla Předávání dárků. Každý žák si vymyslel dárek, 

který by chtěl někomu věnovat. Potom děti chodily po místnosti a navzájem si 

dárky předávaly, na závěr hry každý řekl, co poslal a co dostal. Hra byla zajímavá a 

dětem se líbila. 

Jméno Poslal(a) Dostal(a) 

Anna knihu neví 

Vlaďka švihadlo knihu 

Lenka psa neví 

Věrka tenisovou raketu kolo 

Sandra volejbalový míč samopal 

Jarek hřeben klavír 

Miloš parfém baseballovou pálku 

Michal kulomet hřeben 

Tomáš parfém motorku 

Michal 2 motorku psa 

Mirek hokejovou výzbroj motorku 

Zdeněk počítač knihu 
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Druhý blok 

Druhé setkání jsme věnovali klimatu školy a třídy, do které dítě chodí. 

Pro žáky jsem připravil čtyři různé dotazníky. Měly ukázat, jak žáci vidí třídu, 

školu, učitele, své spolužáky a jak vnímají ovzduší ve třídě. První dotazník měl 

název Naše třída a žáci se rozhodovali mezi odpovědí ano a ne. V závěru dotazníku 

mohli napsat vzkaz učiteli. Vyhodnocení dotazníku proběhlo před celou skupinou. 

Děti к jednotlivým otázkám vyjadřovaly své názory, hodnotily klima 

v jednotlivých třídách. Rozbor umožnil poznat kolektivy jednotlivých tříd, 

motivoval děti к zamyšlení se nad sebou samými. 

S druhým, třetím a čtvrtým dotazníkem neměli žáci větší problémy, 

ve výsledcích jsem hodnotil zvlášť chlapce a dívky. 

Hodnocení druhého dotazníku Oblíbenost předmětů a učitelů 

Chlapci Pořadí Dívky Pořadí 

Oblíbený předmět Tělesná výchova 

Matematika 

Pracovní činnosti 

Oblíbený předmět Přírodověda 

Tělesná výchova 

Matematika 

Neoblíbený 

předmět 

Český jazyk 

Vlastivěda 

Anglický jazyk 

Neoblíbený 

předmět 

Český jazyk 

Anglický jazyk 

Pracovní činnosti 

Hodnocení třetího dotazníku Co se mi ve škole líbí a nelíbí? 

Líbí se mi Chlapci Dívky 

kamarádství 3 1 

kluci ve škole 0 2 

holky ve škole 2 0 

výzdoba školy 4 3 

konec školního roku 1 0 
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velmi dobrá p. ředitelka 0 1 

jídlo 2 1 

učitelé 0 2 

být ve škole v noci 3 2 

Nelíbí se mi Chlapci Dívky 

brzký začátek vyučování 1 0 

jídlo 0 2 

Páchnoucí WC 2 0 

málo učitelů 1 3 

kluci 0 1 

výzdoba třídy 1 0 

nevychovanost, nekázeň, 
vulgárnost žáků 

2 2 

Čtvrtý dotazník To jsem já byl zaměřen na posuzovací škály. 

První část naznačuje barevný povahopis žáků celého třídního kolektivu. 

Je nesmírně zajímavé, jak charakteristika barev odpovídá psychice dětí. Většina 

žáků si oblíbila modrou barvu symbolizující víru a věrnost, povahově klidnou 

a vyváženou osobnost. Žáci, kteří si vybrali modrou barvu, patří к prospěchově 

výborným, klidným, bezproblémovým a někdy spíše introvertním osobnostem. 

Druhou nejčastěji vybíranou barvou byla barva černá. Tento, temný a vážný 

barevný odstín je barvou smutku. Psychické ladění žáků je pesimistické, často 

bývají smutní, mají výchovné problémy, rodinné zázemí není ideální a oni citově 

strádají. 
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Barva Chlapci Dívky 

modrá 3 4 

černá 3 1 

fialová 0 2 

červená 0 2 

Žáci také přemýšleli o svém největším úspěchu. Jsou spokojeni se zlepšením 

prospěchu a výbornými známkami. Někteří považují za nej větší úspěch praktickou 

stránku dětského světa - sportovní výsledky. 

Zajímavé výsledky poskytla otázka o přeměně člověka v oblíbené zvíře. 

Zvíře Chlapci Dívky Důvod 

kočka 1 3 mazlivá, pěkná, 
škrábe 

kůň 0 3 krásný, ušlechtilý 

pes 2 1 přítel člověka 

pták 1 0 volný, krásný let 

liška 0 1 mazaná 

lev 1 0 silný 

tygr 1 0 líbí se mi 

morče 0 1 stále jí 

Posledním údajem výzkumu v dotazníku To jsem já byly okamžité pocity. 

V obsahu se nyní propojují vnitřní pocity, vztahy osobní i školní klima. 

Všechny prvky к sobě patří, ovlivňují se a vzájemně se propojují. Pro všechny děti 

je nesmírně důležité rodinné zázemí a kamarádství. Oba údaje se pohybovaly 

do známky 2. Za významné děti považují i pohodové a estetické školní prostředí, 

prospěch a kázeň. Děti hodnotí do známky 4. Při vyplňování dotazníku měly děti 

dobrou náladu. Děti hodnotí do známky 2. 
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Dotazník dává dětem možnost být otevřenější, pomáhá překonat zábrany, 

ostych. Využití dotazníku je široké, pomáhá poznat kolektivy tříd i naznačit 

problémy jednotlivců. Cenné mohou být i informace o vyučování, učitelích. 

Třetí blok 

Třetí setkání jsme začali hrami. První hra Lákání byla určena pro dvojice, 

jeden měl druhého к sobě přilákat. Žáci stáli od sebe na čtyři kroky. Ten, kdo lákal, 

se snažil najít takovou otázku, na kterou předpokládal, že druhý odpoví kladně 

a posune se к němu. Např. Máš rád prázdniny? Jel bys na dovolenou к moři? 

Lyžuješ? Po časovém limitu pěti minut si dvojice vystřídaly své role. Druhá hra se 

jmenovala Na šílené inženýry, byla určena opět dvojicím. Každý inženýr má svého 

robota, který reaguje na povely. Inženýr svého robota ovládá. Potom si inženýři 

zahráli s roboty na honěnou. Po ukončení si žáci vyměnili role. Poté jsem si se žáky 

povídal, která role jim lépe vyhovovala, zda role robota, (vedený) či inženýra 

(vedoucí). 

Dále si každý žák vyrobil svoji Vizitku. Žáci si měli představit, že jsou 

umělci, kteří sami pro sebe navrhují vizitky. Na vizitce byly zejména kresby 

a symboly, které o autorovi druhým něco vypoví. Vizitky jsem shromáždil 

a postupně ukazoval ostatním, jejich úkolem bylo určit, komu vizitka patří. 

Rozlišení autorů vizitek bylo poměrně obtížné. 

Na závěr jsme pracovali se zadanými otázkami, odpovědi jsme zapisovali 

do tzv. Erbu. (Příloha č. 5 ) 

1. CO MÉ NEJVÍCE TRÁPÍ? 

2. ČEHO SE NEJVÍCE BOJÍM? 

3. KOHO MÁM NEJRADĚJI? 

4. NA CO SE NEJRADĚJI DÍVÁM? 

5. ČÍM BYCH CHTĚL BÝT? 
6. JAKÉ JE MOJE NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ? 

Kdo chtěl, mohl po skončení práce své odpovědi říci ostatním. 
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Čtvrtý blok 

Čtvrté setkání začalo povídáním o denním režimu. Každý žák nám řekl, 

kdy vstává, co dělá přes den a kdy chodí spát. Děti vstávají do školy 

mezi 6.30 - 7.00 hod.. Spát chodí mezi 20.00 - 22.00 hod.. Během dne děti chodí 

do školy, učí se, navštěvují kroužky a sportovní oddíly, běhají venku, dívají se 

na televizi, hrají hry na počítači, sportují. Některé děti se divily, co všechno se dá 

během dne stihnout. 

Po úvodní komunikativní aktivitě jsem žákům rozdal materiál к aktivitě 

Hora (Přílohu č. 6 ), postavy na obrázku znázorňují typické příklady odlišných 

životních postojů. Modrou pastelkou měli vybarvit pozitivní postavy, černou 

pastelkou vybarvili negativní postavy, červenou pastelkou sebe a zelenou postavu, 

kterou by chtěli být. Dále jsme si povídali o různých postavičkách z obrázku. 

Na závěr jsme si horu rozdělili na tři pásma a snažili jsme se pro ně vymyslet 

obecný název. 

1. pásmo - úpatí hory - byli lidé, kteří toho hodně namluví, ale „skutek utek" 

2. pásmo - střed hory - byli lidé odvážní 

3. pásmo - vrchol hory - byli lidé vynikající, „borci" 

Většina dětí by byla nejraději ve 3. pásmu. 

Cílem tohoto setkání bylo přiblížit dětem pojmy zdravý životní styl a životní 

postoj. S těmito pojmy se budou děti setkávat stále a své znalosti budou 

prohlubovat. 

Pátý blok 

Páté setkání jsme věnovali sebepoznání, tj. zjištění, kdo jsem, jaká je má 

role, co je pro mne důležité, jaké jsou mé silné stránky a v čem se mohu zlepšovat. 

Jedním ze cvičení, které může povzbudit snahu poznávat sám sebe, je tzv. Myslík. 

V této hře každý posuzuje sebe sama. Žáci křížkovali, jak vidí sami sebe. Potom si 

ve dvojicích povídali, co pro ně bylo těžké a jak vidí jeden druhého. Po ukončení 
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práce ve dvojicích si mohl každý vybrat jednu věc, která by nejlépe vystihla pohled 

na sebe sama. 

Dále žáci pracovali na aktivitě Dům - strom - pes. Žáci pracují 

ve dvojicích tak, aby se vystřídali s více partnery při společné kresbě domu, stromu 

a psa. Kreslí se jednou tužkou, kreslící sedí proti sobě a nesmějí spolu mluvit. 

Po dokončení kreseb jsme si povídali, s kým se mi kreslilo, nebo nekreslilo dobře 

a proč, zda mě něco napadlo a zda mi bylo příjemné vést nebo být veden. 

Na závěr žáci vyplnili dotazník Žák - konec programu, dotazník byl stejný 

jako vstupní. 

v 

Šestý blok 

Šesté a poslední setkání bylo věnováno rozboru a hodnocení dotazníků. 

S žáky jsme se vrátili na začátek společné práce а к samotnému průběhu celého 

projektu. 

3. 7. 4 Hodnocení projektu 

ROZBOR A HODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ (Příloha č. 8) 

Úvodní i závěrečný dotazník byl společný pro všechny účastníky projektu 

Každý měl ohodnotit své vlastnosti a postoje к daným otázkách. 

Při zpracování dotazníků jsem nejprve každou odpověď označil čísly 5, 4, 3 2 

a odpověď „nerozumím otázce" číslem 1. Poté jsem sestavil tabulku, ve které jsou 

zachyceny odpovědi z úvodních i závěrečných dotazníků. 

Nejprve jsem vyčlenil tři otázky, které se týkaly přímo vztahu žáků к projektu: 

Projektu se účastním dobrovolně 

К účasti na projektu mě přemluvil učitel 

К účasti na projektu mě přemluvili spolužáci 

Z odpovědí dětí je patrno, že všechny děti se projektu účastnily dobrovolně a rády 

К účasti na projektuje nemusel nikdo přemlouvat. Věděly, že akce jsou dobrovolné 

a nemusí je navštěvovat. 
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Dále jsem se zaměřil na otázku, která se týká vztahu dětí ke škole: 

Ve škole jsem spokojený 

Na počátku projektu byli žáci spokojeni a tato skutečnost se během projektu 

nezměnila. 

V další části hodnocení jsem se zaměřil na jednotlivé otázky, u kterých došlo, 

v porovnání s úvodním dotazníkem, ke změně к lepšímu. 

U odpovědi na otázku Umím se rozhodovat 

se zvýšila rozhodnost dětí při řešení některých problémů. 

U otázky Jsem upřímný bylo zřejmé, že děti odpovídaly spontánně. 

U odpovědí na otázky Jsem tolerantní a Jsem schopen přijmout kritiku jsem 

mohl konstatovat, že míra tolerance se díky skupinovým aktivitám skutečně zvýšila, 

stejně jako ochota spolupracovat a schopnost přijímat kritiku. 

Otázka Málo si věřím upozornila, že výraz obličeje ovlivňuje to, jak mě ostatní 

přijímají, a dá se tímto způsobem oklamat okolí. 

Podle odpovědí na otázku Snažím se porozumět dospělým usuzuji, že na základě 

prováděných aktivit se zlepšil zájem dětí o svět dospělých. 

Z odpovědí na otázku Rozuměl jsem všem větám mohu vyvodit závěr, 

že v závěrečném dotazníku děti porozuměly více otázkám, z toho se dá usuzovat, 

že během projektu pochopily obsah některých vlastnost- pojmů. 

Největší posun ke kladným hodnocením byl u otázky 

Jsem tolerantní. 

Na závěr jsem u všech účastníků spočítal celkový stav změn. Dostal jsem kladné 

číslo (+ 20), z čehož usuzuji, že projekt byl pro děti přínosem a pomohl jim změnit 

některá jejich stanoviska, názory a postoje. 
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4 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval využitím projektového vyučování 

v rámci primární školy. Všechny tři projekty jsem realizoval s cílem probudit v dětech 

zájem o danou problematiku, myslím si, že cíle projektů se mi podařilo naplnit. 

Děti práce zaujala, ochotně a aktivně se jí účastnily, těšily se na další setkání, 

na další zajímavé činnosti. 

Z hlediska učitele bylo smyslem projektu seznámit děti s jinými metodami práce, 

snaha o zkvalitnění vztahů v kolektivu a snaha o zapojení všech dětí do plnění úkolů, 

což konkrétně ve skupinách znamenalo nutnost spolupráce i nutnost samostatného 

řešení, následně pak v procesu vzájemné komunikace nutnost obhajování vlastních 

stanovisek i konečného výsledku. 

Další cíle sledovaly schopnost dětí spolupracovat, vzájemně si pomáhat, 

zodpovědně plnit zadané úkoly. 

Jako nej efektivnější metody práce se mi jevily metody praktické, činnostní 

učení - grafické a výtvarné činnosti, práce s materiálem, pracovní listy, přímé 

pozorování předmětů, rozhovor a metody dramatické výchovy. Všechny tyto metody 

byly prováděny skupinovou kooperativní formou práce. 

Mezi méně efektivní metody, po zkušenostech z projektů, bych zařadil práci 

s písemnými záznamy. Jedná se o činnost pro děti novou, zápisy jim zpravidla musí 

pomoci vyhotovit učitel. Rovněž přednáška děti tohoto věku zpravidla nezaujme tak 

jako vlastní praktická činnost. 

Za hodnotné pokládám všechny výtvory dětí, protože pracovaly pečlivě, aktivně, 

s radostí a zaujetím. Bylo vidět, že témata pro žáky byla zajímavá, práce je zaujala. 

Dověděly se hodně nového a zajímavého, do práce se zapojily podle svých možností 

všechny děti, včetně prospěchově slabších. 

S nej většími potížemi jsem se setkal v počátečních fázích projektů, protože děti 

nebyly na způsob práce zvyklé. To se projevilo zvýšenou mírou hlučnosti. V praxi jsem 

si ověřil, že počáteční neukázněnost s nutností řešit zadaný úkol v určitém časovém 

horizontu poměrně brzy ustoupila. 
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Snažil jsem se stavět na znalostech žáků a jejich vědomosti jsem využil к výuce 

ostatních. 

Projekty proběhly v příjemné atmosféře a žáci velmi dobře spolupracovali. Žáci 

si zapamatovali množství nových informací, což jim usnadnilo lépe prezentovat své 

materiály v rámci třídy, popř. s jistotou komentovat vystavené práce, které sami 

vytvořili. 

Díky poměrně náročné přípravě projektu, konkrétním reakcím dětí během 

jeho jednotlivých fází a zvláště v aktivitách, kdy docházelo к hodnocení prováděné 

činnosti žáků i učitele jsem si uvědomil, jakou zodpovědnost má učitel při výchově dětí 

již na primární škole, uvědomil jsem si, jak můžu ovlivnit žáky na celý život. 
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5 Resumé 

Má diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování na prvním stupni 

základní školy. Má tři části. První se zabývá transformací českého školství po roce 

1989, druhá se věnuje projektové metodě, podrobněji zkoumá její charakteristické rysy 

a její vznik, ukazuje její výhody a možnosti v mezipředmětových vztazích. Třetí část 

je praktická. Uvádím v ní tři konkrétní projekty pro žáky prvního stupně základní školy. 

V závěru práce je hodnocen přínos projektové metody z hlediska všestranného rozvoje 

žáků. 
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Resumé 

My dissertation is aimed at project teaching in Elementary school. It has got 

three parts. The first part is engaged in transformation of Czech shool after the 

yearl989, the second one dedicates the project method, it investigates its (main) 

characteristic features and genesis in more details, it shows its advantage and 

possibilities in interdisciplinated relations. The third part is practical. I mention there 

three particular projects for pupils of Elementary school. In conclusion of my 

dissertation there is the contribution of project method from the point of pupils'general 

development evaluated. 
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Příloha č. 1 

Vstupní dotazník jméno : 

Odpady Třídění odpadu Vznik odpadů Způsob jejich likvidace 

1. Co j sou to odpady ? 

2. Kde nacházíme odpady ? 

3. Kam odpad dáváme ? 

4. Co s odpadem můžeme dělat ? 

5. Jaké znáte kontejnery na odpad ? 

6. Dokážeš nějaké kontejnery na odpad namalovat ? 

7. Čím se kontejnery od sebe liší ? 

8. Co ještě víš o odpadech? 
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Odpady Třídění odpadu Vznik odpadů Způsob jejich likvidace 

1. Co je to odpad? 
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4. Со s odpadem můžeme dělat ? 

v / / 
Л 0 /к. я Л f J t m w t ' b i y r-:j \ 

^ ^ Т Ч J r Ĺ l ЧГ 

- ' ' ' •<••/ •/ V" 



5. Jaké znáte kontejnery na odpad ? 
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6. Dokážeš nějaké kontejnery na odpad namalovat ? 
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7. Čím se kontejnery od sebe liší ? 
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8. Co ještě o odpadech víš ? 
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Vstupní dotazník jméno : 

Odpady Třídění odpadu Vznik odpadů Způsob Jejich likvidace] 

1. Co je «о odpad? [ Ц ^ Ш с К . ^ ^ 

2. Kde najdeme odpad ? ^ ^ l i ^ ^ O Щ tf fay/• 

\ 

3. Kam odpad dáváme ? 

4. Co s odpadem můžeme dělat ? 



5. Jaké znáte kontejnery na odpad ? j , _ ; ^ / ( ^ . . ' ^ ^ ^ ' Y 

6. Dokážeš nějaké kontejnery na odpad namalovat ? 

7. Čím se kontejnery od sebe liší ? 

yju АИУ hr AčL^dtíLy cl^'V^ /Я 

8. Co ještě o odpadech víš ? 
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Odpady Třídění odpadu Vznik odpadů Způsob jejich likvidace 
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2. Kde najdeme odpad ? (UpÁÁ* AA&IO лм<Umy n K í o . 

Kam odpad dáváme ? í - с 1 ( Ш Л Щ у d ď . Á m í t ^ ^ C U / . 

Co s odpadem můžeme dělat ? 



5. Jaké znáte kontejnery na odpad ? (ЯлnrnMulM) 

6. Dokážeš nějaké kontejnery na odpad namalovat ? 
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8. Co ještě o odpadech víš ? J ' J< 
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Příloha č. 1 
Myšlenková mapa 

'nebezpečny 
todpad 

Kdo produkuje 
.odpad? 

ODPAD 

cerne 
skladky 

[Kam dáváme odpad? 

druhy nádob, 
kontejneru, 

kompostj p o p e | n i c e 

ikompostarna 



Príloha č. 3 

Výstupní dotazník jméno: 

*** Zakroužkujte jednu správnou odpověď *** 

Odpady Třídění odpadu Vznik odpadů Způsob jejich likvidace 

1. Kam můžeme uložit odpad? 
a) za dům 
b) do popelnice 
c) do lesa 

2. Do jakého odpadu patří kelímek od jogurtu? 
a) plast 
b) papír 
c) směsný odpad 

3) Máme ve městě sběrný dvůr? 
a) ano 
b) ne 

4) Do jakého odpadu patří oblečení (textil)? 
a) sběrný dvůr 
b) papír 
c) směsný odpad 

5) Jakou barvu má kontejner na plast? 
a) bílou 
b) černou 
c) žlutou 

6) Kam dáme vybité tužkové baterie? 
a) do plastu 
b) mezi nebezpečný odpad 
c) do směsného odpadu 

7) Kam patří prošlé léky? 
a) směsný odpad 
b) nebezpečný odpad 
c) vrátíme j e do lékárny 

8) Jakou barvu má kontejner na papír? 
a) černou 
b) červenou 
c) modrou 

9) Kam patří vyjetý olej z automobilu? 
a) kanál 
b) sběrný dvůr - nebezpečný odpad 
c ) řeka 



10) Jakou barvu má kontejner na sklo? 
a) černou 
b) zelenou 
c) modrou 

11) Kam patří časopisy a noviny? 
a) směsný odpad 
b) sklo 
c) papír 

12) Kde se pálí odpad? 
a) ve spalovně 
b) doma v peci 
c) venku na zahradě 



Příloha č. 1 
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 

Kam můžeme uložit odpad? 100 0 

OTÁZKA č. 1 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Do jakého odpadu patří kelímek 

od jogurtu? 50 50 

OTÁZKA č. 2 



Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 

Máme ve městě sběrný dvůr? 88 12 

OTÁZKA č. 3 

Máme ve městě sběrný dvůr? 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Do jakého odpadu patří oblečení 

(textil)? 56 44 

OTÁZKA é. 4 



Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Jakou barvu má kontejner na 

plast? 100 0 

OTÁZKA č. 5 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Kam dáme vybité tužkové 

baterie? 94 6 

OTÁZKA ó. 6 

Kam dáme vybité tužkové baterie? 



Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Kam patří prošlé léky? 94 6 

OTAZKA č. 7 

Kam patří prošlé léky? 

• USPESNOST V % 

• NEÚSPĚŠNOST V % 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Jakou barvu má kontejner 

na papír? 88 12 

OTÁZKA Č. 8 

Jakou barvu má kontejner na 
papír? 

• ÚSPĚŠNOST V % 

• NEÚSPĚŠNOST V % 



Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Kam patří vyjetý olej z 

automobilu? 88 12 

OTÁZKA Č. 9 

Kam patří vyjetý olej z automobilu? 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 
Jakou barvu má kontejner na 

sklo? 100 0 

OTÁZKA Č. 10 



Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 

Kam patří časopisy a noviny? 100 0 

OTÁZKA Č. 11 

Kam patří časopisy a noviny? 

Projekt odpady ÚSPĚŠNOST V % NEÚSPĚŠNOST V % 

Kde se pálí odpad? 100 0 

OTÁZKA Č. 12 

Kde se pálí odpad? 



Příloha č. 1 
POROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI ŽÁKŮ 

S PRŮMĚRNÝMI VÝSLEDKY TŘÍDY 

JMÉNO ÚSPĚŠNOST ŽÁKA V % PRŮMĚRNÁ ÚSPĚŠNOST TŘÍDY V % 

Adam 100 88 

Adéla 92 88 

Andrea 83 88 

Erik 92 88 

Filip 92 88 

Jakub 1 75 88 

Jakub 2 67 88 

Jana 83 88 

Kateřina 100 88 

Klára 92 88 

Lukáš 92 88 

Marek 92 88 

Martin 100 88 

Petr 92 88 

Tomáš 83 88 

Vendula 83 88 

0 20 40 60 80 100 



Příloha č. 1 

Vstupní dotazník 
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Příloha č. 1 

Kostka 

ž e 
o S ? С^ь O J 

0 _ 
Ä> 

• 

* u 
ш -j a 

P 

»UJL 

O 

ff ̂  

cQ 

-СЭ CWi 
" U J l — 

U i -»fNj 

e 4 - 1 

O 

— 
— i 

V -

• C 
- o 

с ь 

cčL o d ^ U J 
^ o - < c û ^ J 

i 





Příloha č. 1 

Pověsti 

Do Pamětní knihy města Štramberka zapsal začátkem 30. let 20. stol. 
kronikář Augustin Raška; 11 pověstí o Kotouči zaznamenal ve druhé pol. 
19. stol. podle vyprávění své babičky 

(jazykově neupraveno) 

.:: 1. O původu Štramberka (stará lidová pověst) ::. 

Před více než tisíci lety pohané, tehdejší země Moravy držitelé, chtěli 
na Kotouči, jenž později od křesťanů horou Olivetskou a Kalvarií byl 
pojmenován, vystavěti nedobytný hrad kamenný, ale co za dne vystavěli, 
to všecko nočním časem bylo pobořeno a rozmeteno. Dlouho nevědělo se, 
kdo je rušitelem a ničitelem jejich práce, až konečně přišli na to, že jsou 
to malí, černí trpaslíci, jejichž brlohem byla čertova díra. Tito zlí duchové 
častěji vycházeli ze svého úkrytu v nepřístupné skalní stěně, škodili 
dobytku, poškozovali jako od vichru lidské příbytky, naplňovali je 
obludami a strašidly, znepokojovali ženy, matky a děti, ano i kazili pokrmy 
nad ohněm, až z toho velký hlad a nedostatek povstal. Když tedy pro zlobu 
trpaslíků nemohli pohané vystavěti hrad na Kotouči, vyhlédli si na blízku 
jiný příkrý a příhodný vrch к postavení zámku z přetvrdého kamení, a to je 
nynější hrad Štramberk s vysokou věží neboli kulatinou uprostřed. Pod ním 
pak vybudovali město, v něm se usadili a ohradili tak silnou zdí, že 
vzdorovalo každému nepříteli a ani černé neboli čarodějné vojsko ho 
nedobylo. 

.:: 2. O čaroději Kotouči (místní báje) ::. 

Před dávnými časy zle řádil v moravské zemi mocný čaroděj Kotouč. 
Byl tak zpupný, že nad sebou neuznával žádné vyšší moci a hýbal nebem a 
zemí. Nic neušlo mstivé jeho zlobě a zuřivosti, bylo-li ublíženo jeho 
věhlasné, domýšlivé nadutosti. Každý odpůrce pocítil pak krutost jeho 
jedovaté duše. Kdysi projížděje se vzduchem na okřídleném koni spatřil 
nedaleko starého hradu spanilou dívku, která se mu velice zalíbila. Byla to 
Čekanka, dcera starého rytíře, jež slynula neobyčejnou krásou i dobrotou 
srdce po vší rozsáhlé zemi. Čaroděj Kotouč, seznámiv se s ní a poznav její 
vzácné vlastnosti, přál si ji pojati za ženu, ale starému rytíři, jenž 
nápadníka dceřina znal z pověsti nepříliš pěkné, nebyla žádost jeho 
vítána. A když promluvil o tom s Čekankou, i ta rozhodně odmítla nabídku 
Kotoučovu. Tomu zdálo se to býti neslýchanou drzostí. Proto soptě 
vztekem a zlostí projížděl se tak prudce vzduchem, že po vší zemi strašná 
vichřice nastala: stromy z kořene se vyvracely, střechy lítaly, ba i domy 
padaly. Když se až do únavy nasoptil, umínil si, že vypátrá příčinu 
zamítnutí Cekančina. Usadil se ve své černé kuchyni, kde jal se slévati 
lektvaře a sypati všeliké koření do čarovného kotlíku, v němž míchal a 
nímž točil nad ohněm tak prudce, až vše se silně zapěnilo a do výšky vřelo; 
mruče při tom strašná zaklínání, přivolal veliké množství duchů, kteří nad 
kotlíkem v divém roji se točili a také nad obydlím čarodějníka vířili tak, že 



poděšené ptactvo zmateně sem a tam poletovalo i s zčernalé oblohy děsné 
blesky jen sršely a hromovými ranami země jen duněla. Hrůza pojímala 
každého tvora, jenž byl nablízku. Teprv, když odstavil rozzuřený čaroděj 
kotlík od ohně a uvařenou tekutinou polil zrcadlo, se utišili vše a Kotouč 
spatřil v něm krásnou postavu mladého muže, jemuž Čekanka přála. 
"Protivný soku", zahřměl zlostně, "s tebou se já hned vypořádám." A již se 
vznesl do vzduchu, aby vyhledal nenáviděného, jemuž pak proklál srdce 
jedovatou dýkou ještě téhož dne před západem slunce. I zalilo se slunce 
krví, zarosila se tráva, křoví i stromy hojnou slzou nad smrtí jinocha 
šlechetného. A hořem sevřelo se srdce truchlící Čekanky, jež ve svém bolu 
zaklínala všechny duchy, aby pomstili smrt jejího oblíbence. I neměl 
Kotouč od onoho okamžiku pokoje. Pronásledován rozhněvanými duchy 
prchal s místa na místo a nemoha jim nikde uniknouti, vrhl se konečně 
zoufalstvím jsa jat do hluboké propasti, kterou pak duchové ho 
pronásledující kamením zasypali. Tvrdí se, že tak neúnavně propast 
kamením zasypávali, až vznikl tím veliký a podivuhodný kopec, který pak 
po čaroději v něm za živa pohřbeném nazván je Kotouč. Až to všecko 
kamení z něho bude po čase odvezeno, najdou Stramberští na dně vrchu 
už jen zpráchnivělé kosti svého zlověstného čaroděje. 

.:: 3. Trpaslíci na Kotouči (místní pověst) ::. 

O vrchu Kotouči se vypravuje od nepaměti ve Štramberku i v širém 
okolí jeho, že mnoho věků za starodávna sídlili v něm trpaslíci neboli 
pidimužíci v jeho jeskyních a trpasličích slujích. Dlouho prý žili s lidmi v 
dobré shodě a teprve zavedením a rozšiřováním víry křesťanské odcizili se 
lidem, sužujíce je svou zlobou i všelikým nešvarem. V neděli, když lidé 
byli všichni v kostele, vloudili se do jejich obydlí a působili jim rozmanitou 
škodu. Vylévali mléko, vytáčeli víno ze sudů, odvazovali dobytek i jinak 
lidi škádlili а к zlosti popuzovali. Štramberští chtěli na Kotouči na ochranu 
před nepřáteli vybudovati pevný hrad, ale trpaslíci jim v tom stále 
překáželi. Praví se, že když tam byly kopány základy, zasypali je vždy v 
noci, aby znovu kopati musili. Tím rozmrzeli rytíře, jenž se chtěl na 
Kotouči usídliti. Úmysl trpaslíků se zdařil. Rozmrzelý rytíř, vida marnost 
práce svého lidu, zanechal stavby na Kotouči a vybudoval si hrad na vrchu 
protějším. Za to však rozhněvali se Štramberští na nezbedníky, začali 
konati na Kotouči své pobožnosti a těmi je konečně z úkrytů hory vypudili. 
Trpaslíci zmizeli s Kotouče a už se tu potom nikdy neobjevili. 

.:: 4. Potrestaná zvědavost 

(dle podání učitele Jana Fišera z Těšetic) ::. 

Za dávných časů dařilo se obyvatelům Štramberka a celého okolí jeho 
velmi dobře. Příčinou tohoto blahobytu byli trpaslíci. Bývalo jich tu v 
skalních rozsedlinách a lesích i v městečku samém velice mnoho a to 
takových, kteří lidem přáli a jim všemožně pomáhali. Písněmi uspávali 
dítky v kolébce, které jen nemluvně slyšelo, hospodyním pomáhali uklízeti 
jizby, na ohništi oháněli se, když hospodyně musila na chvíli se vzdáliti, 
tak hbitě vařečkou, že se jí nikdy jídlo nepřipálilo ani nevyvřelo, ba oni i 
vařili, bylo-li topivo a vařivo přichystáno. Před obědem nebo večeří mohla 



hospodyně odejiti, kam chtěla, než se vrátila, praskal už oheň v peci 
vesele a v hrncích jídlo bylo již z polovice uvařeno. A nejen v domě 
pomáhali trpaslíci, ale i na polích. Divné však bylo, že nikdo nikdy žádného 
z nich neviděl. Král jejich jim totiž přísně nařídil, aby nikdy nedali se 
lidem spatřiti. Stalo-li by se tak, že ihned musí krásný Štramberk, svůj 
pozemský ráj, opustiti. Jednou však žila ve Štramberku žena, která byla 
velice zvědavá. Zvědavost působí často mnoho zla, a tak i přílišná 
zvědavost oné ženy byla příčinou, že trpaslíci ze Štramberka zmizeli. A jak 
se to stalo? Ta žena totiž už po delší čas pozorovala, že byť i sebe méně o 
pořádek a čistotu domu dbala, přece vždy bylo uklizeno a očištěno. Z 
počátku nestarala se příliš o to, jak je to možno. Když však již delší čas to 
trvalo, připadla na myšlenku, že jí někdo tajně pomáhá. Ale kdo? 
Přemýšlela tedy, jak by o tom zvěděla. Napadlo jí, že kdyby z domu 
odešla a brzy se vrátila, poznala by svého pomocníka. Nechala tudíž 
jednou neuklizeno a šla ke kupci. Avšak, když se vrátila, uviděla vše v 
nejlepším pořádku, ale po pomocníku ani stopy. A tak strojila léčky 
neznámým častěji, ale marně. Kdysi zdálo se jí v noci, že rozsypala 
náhodou hrách a byla z domu narychlo odvolána, takže hrachu posbírati 
nemohla. Když se brzy vrátila, spatřila v koutku pod stolem nepatrného 
pidimužíka s šedivou hlavou, an pilně hrášek sbírá a do svého klobouku 
dlouhým perem ozdobeného dává. Přemýšlela ráno o snu a tu jí napadlo, 
že by tomu tak skutečně mohlo býti. Vaříc snídani, úmyslně rozsypala hrst 
hrachu, který se po podlaze rozkutálel, a vyšla z domu. Hned se však 
vrátila a - ejhle, skutečně uzřela pod lávou v koutku skrývajícího se 
mužíčka, jenž hrách do klobouku sbíral. Poznala hned, že je to trpaslík. 
Ten spěšně vsypal hrách do hrnéčku a zvolav: "Běda zvědavým!" zmizel. Od 
té doby trpaslíci nikdy Štramberským už nepomáhali, ba spíše jim škodili, 
jak na poli, tak v domě, až konečně se odstěhovali pryč. S nimi odstěhoval 
se i bývalý blahobyt lidu a bída s nouzí nastěhovala se do našeho horského 
kraje a sídlí i panuje tu doposud. A to všechno zlo zavinila ta zvědavá 
žena. 

.:: 5. V čertové duře na Kotouči (lidová báje) ::. 

V Tamovském mlýně měli velmi hezkou dceru. Chodil za ní čert a 
chtěl, aby si ho vzala za muže. Ona pravila, že si ho vezme, ale až odnese 
Kotouč, který stojí jim ve vyhlídce, a to než kohout ráno zakokrhá. Čert 
slíbil, že horu tu odnese. Poněvadž ode dávna vedl jakýsi spor se 
Štramberáky, chtěl kopec na Štramberk hoditi a se tak sobě odporných a 
nepříjemných Štramberáků zbaviti. Když se už jedné noci chystal dílo to 
provésti a Kotouč obcházeje hledal dlouho, kde se jej nejvýhodněji 
chopiti, předčasně z rána kohout zakokrhal, a čert ze zlosti, že sázku 
prohrál, kopnul do kopce, až v něm zůstala díra na straně polední. Odtud 
její jméno "čertova d ura". 

.:: 6. Jak čert krejčíka napálil (místní báchorka) ::. 



U mlýna "Kotuláku" pod Kotoučem stávala kdysi malá chaloupka. 
Obýval ji chudý krejčí. A protože se živil poctivě, měl bídy stále dost, 
která každým rokem ještě vzrůstala. Jednoho svatvečera přišel к němu 
neznámý pán a žádal ho, aby mu ušil oděv. Krejčík přislíbil a tázal se, kdy 
a kam má mu jej donésti. "Přijdu sám", řekl neznámý a poohlédnuv se po 
chudé izbici, odešel. V ustanovený den, kdy měl býti šat dle dohody 
dohotoven, přišel opět a spatřiv pěkně ušitý oděv, hned se do něho oblékl 
a měl se к odchodu. Ale krejčík zastoupil mu cestu к východu z chaloupky 
a s poníženou prosbou žádal peníze za práci. "Milý krejčí," řekl neznámý, 
"víš ty, kdo já jsem? Jsem čert a můžeš býti rád, že jsem tě už dávno 
neodnesl." Krejčík se ulekl, ustoupil ode dveří, a čert rychle vyšel z jizby, 
zanechav tu po sobě jen zápach síry a kouře. Když se krejčík z leknutí 
vzpamatoval, dodal si opět zmužilosti a pustil se za domnělým čertem. 
Ten však už rychle vystupoval od úpatí vrchu skalním korytem na Kotouč a 
chechtal se za ním spěchajícímu krejčímu, jak ho napálil. Krejčího to 
dohřálo a s hrozným klnutím pustil se za ním nahoru touto příkrou 
úžlabinou. Když už ho doháněl, náhle zmizel mu čert s očí a užaslý krejčík 
stál u skály, ze které šklebila se naň ohromná tmavá díra, které prý tu 
před tím nikdy nebylo. Krejčík i okolní lid dal jí pak jméno "Čertova díra". 

.:: 7. Psí kostelík (námět domněnky o původu jména) ::. 

Na témže jihovýchodním srázném svahu Kotouče, kde ještě do konce 
minulého století byla pověstná Čertova díra, dokud úporným lámáním 
kamene nebyla zničena, však více к východu je malá, pěkně klenutá 
jeskyně na způsob kaple s třemi kulatými otvory, z nichž dvěma dolejšími 
rozkošně malebný pohled do údolí, na usměvavý Frenštát a Radhošťské 
pásmo Bezkyd s jeho severním předhořím Červeného kamene, i na Peklách 
a Štramberčíku. Jeskyňka má jméno "Psí kostelík". Jak к němu přišla? 
Vypravuje se, že v této jeskyni scházívali se rádi denně se svými psy 
pasáčci, kteří tu kdysi, dokud ještě Kotouč a jeho okolí bylo v neporušené 
přírodní kráse, na mírnějších východních stráních Kotouče a s ním 
sousedících půvabných Horečkách za hřbitovem pásávali ovce a kozy. 
Pasáčků, besedujících pod klenbou jeskyně v sedu a ležmo, viděti zdola v 
údolí nebylo, jen jejich psíky ovčácké, kteří vykukovali okrouhlými otvory 
jeskyňky do krajiny a štěkotem upozorňovali na sebe lidi dole na polích 
pracující, takže se zdálo, jakoby jeskyně ta jen samými psy obydlena byla. 
Proto název "Psí kostelík". 

.:: 8. Šipka sídlem černokněžníků (místní báje) ::. 

Světoznámá jeskyně Šipka na severovýchodním výběžku Kotouče 
bývala prý sídlem v šedé dávnověkosti nejen trpaslíků, ale i 
černokněžníků. Ti byli duchové, kteří často zjevovali se v lidské podobě. 
Své útlé tílko balili v dlouhou černou řízu, hlavu s dlouhými vlasy mívali 
nepokrytou, tvář drsných vrásčitých tahů, oči škarohleda a bradu s 
dlouhými ježatými vousy. Už svým vzezřením a nadto i škodolibým 
dováděním naháněli hrůzu každému, kdo náhodou se s nimi setkal. Bydleli 
hlavně v Šipce, ale i v jiných četných děrách Kotouče, odkudž za temných 
nocí podnikali své výlety к velké škodě celého okolí. Zvláště byli bez 
odporu největšími škůdci Stramberáků pro jejich zbožnou mysl a nenávist 



к zplozencům pekla. Zanevřevše na staroslavný Kotouč, na němž po 
příchodu křesťanství do naší rodné země postaven kříž, dali se od 
ženklavských sedláků odvézti na Smolnou horu a od toho času měli 
Štramberští i okolní lid od nich pokoj. 

.:: 9. Stěhování černokněžníků s Kotouče (lidová báje) ::. 

K ženklavskému sedláku Matoušovi přišel kdysi před dávnými věky, kdy 
ještě na Kotouči černokněžníci sídlili, jeden z černokněžníků a prosil, aby 
ho přestěhoval. "Za peníze přestěhuji třebas čerta, natož černokněžníka", 
pomyslel si sedlák a již druhého dne časně zrána jel к hoře, kde ho měl 
čekati. Nečekal dlouho. Po chvíli vyšel černý z jeskyně, sedl na vůz a 
poručil mu, aby jel, ale se neohlížel. Jak přijížděl ke Smolné hoře, koně už 
nemohly. Měl s nimi pravý kříž. Co kousek únavou klesaly, až mu jich bylo 
líto, ale černokněžník sedící za ním se tomu hlasitě smál. "Kam to 
jedeme?" ptal se sedlák. "Na Smolnou" zahučel černokněžník, "ještě kousek 
do vrchu a už tam budeme". Konečně byli na místě. Sedlák přimhouřil 
jedno oko a druhým podíval se dozadu. A hle! Černých bylo tolik na voze, 
že až na každé štěblině viseli. Sedlák v tom na to oko oslepl, ale nedbal, 
neboť měl předem dobře zaplaceno. Když jeli lesem Smolné hory, o které 
Matouš slýchával cosi už jako kluk, strhl se takový povichr a pískání, jako 
by tisíc koček nejpronikavěji mňoukalo. Nikdy nic podobného nezažil. 
Ohlížel se kolem, ale kde nic tu nic, jen na každé štěblině tolik stále 
černých, až ho mráz obešel. Teď teprv si uvědomil, proč jeho vždy statné 
a silné koně často nemohly. Když dojeli nahoru, seskočil starý 
černokněžník s vozu a zmizel bez poděkování. Jen strom se nad sedlákem 
zachvěl, až vůz se naplnil suchým listím, co zatím sedlák vůz к zpáteční 
cestě pod košatým mohutným stromem obrácel. Pak ho kdosi na vůz 
posadil, koně daly se do cvalu a Matouš jel domů cesta necesta. Po 
celodenní pekelné jízdě pošel mu kůň, a když na večer s jedním koněm do 
dvora vjížděl, svalil se i druhý a zhynul též. Tu sedlák dal se do strašného 
nářku, bědoval a spílal černokněžníků. Na takový pokřik sběhli se sousedé, 
jimž potom s rozbolněnými city vypravoval svou příhodu. V tom jeden ze 
sousedů maně pohlédl do vozu a místo tajemného suchého listí zahlédl 
tam hezkou hromádku ryzího zlata. "Nelituj koně, Matouši, máš hojnou 
odměnu ve voze", konejšil pak hořekujícího sedláka. A Matouš, vida, 
jakého se mu dostalo nadělení, radostí skákal do výše a plnýma rukama 
rozdával nemajetným sousedům ze své bohaté nadílky. A ještě mu zlata 
dost zůstalo, aby si v Ženklavě mohl koupiti fojtství a býti do smrti s 
rodinou v nadbytku živ. 

.:: 10. Poklad pod Jurovým kameněm (místní báje) ::. 

Byl Štědrý den, poslední den adventu. Stmívalo se, chumelilo a ostrý 
severák metl sněhové vločky přímo do tváře s Kotouče z obchůzky se 
vracejícímu Jurovi Fajarovi к štědré večeři v rodinném kruhu na Plaňavě, 
kde byla jeho chaloupka. Fajar byl hajný, stařeček už bezmála 70letý, ale 
co zažil tehda, nikdy se mu v životě nepřihodilo. V myšlenky zabrán, 
láteřil v duchu na vše, co mu nebylo toho dne v lese po chuti. A co tak 
hubuje a zvolna s vrchu sněhem se brouzdá, zůstane pojednou zaraženě 
stát. Tam pod Jurovým kamenem hořela lipka plamenem. "Co to? Jaká to 



podivná záře!" myslí si a lekl se zjevu toho. Vždyť právě dnes pátek a 
pátek v adventě nepřináší nic dobrého. Slýchal sice leccos, ale mnohému 
nevěřil. I poklady prý v ten čas vystupují ze země ... A stařečka náhle 
uchvátila touha po penězích. Zrychlí krok a už je u podivného ohníčku, od 
něhož i sousední lipka zdála se býti v plameni a také Jurův kámen byl v 
těch místech ozářen. Nerozmýšleje se, strhl širák s hlavy a vhodil jej na 
oheň. V tom vyrazila ze země bečka plná peněz, na níž seděl černý 
kocour, z jehož očí sršely blesky jako ďáblu, a který na milého stařečka 
chystal se vrhnouti. Hajného jala hrůza, zakřičel, a v tom zmizel kocour i s 
bečkou a penězi. Udivený hajný, probrav se z leknutí, teprve nyní si 
uvědomil, že chybil. Pokladu možno dosíci, když podle staré pranostiky se 
vhodí do takového ohníčku buď klobouk, čepice nebo drobty chleba, nebo 
když ten, kdo první takový ohníček spatří, sám se naň položí tak, by jej 
svým tělem úplně kryl; při tom však musí zachovati úplnou mlčenlivost a 
naprostý klid. A tak přišel starý Jura Fajar, zapomenuv se, domů bez 
pokladu. Měl smutný Štědrý den a od té doby říkával, že opatrnost matka 
moudrosti. - Ještě častěji prý vídali Plaňavjané, když к večeru chodívali к 
studánce Míru na vodu, ohýnek tajuplný pod Jurovým kamenem, ale 
pokladu nedosáhl nikdo. Snad proto, že černý kocour střeží ho tam příliš 
dobře. 

.:: 11. 0 Váňovém kameni (pověst z Kopřivnice) ::. 

V Lidečku (u Valašských Klobouk) byla kdysi překrásná dívka. 
Jmenovala se Terézka. Začal к ní chodit na námluvy pán, a to byl čert. 
Terézka nemohouc se ho jinak zbavit, slíbila mu, že si ho vezme, až 
poteče říčka Senice hore Lidečkem. A to že musí udělati pán dříve, než 
kohout zakokrhá. Čert slíbil, že to udělá. Skoupil napřed všechny kohouty 
v Lidečku a okolních dědinách a všem krky zakroutil. Ale jedna stařenka 
měla pěkného kohouta, a že bylo jí ho líto prodati, schovala ho pod necky. 
Když čert myslil, že už není žádného kohouta v celém okolí, sebral se a 
hajdy na Kotouč. Tam popad na každý malíček jeden velký kámen, letěl s 
nimi do Lidečka a tak je tam postavil, aby mu voda tekla zpět dědinou. To 
učinil několikrát. Když už byl takřka s dílem hotov, shledal, že mu na 
přehradě ještě jeden kámen schází. Honem se popad a letěl zpátky, by 
donesl ještě jeden a poslední. Ale milá stařenka vypustila kohouta, ten 
zakokrhal, když právě čert letěl s kamenem nad Váňovou rolí. Tam oral 
pacholek čtyřmi koňmi. Čert, uslyšev kohouta, pustil na ně kámen a koně i 
s pacholkem jsou pod ním pochováni až do soudného dne. 

.:: 12. V Raškovém kameni (pověst z Kopřivnice) ::. 

Kdysi žil u hradu Šostýna v Kopřivnici jakýsi čaroděj. Ten založil se s 
čertem o 33 dukátů, že neodnese kus kamene s Kotouče, kde bude chtít. 
Čert sázku přijal. Ulomil z Kotouče velký kámen a donesl ho jenom tam. 
Jak čaroděj řekl: "Dost!" čert kámen pustil a prohrál. Kámen padl do 
Raškova lesa a je tam podnes. 

.:: 13. Jak byli zlí duchové s Kotouče vypuzeni 

(dle B. Remeše) ::. 



Ke Kotouči pojí se od nepaměti velmi mnoho bájí, báchorek a pověstí 
jako zajisté к žádné jiné hoře na Moravě. Vždyť Kotouč ve své původní 
rázovitosti neporušené byl krása a přírodní památka jedinečná, které ani 
ve všech sousedních zemích nenajdeš rovné. Tak vypravuje se, že před 
dávnými a dávnými časy byla ta hora očarovaná a sídlem všelijakých zlých 
duchů. Z těch dob pocházejí prý četné ty jeskyně a sluje tajemné na 
Kotouči, v nichž měli své sídlo duchové, kteří po celé okolní krajině 
natropili nespočetných rejdů neblahých. Odháněli prý lidem s pastvy 
dobytek, odnášeli s polí obilí, zjevovali se v pravé poledne v chatrčích a 
kradli s ohnisk uvařená jídla, ba i celé chaloupky za tmavých nocí vynesli 
na vrch Kotouč i se spícími lidmi. Jejich kousků zlomyslnosti bylo už bez 
počtu. Konečně po mnohých a nesčetných útrapách ulevilo se ubohému 
lidu; duchové byli zahnáni, když kněz starý odkudsi z Čech sem přišel s 
křížem a zažehnav všechny rokle, úžlabiny a jeskyně, vztýčil kříž na 
temeni zalesněné hory. Kdykoliv pak kříž upadl v zapomenutí, vždy 
neštěstí veliké navštívilo celý štramberský kraj od hor Oderských ve 
Slezsku až к uherským hranicím. Proto mužové zbožní obývali pak jeskyně 
kotoučské, vedouce tu poustevnický život a opatřujíce i zdobíce kříž 
nahoře. 

.:: 14. Obležení Kotouče Mongoly (stará lidová pověst) ::. 

Když byli zlověstní Mongolové za panování krále Václava I. (1230-1253) 
ze Slezska podél Odry vnikli na Moravu, rozutíkal se vyděšený lid do lesů a 
hor, aby ušel zběsilé ukrutnosti krvelačných nepřátel. Mnozí také na 
nepřístupný se tří stran Kotouč se uchýlili, aby tam skryli v jeskyních svůj 
movitý majetek. A opatřivše se potřebnou potravou, zatarasili přístup na 
vrch se strany severní četnými zásekami. Brzy dorazily hordy Mongolů i ke 
Kotouči a rozložili se v údolí Sedlničky táborem, drancujíce a pálíce 
všechny tu osady. Také ves Tamovice byla nimi zničena, takže zanikla 
úplně. Marně však snažili se Tataři vrchu dobýti, statečný lid moravský z 
okolního kraje odrážel zmužile jejich nájezdy; ale konečně byly vyčerpány 
potravní zásoby a lid stálými boji i nočním bděním tak seslaben, že nastaly 
vážné obavy, zda i nadále odolá rozzuřeným tlupám Mongolů. V hrozné 
úzkosti své padali bojem znavení a několikadenními útoky nepřátel 
vysílení bojovníci na kolena pře obrazem Matky Boží, jenž tu pod košatou 
korunou slovanské lípy na jejím mohutném kmenu byl upevněn, prosíce za 
její přímluvu a pomoc Božskou. A hle, nebe samo přispělo jim ku pomoci. 
Pojednou snesla se nad zemí děsná bouře, jaké nebylo pamětníka. Vichr 
burácel, hrom bil a déšť lil se z oblak tak prudce, že zakrátko vystoupila z 
břehů na úpatí vrchu tekoucí říčka a zatopila za tmavé noci tábor nepřátel 
v údolí. Lid náš, pomocí Boží tak neočekávanou opětně zmužen a posilněn, 
sešel po známých lesních stezkách s Kotouče к Ženklavě, kde rybník 
velikosti veliké velmi přetékal už vodou. Rychle rozkopány jeho hráze, 
takže pak voda jako mořský příliv valila se mocným, vše ničícím proudem 
do ležení Tatarů. Bylo večer přede dnem Nanebevstoupení Páně, totiž 8. 
května r. 1241. Touto živelní pohromou, zvýšenou ještě přispěním 
obránců, nastal veliký zmatek a panika za tmy v táboře pohanů, stany se 
bořily, lid i dobytek tonul, a když se rozednilo, byli již Tataři ti tam, 
zbytky jejich táhnouce к Starému Jičínu a Moravskou branou к Hranicům. 



.:: 15. Štramberské uši ::. 

Pověst o vzniku tradice Štramberských uší, cukrářského perníkového 
pečiva (chráněná receptura). 

Tatarské uši (dle prof essora a spisovatele J. Havelky) 

Kdo se kdy bral od Nového Jičína krajem na východ, překvapen byl 
obrazem velebným, který za Rybím pozvolna vynořuje se na obzor. Vlevo 
Kulatina štramberská strmí nade strání holou - jak obryně z dávných dob 
středověkých, vpravo z lesa hustého bílé stěny Kotouče vyčnívají к 
oblakům, a uprostřed jako v sedle nějakém rozkládá se starobylé 
městečko Štramberk, na něž z pozadí se dívá Radhošť staroslavný. Co 
myšlenek vzniká pohledem na úchvatně krásný obraz ten! Kdeže jsou ti, 
již bohu pohostinstva žertvy pálívali na lysém temeni radhošťském? - Hrdě 
kraji okolnímu vévodil kdysi výstavný hrad štramberský, až lité bouře 
nešťastné války třicetileté cimbuří pyšné strhaly a hradby pevné rozmetaly 
v úval. Jedna věž, Kulatinou zvaná, z rozsáhlého sídla panského zbyla; ale 
ruch a život všecek uprchnul z místa pustého, kavky toliko štěbetavé 
zsinalé čelo Kulatiny obletují krákajíce, jakoby vypravovaly sobě o dobách 
zašlých. - A též Kotouč má slavnou minulost; bylť on svědkem dní 
přesmutných i přeradostných; pamatujeť, když se všechen svět třásl před 
ohavným Tatařínem a když jedině chrabrosť praotců našich od záhuby 
zachránila celou západní Evropu. Bylo v dubnu léta tisícího dvoustého 
čtyřicátého prvního. Děsné zprávy od severu nesly se do milé vlasti naší 
moravské. Statisíce nestvůr krvežíznivých, jimž Tataři jest jméno, 
vyhrnuly se z Asie do niv evropských. Rus úprkem byla povalena, tisíce a 
tisíce lidu pobito, a města slavná, i sám Kyjev knížecí, troskami ležela a 
doutnala žhavým popelem. Též polská země padla, a spojené vojsko 
polsko-slezské, jež kníže Jindřich Pobožný vedl proti barbarům, byvši 
poraženo krev svou vycedilo na rovině lehnické. Tu začátkem května 
zvěstováno, že Tataři ohavní pro záseky nemohouce dobýti se do Čech, 
podél Odry hrnou se na Moravu. V krajině štramberské zděšení nastalo 
veliké. Lid vida dobou noční rudé záře na obzoru severním a za dne dým 
hustý valiti se k nebi, opouštěl své příbytky a utíkal se na strmý, 
nepřístupný Kotouč, kde spásy dojiti doufal a ochrany. Už už viděti bylo 
první tlupy tatarské. Jako když mraky černé zahalují modrá nebesa, 
rozlévaly se nepřehledné davy Tatarů po okolní krajině, a než se nadál lid 
postrašený, rozložili se divoši asijští kolem Kotouče táborem. Křikem 
jejich, řvaním volův a velbloudův a řičením koní děsně ozývalo se údolí, a 
ti, kteří na skalisko vápencové se byli utekli, mřeli úzkostí; nebo jsouce 
odevšad nelidským nepřítelem obklíčeni, nemohli uniknouti. Lid 
křesťanský, padaje na kolena a oči zdvihaje к oblakům, modlil se a prosil 
za pomoc božskou. A pomoci té se mu dostalo. Rozšeřil se večer, večer to 
přede dnem na nebe vstoupení Páně. A když temná noc se rozestřela 
kolkolem, utichl ryk a řinkot zbraní dole pod stany tatarskými. Ale touže 
chvíli nahoře ve mracích černých ozval se temný řev hromový, blesky 
klikaté zasršely a těžké krůpěje na zemi padaly. Vichřice zaburácela 
strašná a brzo liják náramný přívalem se hrnul na hory a doly. Strašně 



hučely bystřiny, z úžlabin se derouce do ležení mongolského, bořily stany 
a vírem unášely Tatary ze sna vyděšené. Zmatek nastal v táboře pohanů a 
nářek veliký. Kam uchýliti se, když pro noční tmu ani druh druha neviděl? 
Na Kotouči za to probudil se ruch čilý a radostný. Jakmile křesťané 
pozorovali, že následkem přívalu zle dole Tatarům, rychle odhodlali se 
živlu pomocného užiti na úplnou záhubu nepřátel ohavných. Po známých 
cestách, ač liják zuřil, a čirou tmou kročeje vázly, chvátali všichni к 
Ženklavě, kdež tehdy byl rybník velmi veliký. Přívalem nočním přibylo 
vody náramně, že sotva hlubina stačila. Tu dali se křesťané chvatem do 
síla a na mnohých místech rozkopali hráze vysoké. Jako moře rozvlněné 
hrnulo se vodstvo údolím do ležení tatarského a okamžikem všecko je 
zatopilo. I nastal křik, i nastalo bědování v táboře pohanském. Stany se 
bořily, lid i dobytek tonul v živlu rozpoutaném. Když se rozbřeskl den, 
nebylo již nepřítele tuto. Ti, kteří unikli záhubě, hrnuli se к Hranicům a s 
ostatními Tatary brali se dále směrem jihozápadním. Kraj štramberský 
zachráněn je další pohromy. Každoročně v den Nanebevstoupení Páně 
slavívá se na Kotouči památka události této. Ze všech měst a vesnic 
okolních tehdy lid na pouť přicházívá, a živo a veselo bývá na temeni 
skalním kolem kříže, který vztyčen byl tam na památku vítězství 
křesťanských. Za příležitosti té prodávají se též perníkové uši, aby se 
poutníci upamatovali na mrzké Tatary, kteří pobitým křesťanům uši 
utínali. Vykládat' se zajisté, že po jedné veliké bitvě Tataři devět velkých 
pytlův ušima naplněných velkochánovi svému do Asie poslali na důkaz 
dobytého vítězství. Odtud název "uší tatarských". 

.:: 16. Dobrá rada poustevníka na Kotouči (legenda) ::. 

Před mnohými věky žil na Kotouči poustevník Filip, jenž každému 
uměl dobře poradit. Lidé zdaleka přicházeli к němu o radu, neboť byl to 
muž nejen zbožný, ale i prozíravý a důvtipný. Znal též na každou nemoc 
léčivou moc kotoučských bylinek. Kdysi přišla к němu sličná dívka Roska 
Cochlarová z HraničeL Z očí zírala jí tupá bolest a po její spanilé tváři byl 
rozprostřen smutek. "Čeho bys sobě přála"? tázal se jí útrpně poustevník. 
Dívka s vytrysklými slzami v očích vypravovala mu, že má milence, jenž je 
jinoch poctivý, zachovalý, povahy ušlechtilé a rukou pilných, dovedných i 
šetrných, ale její zlý otčím a lakomá macocha nechtějí dovoliti se jí, 
nevlastní dceři, provdati, dokud si sama neutká svatebního šatu z 
nějakého býlí na Skalkách a pod Váňovým kamenem rostoucího. Chtějí prý 
jen, aby jim do úpadu od časného rána do noci dřela na poli nebo tkala za 
stavem, ale o její budoucí zaopatření nikterak nedbají. Poustevník 
soucitně vyslechl její žalobu, pak chvíli se zamyslil a pravil: "Modli se 
vroucněji a Bůh ti pomůže. Na Skalkách i pod Váňovým kamenem roste 
takové býlí, ze kterého bys sobě mohla utkati a ušiti svatební šat. Budeš-li 
se vroucněji modliti, Bůh ti dá zajisté dobré vnuknutí, aby si je vyhledala." 
Roska poděkovala poustevníku za radu a odešla. Večer dlouho o slovech 
poustevníkových přemýšlela, až konečně pláčem a vroucí modlitbou, aby jí 
Bůh pomohl, znavena, usnula. I zdálo se jí, jak anděl veda ji za ruku, 
ukazuje jí kopřivu a učí ji, jak pevná vlákna spřádati. Probudivši se, 
učinila tak a brzy pak utkala i ušila si svatební šat. 



.:: 17. Svatojánské ohně (námět z vlastních zkušeností) ::. 

Když jsem byl ještě chlapcem, chodíval jsem večer před sv. Janem 
Křtitelem, jehož památka připadá na den 24. měs. června s babičkou na 
Zámecký kopec dívati se na svatojánské ohně. Ještě za mých dětských a 
později studentských let bývaly v noci svatojánské, této noci plné kouzel a 
tajů, vrcholy Radhoště, Javorníku, Lysé a všech bezkydských hor oživeny 
množstvím lidu, jenž se tam shromažďoval, aby pálil ohně, jak druhdy 
pověreční uhlíři činívali proti čarám a kouzlům duchů zlých. Ale nejen na 
Bezkydech, nýbrž i v celém Poodří na všech kopcích Moravy a Slezska, i v 
údolích a rovinách u vsí a na pasekách planuly toho večera nesčetné ohně 
svatojánské. Ach, to bývala krása! Škoda, přeškoda, že tento starobylý a 
půvabuplný obyčej pozvolna už zaniká. Napřed se soumrakem vzplanula na 
Radhošti mohutná hranice roští, dříví a jiných hořlavin i smolných látek, a 
pak jako na povel objevily se na všech vrších, pahorcích, stráních i u každé 
samoty ohně, okolo nichž veselá chasa hopkovala, točíc hořícími pometly 
ve vzduchu a vysoko je nad hlavou metajíc. Opodál stojícímu diváku 
připadal na mysl domnělý rej čarodějnic. A když se úplně setmělo a 
temnou nocí probleskovalo v širém kraji ne na sta, ale na tisíce zářících 
světel, tu zdálo se, jakoby obloha, třpytící se mořem hvězd, se zrcadlila 
ve velké hladině vodní, při námi ležící, a pojila se se zemí, posetou 
nesčetnými kmitajícími se ohni, v jeden nekonečný prostor. Pohled 
čarokrásný, leč netrval dlouho. Po 10. hodině hasly svatojánské ohně, a 
jen některé z nich, při nichž noční výletníci nocovali, hořely na horách až 
do svítání. 1 

NĚMEC, Jaroslav. Oficiální stránky města Štramberk [online], 2006, 23.11.2007 [cit. 2007-11-25]. Český. 

Dostupný z W W W : <http://www.stramberk.cz/historie/index.php?akce=cz/povesti#15>. 
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Příprava vycházky 



Trasy vytvořené žáky 



Práce žáků 



Příloha č. 1 

Plánek náměstí 
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Příloha č. 1 

Pracovní list č. 1 - Naše město 



Pracovní list č. 2 - Naše meto 
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Příloha č. 1 

Poštovní známka 









Příloha č. 1 







Projekt 

Dokážu to? 



Pří loha č. 1 

NAŠE TŘÍDA 

1. V naší třídě baví práce dětí ve škole. ano - ne 
2. V naší třídě se děti mezi sebou pořád perou. ano - ne 
3. V naší třídě mezi sebou soutěžíme. ano - ne 
4. V naší třídě máme učení těžké, máme moc práce. ano - ne 
5. V naší třídě je každý mým kamarádem. ano - ne 
6. Některé děti nejsou v naší třídě šťastné. ano - ne 
7. Některé děti v naší třídě jsou lakomé. ano - ne 
8. Mnoho dětí z naší třídy si přeje, aby jejich práce 

byla lepší. ano - ne 
9. Mnoho dětí z naší třídy dokáže udělat svoji práci 

bez cizí pomoci. ano - ne 
10. Některé děti z naší třídy nejsou moji kamarádi. ano - ne 
11. Děti z naší třídy mají svou třídu rády. ano - ne 
12. Mnoho dětí z naší třídy dělá spolužákům naschvály. ano - ne 
13. Některým dětem v naší třídě j e nepříj emné, když 

nemají tak dobré výsledky jako druzí žáci. ano - ne 
14. V naší třídě umí pracovat jen bystré děti. ano - ne 
15. Všechny děti v naší třídě jsou mými důvěrnými přáteli. ano - ne 
16. některým dětem se v naší třídě nelíbí. ano - ne 
17. Určité děti v naší třídě chtějí, aby se jim ostatní 

děti přizpůsobily. ano - ne 
18. Některé děti z naší třídy se snaží udělat svou práci 

lépe než ostatní. ano - ne 
19. Práce ve škole je namáhavá. ano - ne 
20. Všechny děti v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí. ano - ne 
21. V naší třídě je legrace. ano - ne 
22. Děti v naší třídě se často hádají. ano - ne 
23. Několik dětí v naší třídě chce být nej lepší. ano - ne 
24. Většina dětí v naší třídě se umí učit. ano - ne 
25. Většina dětí v naší třídě se neučí. ano - ne 
26. Děti v naší třídě považují některé učitele za přátele. ano - ne 

Vzkazy pro pana učitele 



Příloha č. 1 

Oblíbenost předmětů 
a učitelů 



Příloha č. 1 



Příloha č. 4 

To jsem já 

Moje oblíbená barva: 

Můj největší úspěch: 

Jakým bych chtěl (a) být zvířetem a proč? 

Spoj s číslem, které známkou nejlépe vyjadřují 

1 1 
2 2 
l N á l a d a 3 Kázeň 
4 4 
5 5 

1 
2 
3 Škola 
4 
5 

1 
2 
3 Rodiče 
4 
5 
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ERB 





Příloha č. 6 

Hora 





Příloha č. 1 

Myslík 
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Vyhodnocení dotazníku 
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Vyhodnocení dotazníku -1 . část 
Ž Á K - Začátek programu 
Ž Á K - Konec programu 

Barča 
Honza 

Michal 
Míša 

Mirek 
Tomáš 

Veronika 
Tom 

Lenka 

Umím se rozhodovat 4 4 4 5 5 5 5_4 5_5 5_5 4_5 5_5 5_5 
Nejsem příliš samostatný(á) 2_4 4_3 3_3 4_5 3_4 4_3 2_3 4_2 5_5 

Projektu se účastním dobrovolně 4_5 5_5 5_5 5_5 5_5 5 5 5_5 0 5 5 5 
Jsem málo cílevědomý(á) 2_2 4_4 2_4 2_4 2_2 5_2 2_4 3_2 5_5 

Jsem upřímný(á) 5_4 5_5 5_4 4_4 4_5 4_3 4_5 5_1 5_4 

Jsem tolerantní 4_4 1_4 1 4 4_5 3_5 5 4 4_4 5_5 5 4 
Jsem zodpovědný(á) 4_4 4_4 5_3 3_4 3_4 5 4 5_5 5_5 5 3 
Málo si věřím 2_2 4_3 2_4 5_4 2_2 3_2 3_2 2_2 2_3 

Znám své schopnosti 5_3 5_5 5_5 5_5 5_5 5_5 4_4 5_2 4_5 

Nejsem se sebou spokojený(á) 2_2 2_4 2_3 5_4 2_2 5_1 2_2 2_2 5 5 
Neumím odpočívat 2 2 3_4 3_5 2 5 5 4 5_5 2_2 2_5 2_2 

Na škole jsem spokojený(á) 5_4 4 4 5 4 5_3 5_4 5_5 4_5 5 5 4 5 
К účasti na projektu mě přemluvil učitel(učitelka) 2 2 2 2 2_2 2_2 2_2 2_1 2 2 2_2 2_2 
Nedaří se mi dodržovat své sliby 2_3 2_3 3_4 5_5 4_4 5_4 3_3 2_2 2_2 
Jsem schopen (schopna) přijmout kritiku 5 5 5 4 4_3 4 4 4_5 5 4 4 4 4 1 5 5 

Málo se zajímám o své spolužáky 3_3 4 0 2_2 5_3 3_3 2 2 2 2 3_3 2_2 

К účasti na projektu mě přemluvili spolužáci 2_2 4_3 2_2 4_2 2_2 2_1 2_2 2_2 2_2 

Zajímám se o dospělé,o jejich názory,radosti a starosti 4_4 4_4 2 3 4_2 5_5 5_2 5_5 4_5 2_2 

Vš ímám si chování lidí 5_4 4 4 5_5 5 5 4_5 5_4 4 5 5_5 4_4 

Vím, kde je mé místo(v partě, ve třídě, v rodině) 4 5 0 5 5_4 5_4 5 5 5 5 5 5 5_5 3_5 

Okolí mě nedonúti к něčemu proti mé vůli 4 4 5_5 4 2 4_4 5_3 2_5 5_5 5 5 5_5 

Mám málo důvěry к druhým 3_3 4 4 3_4 4_3 4_3 4_5 5_3 3_5 2 3 

Snaž ím se porozumět dospělým 5_4 4_4 2_5 5_4 5 4 5_5 4_4 5_4 2 4 

Rozuměl jsem všem větám 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 

Legenda: 5 - je pravdivá 4 - je spíše pravdivá 3 - je spíše nepravdivá 2 - je nepravdivá 1 - nerozumím větě O-odpověď neuvedena 



Vyhodnocení dotazníku - 2. část 
ŽÁK - Začátek programu 
Ž Á K - Konec programu 

Katka 
Sandra 

Věrka 
Petra 

Miloš 
Anička 

Vlaďka 
Verča 

Umím se rozhodovat 5 5 4_4 5_4 5_5 5_5 4_5 5_5 4_5 

Nejsem příliš samostatný(á) 4_2 5_4 3_5 2_2 4_3 2_3 5_4 2_2 

Projektu se účastním dobrovolně 5_5 5_5 5_5 5 5 5_5 5_5 5_5 4 5 

Jsem málo cílevědomý(á) 3_5 5_2 3_4 3_5 4_2 3_2 5_4 2 2 

Jsem upřímný(á) 3_5 4_4 3 5 5_5 5_4 4_4 5_4 2 5 

Jsem tolerantní 2_5 4_5 2_4 5_5 5_4 4_4 5_4 2_5 

Jsem zodpovědný(á) 4_5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5_5 4 5 

Málo si věřím 2_2 4_2 2_2 2_2 2 2 3_2 2 2 5_4 

Znám své schopnosti 4_4 5_4 4_5 5_5 5_5 4_5 4_5 3_5 

Nejsem se sebou spokojený(á) 3 2 3_0 4_3 5_5 4 2 2_2 5_2 5_4 

Neumím odpočívat 2 2 4 2 2_4 5_5 4_5 2_2 2_2 5_5 

Na škole jsem spokojený(á) 4_5 5_5 4_4 5_4 5_4 4_5 4_5 4 5 

К účasti na projektu mě přemluvil učitel(učitelka) 2_2 2_2 2_2 2 2 2_2 2_2 2_2 5_5 
Nedaří se mi dodržovat své sliby 2_2 4_5 2_3 4_2 4_2 3_3 2_2 2 4 
Jsem schopen (schopna) přijmout kritiku 2_4 4 5 2_3 4 5 5 4 4 4 5_1 4_5 
Málo se zajímám o své spolužáky 2_2 3_4 2_2 0_2 2_4 3_2 2_2 4_2 

К účasti na projektu mě přemluvili spolužáci 2_2 2 4 2_2 3_2 2_2 2_2 2_2 3_5 

Zajímám se o dospělé,o jejich názory,radosti a starosti 5_4 5_5 5_5 2 2 5_4 5 4 2_4 5 2 

Vš ímám si chování lidí 5 4 5_5 5_5 4_5 5_4 4_5 4 5 4_4 

Vím, kde je mé místo(v partě, ve třídě, v rodině) 5_5 5_5 5 4 5_5 5_5 4_4 3_1 5 5 

Okolí mě nedonúti к něčemu proti mé vůli 5_5 4 5 5_5 5_5 2_5 4_5 5_2 4 5 

Mám málo důvěry к druhým 2_3 2_4 2_3 2_2 2_3 3_3 2 2 4_3 

Snažím se porozumět dospělým 4_3 5_5 4 4 5_5 5_5 4 4 2_5 3_4 

Rozuměl jsem všem větám 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 

Legenda: 5 - je pravdivá 4 - je spíše pravdivá 3 - je spíše nepravdivá 2 - je nepravdivá 1 - nerozumím větě O-odpověď neuvedena 


