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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá projekty a jejich použitím ve školních družinách. 

V teoretické části práce je popsána historie a vznik projektové metody, její chápání 

podle různých autorů. Dále zde jsou různé definice a druhy projektů, jejich dělení, 

výhody a nevýhody projektové metody, jak projekt naplánovat a uskutečnit. V praktické 

části pak uvádím čtyři projekty různé délky uskutečněné ve školní družině, jejich 

realizaci a hodnocení. Pro hodnocení jsem použila různé metody, především 

dotazníkového šetření oblíbenosti projektů u dětí. Součástí této kapitoly je dále 

vyhodnocení dotazníků, který vyplnily vychovatelky školních družin. Dotazník je 

zaměřen na zjištění používání a vhodnosti projektů v ŠD. 

Klíčová slova 

Projekt, projektová metoda, myšlenková mapa, brainstorming, klíčové 

kompetence, kooperativní učení, kooperativní škola, Rámcový 

vzdělávací program, školní družina - ŠD. 



ANNOTATION 

My bachelor work is focused on projects and their use in SD (public nursery-school 
club). In the theoretical part, history and origin of the project method are described as 
well as various authors' approach to this method. The theoretical part also contains 
various definitions, kinds and classifications of projects. I introduce advantages and 
disadvantages of the project method and ways of planning and realizing a project. 
In the practical part I present four projects of different length I have realized with my 
pupils in SD. This part includes evaluation of the projects, too. I used different methods 
of evaluation but above all I used question-forms distributed to pupils to ask their 
opinion on projects. This chapter furthermore contains the analysis of question-forms 
filled in by SD teachers. This type of question-forms refers to SD teachers'experience 
with using projects and their opinion on propriety and usability of projects in SD. 
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ÚVOD 

Zaměření na pracovní činnosti jsem si vybrala proto, že k nim mám kladný vztah již 

od dětství. Vždy mě bavilo něco vyrábět a to mi zůstalo dodnes. 

S dětmi dost často něco vyrábíme a vedu i několik kroužků a kurzů, které se pracovním 

činnostem věnují, jako např. tvorba z korálků, drátování, pletení košíků. 

I když v současné době zájem dětí, ale i dospělých o pracovní činnosti klesá, nemyslím 

si, že je to dobře. Dnes si sice můžete vše koupit, na rozdíl od dřívější doby, kdy 

člověku nezbývalo nic jiného než si některé věci, doplňky, vyrobit. Ať už šlo 

o oblečení, upletený svetr, šperky, dečky, prostírání, různé dekorativní či praktické 

předměty. To vše dnes můžeme zakoupit i za nízké, všem dostupné ceny. Ano, můžeme 

si věc, dekoraci, přívěšek, rostlinu koupit, ale pak zmizí radost z vykonané práce, dobrý 

pocit z toho, že se nám něco povedlo, že jsme něco dokázali udělat vlastníma rukama, 

radost z toho, že mamince dárek vlastnoručně uděláme. 

Myslím si, že pracovní činnosti jsou důležité nejen pro rozvoj manuální zručnosti a 

zdravý vývoj dítěte, ale že pracovní činnosti jsou zároveň vhodnou formou relaxace a 

odpočinku. 

Proto jsem se rozhodla zaměřit se na pracovní činnosti i ve své práci. Během studia mne 

velmi zaujala projektová metoda, o které si myslím, že je vhodná i pro použití ve školní 

družině, už vzhledem k časovým možnostem, které máme na rozdíl od učitelů. Učitelé 

jsou částečně omezeni časovými možnostmi a učivem, které musí stihnout s dětmi 

probrat, zatímco při práci ve školní družině nás tyto okolnosti neomezují. 

Rozhodla jsem se proto věnovat tomuto tématu. 

Pokusila jsem se navrhnout a uskutečnit projekty různé délky s různým zaměřením 

činností a nabídnout tak pestrý vzorek projektů. 
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1 T E O R E T I C K Á Č Á S T 

1.1 Historie projektové výuky 

1.1.1 První zmínky o projektech 

V Itálii a Francii se slovo „projects" nebo „progetti" objevuje již v 17. a 18. století, kde 

byly součástí závěrečné zkoušky. Projekty byly vnímány jako metody pomáhající 

překlenout propast mezi teorií a praxí. Vzhledem k dobrým zkušenostem se postupně 

rozšiřovaly na všechny typy vysokých škol v Evropě. V polovině 19. století se začaly 

projekty uplatňovat také v Americe, kde se rozšířily i do nižších typů škol. Na přelomu 

19. a 20. století v USA se jednalo především o formu tzv. domácích projektů, které žáci 

realizovali doma a jejich sfnyslem bylo použít toho, co se naučili ve škole, v domácnosti 

na farmě nebo na zahradě. 

Myšlenka směřuj íc í k p ro jek tové me todě se ob jevu je i m n o h e m dříve, v díle 

J .A .Komenského „Scho la ludus" či u J .H.Pesta lozziho výchova při prakt ických 

činnostech. 

I v pedagogických úvahách J.J. Rousseaua můžeme najít spojitost s metodami 

projektové výuky, jako např. samostatná aktivita dítěte a jeho osobní zkušenost. Dítě se 

vyvíjí prostřednictvím vlastní zkušenosti a ke všemu má dospět vlastním pozorováním, 

uvažováním, tzv. vlastní empirií. Rousseau zdůrazňoval individualitu a zakořeněnou 

tendenci řešit problémy, které daná osobnost považuje za důležité, snahu vynalézat, 

řešit nové situace apod. Stejně tak i jeho stoupenec J.H.Pestalozzi usiloval o rozvoj 

celého dítěte. Spojitost s projekty bychom mohli najít třeba v Yverdonu, kde působil, 

v zakládání sbírek rostlin, minerálů, hmyzu a chovu domácích zvířat. Vyučování mělo 

být samostatnou činností dětí a živým tvořením. 

Osobnost dítěte, jeho vnitřní potenciality, činnost, samostatnost, aktivita, zájem dítěte, 

(jak uvádí Kratochvílová, 2006), jsou hlavní charakteristické znaky pedagogiky 

F.W.A.Fróbela a C.Freineta. Freinet usiloval o tzv. volnou školu a výchovu a o činnou 

školu pro všechny děti. 
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1.1.2 Projekty na konci 19. a záčátku 20. století 

Projektová výuka, metoda bývá běžně spojována s reformním pedagogickým hnutím 

konce 19. a počátku 20. století a to zejména se jmény J.Deweye a W.H.Kilpatrika. 

Konec 19. a začátek 20. století v USA ovlivnila pragmatická filozofie, která se 

samozřejmě projevila i ve školství. Pragma (čin) a míra jeho hodnoty a užitečnosti je 

ústředním pojmem této filozofie. Pragmatická pedagogika chápe vzdělání jako nástroj 

řešení problémů, se kterými se člověk setkává v praktickém životě. Základním pojmem 

je zkušenost a experiment. Hlavním představitelem pragmatické pedagogiky byl John 

Dewey, univerzitní profesor filozofie, pedagog a stoupenec hnutí progresivní výchovy 

a William Kilpatrick. Podle Deweyho zkušenost nezískáme jakoukoliv činností, ale 

takovou, při níž činíme něco nového, problematického a přitom spojeného s tím, co už 

umíme. Pragmatická pedagogika neopomíjí při výchově žádnou stránku dětské 

osobnosti. Požadavek aktivní výchovy klade důraz na aktivitu vychovávaného jedince, 

na sepětí výchovy s jeho zájmy. Dítě má dispozici učit se tomu, co je spojeno s jeho 

zájmy a pomáhá mu řešit jeho problémy, to znamená, že se dítě učí, protože to cítí jako 

potřebu. Poznatky si osvojuje rozumem, když si stanoví problémy, které následně řeší. 

Učitel je jako potřebný průvodce, má více zkušeností a je schopen realističtějšího 

úsudku. Pragmatická pedagogika ukázala nutnost činnosti dítěte, požadavek na 

praktickou zkušenost a aktivitu, vycházela z těsného sepětí školy se životem a zavedla 

do výuky řešení problémů a tím položila základ projektové metodě a výuce. Vyučovací 

proces nechápe jako předávání systematicky uspořádaných vědomostí, ale jako 

rozvíjení dětské zkušenosti. Dítě má mít kontakt se společenskou i fyzickou zkušeností, 

má j i znát, má získávat vlastní aktivitou zkušenosti, tato činnost ho významně motivuje, 

vzbuzuje zájem a vyvolává problémy, což nemůže poskytnout tradiční škola ani knihy. 

Zkušenosti žáci získávají osobní činností. 

1.1.3 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) byl profesorem filozofie, pedagogiky a psychologie, svůj 

život zasvětil utváření nového amerického konceptu výchovy a vzdělávání a tím 

ovlivnil výuku a výchovu v Americe, ale i v Evropě, Rusku, Číně a Japonsku. Byl 
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tvůrcem teoretického rámce projektové metody. V Chicagu založil jednu z prvních 

experimentálních škol. Spojil psychologické hledisko se sociologickým. Přizpůsobil 

obsah a metody školní práce dětské psychice. Zavedl do škol ruční práce, které vnímal 

ne jako předmět, ale jako životní učení, jako něco, co představuje druhou stránku 

života-zaměstnání. Odmítal filozofické hnutí, které neslouží praktickému životu a byl 

odpůrcem tradiční školy. Na prvním místě má podle něj být pracovní činnost, 

zdůrazňuje praxi a užitečnost. 

Dewey má na učení tři základní požadavky: 

-výchova má pocházet ze zájmu dítěte a jeho praktické zkušenosti; 

- čerpá podněty a prostředky, jak výchovné, tak učební ze společenství; 

- vede ke zlepšení životní,'duchovní a hmotné úrovně. 

Projektová metoda má podnítit zájem o společné řešení problémů, základem se stává 

individuální zkušenost dítěte získaná prací. Ve třídě se mají setkávat děti z různých 

vrstev společnosti a tím překonat třídní rozdíly, zároveň klade důraz a spolupráci 

s rodiči. Podporuje tvořivost a iniciativu dítěte. 

Dewey buduje pracovní školy, základní metodou získávání poznatků se stává praktická 

činnost-experimentování žáka. Žáci se učí tím, že řeší různé úlohy a problémové situace 

zároveň si pamatuje optimální řešení. Veškeré vyučování je praktická činnost žáků, 

učení činností. Důsledky takto pojaté výuky jsou značné. Učitel se mění v poradce, 

učebnice v pracovní příručky. 

Deweyova metoda má i záporné stránky, jako přeceňování zásady aktivnosti, 

nedoceňování znalostí nashromážděných lidstvem, odmítá vedoucí úlohu učitele a jeho 

systematickou práci s dětmi, vzdělání trpí nesystematičností a útržkovitostí. Dewey 

přeceňoval aktivní charakter poznávacího procesu. Vlastní předmět poznání v něm 

ztrácel svou reálnost. V jeho pojetí se i to, co se má vědět, má učit konáním, což je 

mnohdy nemožné a nežádoucí, proto musel obsah tradiční výuky zúžit a mnohé z výuky 

vyloučit. Tím příliš zúžil obsah výuky a získaného poznání. Dewey staví do popředí 

zájem dítěte a jeho zkušenost. 
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Dewey sám nepoužívá výraz projektová metoda, ale dal k ní teoretický základ a je 

iniciátorem této koncepce, podle níž se učivo nečlení do jednotlivých předmětů 

z hlediska věd. Komplexní projekty seskupují učební látku z různých předmětů podle 

konkrétních úkolů. 

1.1.4 William H.Kilpatrick 

Prvním významným pedagogem, který se k Deweymu připojil byl William 

H.Kilpatrick (1871-1965), který se stal jeho žákem a stoupencem na Kolumbijské 

univerzitě. Kilpatrik se zasloužil o proniknutí pragmatické pedagogiky a nových 

vyučovacích metod založených na řešení problémů v praxi do amerických škol. 

Projektová metoda je často spojována s jeho jménem, přestože on sám není jejím 

objevitelem. Byl však jejím prvním teoretikem. Velký vliv měl i jeho spis „Projektová 

metoda" (1918) -„The Project Metod", kde propracoval její koncepční základ a zobecnil 

její význam a funkci. Kilpatrikovo pojetí vyučování se zakládalo na myšlence o rozvoji 

dispozic, postojů, dovedností a hodnot, které tvoří charakter autentického člena 

společnosti a tyto vlastnosti lze získat cestou kooperace, kritického myšlení a tolerance. 

Metoda projektů, stimulující zájem žáků uplatňovat tvůrčí aktivitu podle vlastního plánu 

mířícího k určitému cíli, a která by tím obohacovala jeho poznatky a dovednosti 

a přispívala tak k jeho komplexnímu rozvoji, se mu proto jevila účinnější. 

Kilpatrick dělil školní projekty do čtyř typů: 

1. Projekty, které sledují uskutečnění nějaké myšlenky nebo plánu (např. stavba 

člunu). Při jejichž realizaci prochází žáci určitými fázemi (zamyšlení-

plánování-provedení-posouzení). Učitel zde má úlohu taktně vést a zabránit 

nežádoucím účinkům nezdaru. 

2. Projekty s plánovaným záměrem najít nějakou zkušenost (např. estetickou 

poslechem hudby). 

3. Proj ekty, j ej ichž náplní j e řešení něj akého intelektuálního problému (např. proč 

padá mlha). 
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4. Projekty, při nichž si mají žáci osvojit nějaký předmět, stupeň znalostí či 

dovedností ( naučit se nepravidelná slovesa). 

Zároveň připouští i vzájemné p ř e k r ý v á n í jednotlivých typů. 

Pozitivním na této projektové metodě bylo aktivizovat tímto postupem žáky a rozvinout 

jejich zájem o vyučování zvláště tím, že projekty měly úzký vztah k jejich životu 

a potřebám. Výsledkem měly být spíše rysy charakteru než zvládání učiva jednotlivých 

předmětů. Ve 20. a 30. letech 20. století dosáhla pragmatická pedagogika svého 

největšího rozmachu a vlivu jak ve Spojených státech, ale její působení se silně 

projevovalo i v ostatním světě. 

1.1.5 Vývoj projektů u nás 

Pragmatická pedagogika ovlivnila ve třicátých letech 20. století i naše školství. Ukázala 

nutnost činnosti dítěte, jeho praktickou zkušenost a aktivitu, vycházela ze sepětí školy 

se životem, zavedla řešení problémů a položila tak základ projektové metodě a výuce. 

Projektovou metodu u nás prosazoval zvláště Václav Příhoda, pod názvem „globální 

metoda". Byl ovlivněn svým studiem v zahraničí a pobytem v USA v letech 1922-1926 

a tudíž i pragmatickou pedagogikou. Jeho revoluční přístup vyvolal velký rozruch. 

Příhoda kritizoval tradiční školu, v které je učivo vytržené z kontextu běžného života 

a naopak prosazoval, „Jpřeměnu vyučování ve skutečný život, a to pomocí projektů, 

kterými se úplně setře hranice mezi školou a iivote/w"(Příhoda,V.1934, s.42, Srpková 

2003). Novým úkolem školy bylo Gak uvádí Kratochvílová), tzv. „seživotnění školy.-

„Učení má být částí životního pochodu, nikoliv pouhou přípravou na život. Nestačí jen 

činná škola, ale moderní škola se musí stát opravdovou školou pracovní, jež má přesně 

vytčený cíl. Moderní škola pracovní zdůrazňuje činnost, zejména samočinnost, hledání, 

shánění, přemýšlení a citové reakce. Práce se tu jeví metodou, či principem, kterým se 

formuje všecko vyučování i samotná výc/i0va."(Příhoda,1936, sl60, jehož cituje 

Kratochvílová, 2006, s.30). 

Základní učební ideou ve výuce byla pracovní škola, jejímž cílem byla vzdělanost, ale 

zároveň i výchova a pěstování charakteru člověka. Znakem pracovní školy je žákův 

přímý zájem na práci,který vyplývá z potřeb dítěte. Dvě hlavní metody pracovní školy 
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byla metoda projektová a problémová. Problémová metoda pomáhá u dítěte vzbudit 

patřičný zájem o učení, samo má být přesvědčeno, že se jedná o potřebnou věc, pro něj 

důležitou. 

Příhoda označuje seskupení problémů jako projekt. Projekt využívá při projektové 

metodě, kterou podle Stephensona definuje takto: „projekt je problémové jednání, 

vedoucí ke splnění úkolu v jeho přirozeném vybavení". (Kratochvílová, 2006, s.30). 

Příhoda používá projekty jednopředmětové i mezipředmětové. Příhodovo rozpracování 

plánování učiva v přirozené celky se mohlo stát pracovním projektem nebo 

samostatným učivem k probrání. Sám učitel se tedy mohl rozhodnout, zda použije 

projekt nebo přímou metodu práce s daným tématem. 

Dalšími zastánci projektoyé metody u nás byli Stanislav Vrána, Rudolf Žanta, (podle 

něhož bylo možné na nižším stupni škol vyučovat projektovou metodou úplně) a Jan 

Uher, který byl dalším významným teoretikem tzv. činné školy. Uher se věnoval 

didaktickým zásadám činné školy ve 30. letech 20. století. Publikoval je v díle „Hlavní 

zásady didaktické s ohledem na princip činné školy", které je i dnes významným 

materiálem, jehož zásady zde uvedené se v mnohém shodují s dnešním pojetím 

kutikulárních dokumentů. 

Na Moravě prosazoval ve 20. letech pokrokové názory na respektování osobnosti dítěte 

a efektivní didaktické metody a formy práce Josef Ulehla. Vyzdvihoval vlastní 

zkušenost dítěte a jeho vnitřní potence. Jeho návrhy obsahovaly tak zásadní změny, že 

nemohl v té době uspět. Svým myšlením předběhl dobu a nebyl pochopen, jeho dílo se 

ale stalo významným pro pozdější reformní hnutí. Ulehla zdůrazňoval roli bezděčné 

pozornosti dítěte ve vyučování a učení mělo vycházet z bezprostředního zájmu žáka, 

z toho co děti samotné upoutalo. 

Podle Kratochvílové (2006) generace Příhodových přívrženců vycházela ze zkušeností 

žáků a jejich zájmů v koncipování tematických celků, které předkládala žákům k jejich 

analýze, hlubšímu pochopení a tím i specifickému získávání vědomostí a dovedností. 

Mezníkem projektového vyučování u nás je druhá světová válka, která znamenala 

dočasně jeho konec. Myšlenky reformního pedagogického hnutí byly pozastaveny, ale 

po skončení druhé světové války u nás získala rozhodující moc Komunistická strana, 
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která výchovu a vzdělávání stavěla na základech vědeckého světového názoru 

marxismu-leninismu. Jakékoli snahy reformního hnutí byly na více než 40 let přerušeny 

a o projektech tak nenalezneme zmínku v žádných odborných textech nebo 

dokumentech. (Kratochvílová, 2006). 

Šance na změnu se objevila v 70. letech, ale tato nová situace nebyla na dlouho, vše se 

vrátilo do starých kolejí. 

1.1.6 Projektová výuka v ČR v 90. letech 20. století 

Ke změně dochází po roce 1989, kdy dochází ke změně politických a společenských 

poměrů, tudíž i ke změnám ve školství. Dochází ke změnám organizačním, je zavedena 

devítiletá povinná docházka a obnoven pětiletý první stupeň. Mění se právní postavení 

škol. V roce 1993 se objevuje projekt Obecná škola, k němuž se přihlašuje řada škol, 

zvláště první stupeň a v roce 1995 je oficiálně přijat MŠMT. Následně vznikají a jsou 

přijaty další vzdělávací programy: Základní škola, Národní škola, alternativní program 

M.Montessori, Česká škola waldorfského typu, Začít spolu, alternativní školy 

Waldorfské, školy s prvky Daltonského a Jenského plánu, Zdravá škola... 

Potřeba změny nebyla však přijata a realizována všemi školami a pedagogy, ale jen 

částí pedagogů, kteří odmítali a odmítají zaběhnutý stereotyp a do centra svého snažení 

staví dítě, jeho individualitu, potřeby a zájem. V 90. letech minulého století se začala 

projektová výuka dostávat opět pozvolna v některých našich školách ke slovu, a to díky 

vlastní aktivitě učitelů a jejich uskupení zvaném Přátelé angažovaného 

učení.(Kratochvílová, 2006). 

Propagátorkou projektů se stává Jitka Kašová, která vydává prakticky zaměřenou 

publikaci podávající přehled o průběhu jednotlivých projektů „Škola trochu jinak -

projektové vyučování v teorii a praxi"(1995). 

Projekty se začaly stávat součástí výuky mnohých škol, začaly vznikat projekty 

dlouhodobé, celoroční, dochází k rozvoji inovace na našich školách i ve vzdělávání 

učitelů. Docházelo k výměně zkušeností s projekty, školy své projekty začaly 

publikovat v pedagogickém tisku a slovo projekt se začíná běžně užívat. První 

teoretickou publikací k této tématice byla práce J.Valenty a kol. s názvem „Pohledy. 

Projektová výuka ve škole a za školou" z roku 1993. Je zde uvedena historie projektů 
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a vymezena problematika koncentrace učiva. Publikace byla ihned rozebrána a dnes je 

těžko k sehnání. Po roce 1995 se projektům věnuje již více odborníků, objevují se statě 

věnované projektům, projektové metodě i výuce, které pomáhají orientovat se v této 

problematice. Přesto však chybí více publikací, které by podávaly souhrnný přehled 

o projektech, projektové metodě i výuce. Výjimkou jsou výše zmíněné práce 

a publikace Jany Coufalové - „Projektové vyučování pro první stupeň základních školy" 

a Jany Kratochvílové „Teorie a praxe projektové výuky", z kterých jsem čerpala při své 

práci, a které mi byly inspirací při práci s dětmi." 

1.2 Projekty 
1.2.1 Definice projektu podle různých autorů 

Termín projekt má mnoho různých definic, které mají společnou charakteristiku. 

William H.Kilpatrink- Projpkt jest určitě a jasně navržený úkol, který můžeme 

předložití žáku tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečně činností lidí 

v životě." 

IJLHostic:„Výrazu projektová metoda lze užiti o učení tehdy, když individuum či 

skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho G e j ' c h ) vědění, zvycích 

či vztazích." 

Kratochvílová uvádí ve své knize několik definic projektu. Např. podle S.Velinského je 

projekt „ 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." 

V.Příhoda, jak jsem již výše uvedla, vnímá projekt jako seskupení problémů a říká, že 

problémů se využívá při metodě projektové. Projekt je vlastní podnik žáků, který dává 

vyučování jednotný cíl a přispívá k jeho životnosti. Projekt představuje koncentrované 

úkoly zahrnující organicky stmelené učivo z různých předmětů nebo pouze z téhož 

předmětu. Příhoda definoval dva základní požadavky na projekt: musí mít určitý 

praktický cíl a uspokojivé zakončení. „Projektová metoda umožňuje takovou organizaci 

učiva, při které žák prochází činnostmi, uspořádanými tak účelně, aby daly vyniknout 
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nějaké jednotící myšlence anebo aby umožnily provedení plánu, hospodářsky nebo 

kulturně významného a pro žáky životního." 

S podobným vymezením projektu se setkáváme i u R.Zanty. „ Projekt je účelně 

organizovaný souhrn myšlenek, seskupený kolem důležitého střediska praktického 

vědění, směřující k určitému cíli." 

Příhoda označuje „projekt jako podnik žáků", což ředitel zlínské školy S.Vrána, jak 

uvádí Kratochvílová (2006), rozvádí následovně: 1 .je to podnik, 2. je to podnik žáka, 

3. je to podnik, za jehož výsledky převzal žák zodpovědnost, 4. je to podnik, který jde 

za určitým cílem. 

K Vránovu pojetí se podle ní přiklání i R.Lukavská. Ta uvádí „projekt jako podnik 

žákův - podnik sledující určitý cíl, za nějž žák převzal odpovědnost". 

J.Maňák a V.Šveo definují projekt jako „ komplexní praktickou úlohu (problém, téma), 

spojené s životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou činností, a která 

vede k vytvoření adekvátního produktu". 

M.Vvbíral ve své práci „Od zkušenosti k poznání" píše:„Projekt je koncentrován 

kolem určité ideje. Na základě zapojení celé osobnosti žáka má přinášet změny jeho 

osobnosti. Tato změna osobnosti žáka je umožněna poznáváním, při kterém žák získává 

a zpracovává nové zkušenosti. Na tvorbě obsahu a případně i formě projektu se žák 

podílí a přebírá za něj odpovědnost." 

Jak uvádí Kratochvílová (2006, s. 35):„V souvislosti s novodobějším pojetím projektů 

v praxi však můžeme vnímat částečný odklon od tohoto požadavku. To, co bývá praxí 

mnohdy prezentováno jako projekt, se spíše tváří jako podnik učitele, nikoliv žáka. 

Podnik žáka si následně vyžaduje jeho zodpovědnost za výsledky." 

J.Henry říká, že oficielně není odsouhlasená definice pojmu projekt. Vymezuje ale 

6 kritérií z pohledů tří úhlů, které mohou sloužit pro pracovní definici projektu: 

Zák:- obvykle vybírá téma projektu; 

- vyhledává vlastní zdroje materiálu; 
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M.Vvbíral ve své práci „Od zkušenosti k poznání" píše:„Projekt je koncentrován 

kolem určité ideje. Na základě zapojení celé osobnosti žáka má přinášet změny jeho 

osobnosti. Tato změna osobnosti žáka je umožněna poznáváním, při kterém žák získává 

a zpracovává nové zkušenosti. Na tvorbě obsahu a případně i formě projektu se žák 

podílí a přebírá za něj odpovědnost." 

Jak uvádí Kratochvílová (2006, s. 35):„V souvislosti s novodobějším pojetím projektů 

v praxi však můžeme vnímat částečný odklon od tohoto požadavku. To, co bývá praxí 

mnohdy prezentováno jako projekt, se spíše tváří jako podnik učitele, nikoliv žáka. 

Podnik žáka si následně vyžaduje jeho zodpovědnost za výsledky." 
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Zák:- obvykle vybírá téma projektu; 

- vyhledává vlastní zdroje materiálu; 
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- prezentuje závěrečný výsledek-produkt; 

- vede svou práci samostatně. 

Projekt: - má rozsáhlejší podobu, trvá delší dobu. 

Učitel: - přijímá roli poradce. 

Někteří autoři vnímají podle Kratochvílové projekty jako organizační formu. Např. 

J.Kašová chápe projekt „jako jednu z nejpřirozenějších forem výuky." 

J.Kratochvílová (2006, s. 36) pak definuje projekt následovně:,, Projekt je komplexní 

úkol (problém), spjatý s životní realitou, s nímž se žák identifikuje a přebírá za něj 

odpovědnost, aby svou teoretickou i praktickou činností dosáhl výsledného žádoucího 

produktu (výstupu) projektu, pro jehož obhajobu a hodnocení má argumenty, které 

vycházejí z nově získané zkušenosti. 

J.Coufalová (2006, s. 11) shrnuje základní rysy, které má projekt mít, takto: 

a) Projekt vychází z potřeb a zájmů dítěte. Umožňuje uspokojit jeho potřebu získávat 

nové zkušenosti, být odpovědný za svou činnost. 

b) Projekt vychází z konkrétní a aktuální situace. Neomezuje se na prostor školy, ale 

mohou se do něho zapojit i rodiče a širší okolí. 

c) Projekt je interdisciplinární. 

d) Projekt je především podnikem žáka. 

e) Práce žáků v projektu přinese konkrétní produkt. Pokud je to možné, je průběh 

a výsledek zdokumentován. Vznikne výstup, kterým se účastníci projektu prezentují ve 

škole nebo mimo školu. 

f) Projekt se zpravidla uskutečňuje ve skupině. Sociální psychologie druhé poloviny 

minulého století prokázala, že učení ve skupině je významné nejen pro rozvoj osobnosti 

žáka, ale zvyšuje i efektivitu procesu učení. 

g) Projekt spojuje školu s širším okolím. Umožňuje začlenění školy do života obce nebo 

širší společnosti. (Tyto rysy používá také H. Kasíková.) 

18 



Sama uvádí, že při rozhodování o tom, co je projekt, rozhoduje vztah žáka ktéto 

činnosti a jeho podíl na činnosti. Důležitá je odpovědnost žáka. O projekt nejde, jestliže 

učitel přinese námět, rozpracuje ho, určí co má žák dělat, organizuje detailně jeho 

činnost a hodnotí ji. Často vidíme označováno jako projekt to, co je spíše integrovaným 

tematickým vyučováním. 

1.2.2 Typy projektů 

Projekty dělíme podle různých kritérií. V y c h á z í m z třídění, které uvádí Srpková ve své 

diplomové práci. 

-Třídění podle účelu: 
a) Dělení projektů podle Kilpatricka: viz, s. 7. 

b) J.F.Hostic rozlišuje projekty.l. problémové, 2. konstruktivní, 3. hodnotící, 4. drilové 

-Třídění podle navrhovatele: 

1. spontánní-tedy žákovské, vyrůstající z potřeb dětí 

2. uměle připravené a vnesené do práce učitelem, rodičem, vychovatelem 

3. mezityp vycházející z pozice jedné, ale pozicí druhou výrazně korigovaný 

-Třídění podle místa a času: 

1. školní (probíhají ve škole v době konání) 

2. domácí 

3. spojené, neboť je lze dobře propojit 

-Třídění podle počtu žáků: 

1. individuální projekty 

2. kolektivní projekty a) skupinové 

b) třídní 

c) ročníkové 

d) více ročníkové 
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e) celoškolní 

3. kombinované - spojení skupinové a individuální práce 

( „Celoškolní projekty patří mezi ty nejnáročnější po stránce obsahové i organizační. 

Jejich předpokladem je totiž spolupráce všech, koho se škola týká. Společné snažení 

a společná radost z výsledků je pak přesně tím, co dává lidi dohromady, vede je ke 

vzájemnému respektování, toleranci a chápání. Už k přípravě takového projektu je 

potřeba sjednotit síly a utvořit tvůrčí pracovní tým. Každý má šanci se v něm realizovat 

podle svých možností, objevit a využít své jedinečné schopnosti, být prospěšný. 

Realizace dlouhodobých projektů probíhá v jednotlivých vyučovacích hodinách, 

výukových blocích nebo v jednodenních projektech. Vyvrcholením je pak záležitostí 

celé školy, popř. i blízké veřejnosti." (Kašová, J.1995, s.14) 

-Třídění podle délky trvání: 

1. krátké projekty (týden, den) 

2. dlouhé projekty (1-5 měsíců) V rámci dlouhodobého projektuje dobré po 

ukončení tematického okruhu uskutečnit jeden projektový den, kdy se shrnou 

dosavadní poznatky. Je důležité během projektu zveřejňovat postupy v plnění úkolů 

pomocí nástěnky, časopisu, rozhlasové stanice 

3. střednědobé ( 2 dny až týdny) 

„Časově projekt ale nelze předem přesně vymezit, měli bychom nechat dostatečný 

časový prostor pro rozvinutí projektu a nabalení všech problémů a otázek, které se 

v této souvislosti objeví, neměli bychom však projekt udržovat přes čas uměle. Některá 

témata se vyčerpají dříve, jiná později. Některé děti se projektem či hrou nasytí dříve, 

jiná později. V praxi lze časový horizont odhadnout na cca jeden týden u malých 

školáků, dva až tři týdny ve třetí či čtvrté třídě a jeden až dva měsíce u projektů 

"sedmáků" či "osmáků". Je nutné se v tomto ohledu přizpůsobit situaci, živit projekt 

gejzírem inspirací a nápadů pro děti, ale citlivě přitom sledovat, kdy opadne vlna 

zájmu." (Houška,T. 1993, s. 67) 
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-Třídění podle rozsahu: 1. projekty malé (vaření polévky) 

2. projekty velké (budování muzejní místnosti ve škole) 

-Třídění podle organizace: 1. Projekty v r á m c i jednoho předmětu 

2. Projekty v rámci příbuzných předmětů 

3. Projekty mimo výuku předmětů (zahrnují více předmětů) 

4. Projekty místo předmětů (likvidace předmětové struktury)" 
(Valenta,J. 1993, s. 5) 

-Třídění podle věku dětí na ZŠ: 

- l.stupeň (Na organizaci jsou jednodušší. Nevyžadují zvláštní spolupráci s ostatními 

vyučujícími. Čas, který má učitel k dispozici nedělí na předměty, ale uzpůsobuje ho 

projektu. Vyučování je rušnější, tvořivější a živější než tradiční výuka, ale nesmí se 

vytvářet situace učitelem nezvladatelné a pro dítě nepřehledné. 

- 2.stupeň ( Organizace je náročnější, protože do výuky jednotlivých tříd vstupuje více 

vyučujících. Zde záleží na ochotě, aktivitě a souhře jednotlivých učitelů, kteří se na 

projektu třídy musí podílet.) 

-Třídění podle místa konání: 1. ve třídě 

2. ve škole 

3. v obci 

4. v přírodě 

5. doma 

-Třídění podle vztahu k učivu a vyučujícím předmětům: 

1. k jednomu předmětu (kterého se projekt týká) 

2. k více předmětům (mezipředmětové) 
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1.3 Přednosti a úskalí projektů 

Projekty nejsou ničím novým, ale zatím nemají v pedagogické práci široké uplatnění. 

Jsou užívány spíše v alternativních typech škol, nebo jako zpestření vyučovacího 

procesu. Mnozí učitelé se s projekty ve své praxi nesetkali nebo jim připadají příliš 

náročné. Náročné na přípravu, na pomůcky a materiální zajištění, vyžadují tvořivě 

reagovat na změny, jsou náročné na organizaci a vyžadují dovednost práce ve 

skupinách. Mnozí učitelé se domnívají, že by pak nestihli probrat potřebné učivo. 

Projektová metoda má i mnoho předností, které by měly učitele vést k jejímu začlenění 

do výuky. Jedná se o jednu z mnoha metod a stejně tak, jako zvládají učitelé jiné 

metody, měli by zvládat i metodu projektové výuky. Tato metoda má samozřejmě i svá 

úskalí, vyžaduje určitý čas na přípravu, materiální a prostorové podmínky, tvořivost 

a schopnost učitele reagovat na různé nepředvídatelné situace, znalost skupinové 

a kooperativní práce, promyšlenou organizaci a plánování, odbourávání obav, že 

nestihne probrat dané učivo, definování cílů, využití mezipředmětových vztahů 

a vhodné hodnocení. Důležitá je i podpora od vedení školy, ostatních kolegů i od 
rodičů. 

Pro porozumění projektové metodě je nezbytné si uvědomovat její pozitivní i negativní 

stránky, umět eliminovat její negativa. „Vždy je však nutno mít na paměti, že 

profesionalita učitele mimo jiné spočívá v tom, že dobrý pedagog ví, jakou metodu má 

vzhledem k situaci, v níž se nachází, použít." (Kratochvílová - časopis Komenský 
2002). 

1.3.1 Projektová metoda - jedna z mnoha vyučovacích metod 

Projektová metoda je jednou z vyučovacích metod a je spíše metodou doplňkovou. 

„Jednostranné preferování tzv. netradičních metod není řešením problémů současné 

školy. Projektová metoda je jedním z léků na nemoci našeho školství, ale sama pacienta 

nevyléčí."Coufalová (2006, s. 19) 
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-Spontánní projekty jsou pro děti nejcennější, ale stěmi se na škole a zvlaste na 

1. stupni setkáváme málo. Většinou snimi přiehází uíitel. To eo jsme považoval, za 

přednost projektu - motivační sílu, blízkost životni realitě - se nemusí vždy naplnit. 

•Uěitel, který dobře nezná své žáky, miže připravit projekt, který se zeela mine 

účinkem. 

-Učitel by měl obsah i organizaci projektu pečlivě promyslet, aby mohl v průběhu 

projektu ustoupit do pozadí a přesto projekt řídit, což bývá velmi náročné. 

-Učitel by měl umět získat žáky i pro projekty, které nevznikly z jejich podnětu tak, aby 

je vzaly za své. 

-žák by měl být motivován radostí z práce, vlastními úspěchy, oceněním výsledků, 

uspokojením sociálních potřeb apod. 

- Projekty jsou jednou z forem integrované výuky, tj. takové výuky, kde se realizují 

mezipředmětové vztahy a spojení teoretické a praktické výuky. 

-V praxi se však někdy setkáváme s vyumělkovaností a spekulativností při hledání 

souvislostí v učivu, s projekty, které jsou spíše parodií na integraci učiva, s nesmyslnou 

až křečovitou motivací. 

-V projektu může dojít k tomu, že se slabší žáci do práce nezapojí a skryjí se za práci 

druhých. 

-„Projektová metoda nabude nikdy většinovou záležitostí, ale zážitek projektu by měli 

mít všichni budoucí učitelé." 

-„Projekt nepřipravujeme pro sebe ani pro nadřízené, projekt připravujeme pro své 

žáky." 

-„Pokud chceme dostat projekty do škol, nesmíme je dělat příliš složíte." 

projekt, který nesplnil svoji roli v oblasti kognitivní, umožní učiteli poznat žáky 

v nových situacích."Coufalová (2006) 
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1.3.2 Výhody a nevýhody projektů 

V.Příhoda Gak uvádí Kratochvílová, 2006, s.50), formuluje výhody a nevýhody takto: 

Výhody projektové metody: 

-Projekt osvobozuje od učebnic, vede k pozorování faktů a k četbě speciálních děl; 

-osvobozuje od systému abstraktně logického a vede k tvoření zdravých úsudků na 

základě experimentace s věcmi; 

- zdůrazňuje hlavní myšlenku problému a podřizuje drobné faktory myšlenkám, jež řídí 

lidské chování i vědění; 

- dává možnost silné motivace, podle které se organizuje učení jako žákovský podnik; 

- projektem je možné zažit opravdu určitou zkušenost a vyčerpat určitý problém, neboť 

místo systému jednotlivostí běží v projektu o celkové pochopení životní otázky; 

- je možné organizovat učení ve velkých jednotkách, v nichž jsou podřízena drobná 

fakta pracovnímu cíli; 

- projekty zjednodušují učení; drobná fakta se odvozují z velkých a dává se jim místo 

v pracovním pochodu i v soustavě žákova vědění. 

J.Henry zas uvádí tato pozitiva (Kratochvílová, 2006, s.51): 

1) Učí vyšším kognitivním d o v e d n o s t e m - d o v e d n o s t i pro organizování, analýza, syntéza 

hodnocení. 

2) Projekt je přípravou pro svoji profesi. 

3) Projekt nabízí studentům autonomii a podporuje vědomí zodpovědnosti. 

4) Projekt motivuje vhodně zvolenými aktivitami. 

5) Projekt učí studenty hodnocení. 

J.Valenta (1993) např. říká, že jedním z úskalí je to, že učitel musí citlivě odhadnout 

míru volnosti a míru odpovědnosti dětí. Měl by také mít možnost volně nakládat 
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s casern pro vyučování. Je třeba si uvědomit, že situace nemusí respektovat zásadu 

postupnosti od snadnějšího k obtížnějšímu. Za přednosti zas označuje třeba to, že 

projekt učí spolupracovat, diskutovat a formulovat názory, učí řešit problémy, tvořit, 

hledat informace, podněcuje intuici a fantazii... 

1.4 Postup při přípravě projektů a volbě tématu 

1.4.1 Jak připravit projekt? 

„Příprava projektu, zpracování plánu závisí na věku, znalostech a dovednostech žáku 

i jejich zkušenostech s touto metodou práce. Začíná se obvykle výběrem nazvu 

projektu." (Vodáková, 2007, s. 47) 
• 1 * Hílp Kašové a Maňáka, můžeme najít Existují různé postupy při tvorbě projektu napr. v díle masové 

návody na jejich zpracování. 

Podle Kratochvílové (2002, čas. Komenský), dospěli na Základní škole v Ivančicích-

Řeznovicích k následujícím krokům: 

1. Zvolit si smysl - záměr projektu, jeho přínos pro žáky a vhodné téma- název projektu 

(ideální je, když jeho volba vychází od žáků) 

2. Definovat cíle v rámci projektu, a to cíle týkající se rozvoje celé osobnosti žáka 

(často se soustředíme pouze na cíle kognitivní). Projekt nám nabízí i rozvoj řady 

dovedností a utváření postojů. 

3. Následuje plánování: 

- brainstorming nápadů a námětů (co vše nás v souvislosti s daným tématem napadá), 

jejich utřídění, začlenění do výukových celků, vytváření mezipředmětových vazeb; 

- promyšlení délky projektu a vytřídění „ přebytečného" vzhledem k délce projektu, 

věku žáků, našim možnostem časovým aj. 

-organizačních forem práce; 

-zajištění pomůcek, pracovního materiálu, knih, informací; 

-výstupu projektu - jeho ukončení; 
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-prostoru pro vlastní podněty a nápady žáků. 

4. Realizace projektu - vlastní práce, kde dostane prostor tvořivost a invence žáků 

5. Evaluace projektu - zhodnocení celého projektu a jeho přípravy, realizace výsledků 

a poučení pro následující projekty (tato fáze je často opomíjena) 

Hodnocení projektu by mělo probíhat již v průběhu práce, po jednotlivých etapách, při 

vícedenních projektech výsledky jednotlivých dnů. Hodnocení může probíhat 

v diskusním kruhu:„Co se nám povedlo? Co zlepšit? Co se nám líbilo - nelíbilo? Proč? 

Co bychom změnili?... Hodnotíme, co projekt žákovi přinesl či nepřinesl, jak se projekt 

povedl učiteli. Nehodnotíme jen výsledek, ale celý proces. 

Podle Valenty může mít práce na projektu tuto strukturu: 

A. Záměr - a) podnět, b) formulace záměru projektu; 

B. Plán - vytýčení základních otázek, témat; příprava a zpracování projektu; především 

práce dětí; 

C. Provedení - vlastní realizace, učitel je většinou v pozadí; 

D. Hodnocení - hodnocení projektu ze strany dětí, hledání jiných variant či postupů; 

hodnocení učitele; 

Srpková (2003, s.22) ve své práci hovoří o formulaci projektu a říká, že:„Rovněž 

formulace úkolu, k němuž práce na tématu směřuje, je pro motivaci a zájem dětí i pro 

smysluplnost projektu velice podstatná. 

Úkol by měl být vždy:-konkrétní 

-reálný 

-zajímavý 

-užitečný 

-významný 

K promýšlení všech možných souvislostí, cest řešení a možných výsledků projektu se 

velmi dobře osvědčuje tento postup: 
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1. Mapování tématu - bezprostřední zachycování všech myšlenek, které se nám 

vybavují v souvislosti se zvoleným tématem. Pokud mapování provádíme ve skupině, je 

dobré zvolit si jednoho zapisovatele. 

2. Třídění reálných nápadů - v oblasti motivace, obsahu a organizace. Jednotlivé náměty 

pak "otvíráme", upřesňujeme a rozpracováváme. 

3. Redukce - původní náměty je nutné redukovat úměrně časovým a jiným podmínkám. 

Chceme-li dětem dopřát samostatné hledání a objevování vlastních řešení či postupů, 

vyžaduje to od nás učitelů být připraveni na všechny možné situace řešení projektu. 
4. Plán projektu: 

• promyšlené logické uspořádání jednotlivých kroků 

• promyšlená organizace a pravidla 

• rozvržení v čase 

• alternativní varianty, postupy, řešení (Kašová, J.1995, 

s.74)." 

1.4.2 Jak si zvolit téma projektu? 

Volba tématu, kterým se má projekt zabývat, hraje důležitou roh. 

Téma navrhuje: 

Žák nebo učitel: 

1. Téma přináší učitel. 

Učitel rozpracuje téma na delší dobu. 

Učitel vše připraví (činnosti, pomůcky...). 

2. Učitel přináší námět. 

Žáci námět přijmou a rozpracují. 

Žáci sami přinášejí další náměty. 

3. Podnět přinesou žáci. 

Žáci společně s učitelem námět dále rozpracují. (Coufalová,2006) 
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V případě, že s projektem přichází sami žáci, hovoříme o spontánních projektech. 

Žák se setkává s řadou problémů, jejich řešení však hledá jinde než ve škole. Existuje 

větší množství informačních zdrojů, kde mohou hledat odpověď. Ani učitel není pro 

děti, zvláště ty starší, moudrým rádcem, který umí odpovědět na každou otázku 

a všechno ví. I děti jsou povrchnější a nemají takovou potřebu bádat nebo něco společně 

řešit. Přitom při řešení problémů se žáci učí pravidlům diskuse, vyslyší jiný názor 

a podílí se na řešení. Záleží tedy na učiteli, jak dovede děti motivovat a inspirovat pro 

jejich činnost a tvorbu projektu. Je-li projekt navržen učitelem, je třeba se více zaměřit 

na motivační část, aby vzbudil u dětí zájem a stal se tak podnikem žáka, protože práce 

na projektu musí děti bavit a měly by projektem žít. Pro mladší děti a děti mentálně 

postižené je lepší volit kratší projekty s jasně vymezeným cílem 

„Podněty pro spontánní projekty jsou, ale učitel je neslyší (neumí jim naslouchat). 

(Coufalová, 2006, s. 22). 

Základním znakem projektu je jeho spojení se životem a s potřebou praxe. Projekty by 

se měly blížit skutečné práci, problémům, projektům ze života dospělých a přiblížit se 

tak práci v různých oborech. Neměli bychom se však bránit projektům ze světa fantazie, 

zvláště u malých dětí, které jsou schopné snadno přecházet z jednoho světa do druhého. 

Fantazii je dobré použít při motivační části projektu, kde z fantazie nakonec přejdeme 

do reality. „ Projekt má vyjít ze života a do života se vracet. " ( Coufalová, 2006, s. 23) 

Není třeba hledat vždy originální a velkolepé téma, vždyť okolí nám dává řadu 

podnětů, které na první pohled nevypadají příliš atraktivně, ale zaujmou svou blízkostí. 

Pokud nemá být projekt jen zpestřením vyučování, musí umožnit naplnění cílů výchovy 

a vzdělávání. „Zkušenosti autorů projektů ukazují, že vhodné téma vycházející z reality 

umožní téměř vždy dostatečně tvořivému učiteli přirozeně přivést žáky k tématům 

daným osnovami." (Coufalová,2006, s. 23) 
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1.5 Některé metody používané při tvorbě projektu 

1.5.1 Brainstorming 

Myšlenková bouře nebo-li „bouření mozků" z anglického brainstorming, je jednou 

z technik tvořivého myšlení. Metoda byla poprvé použita v USA v roce 1938 a název 

brainstormig-,, myšlenková bouře jí dali účastníci experimentu, uvádí Coufalová, 2006. 

Autorem této metody je Alex F. Osborn, americký psycholog. Jde o myšlenkovou bouři, 

která se nám honí hlavou, a mnohdy máme strach ji vyslovit nahlas, protože naše 

nápady se nám zdají netradiční pro ostatní nepřijatelné, máme strach, že se zesměšníme 

a tomu se právě snaží předejít brainstorming. Tato technika se opírá o skupinovou 

diskusi a řešení problémů. V první fázi jde o spontánní produkování nápadů, 

inspirujících myšlenek, netradičních řešení, při kterém je zakázáno nápady hodnotit, 

kritizovat, omezovat. V druhé fázi se pak nápady analyzují, seskupují, dopracovávají 

s cílem nalézt co nejlepší řešení problému. 

Brainstorming má určitá pravidla, se kterými je třeba předem děti seznámit. 

- Každý může říkat vše, co jej napadne a nezvažuje, zda jsou reálné. Nikdo nesmí 

nápady kritizovat, jakoukoliv formou tj. slovní či jen kroucení hlavou a jiná 

gesta. Každou myšlenku je třeba zapsat nejlépe na tabuli, či velký arch papíru, 

aby na něj všichni viděli. 

- Námětů musí být hodně a z nich vybíráme ty nejlepší. Většinou, až když jsou 

vyčerpány konvenční nápady, přichází na řadu nápady originální. Je dobré 

brainstorming přerušit a vrátit se k němu s odstupem ještě jednou. 

- Brainstorming můžeme provádět sami či ve skupině, kde všichni mají 

rovnocenné postavení. 

- Potom začínáme nápady hodnotit, zda se dají realizovat a vybírat, které a jak 

můžeme uskutečnit. Na náměty je lépe pohlížet až s časovým odstupem několika 

dní, je dobré si předem stanovit kritéria hodnocení a výběru. 

- Brainstorming potřebuje čas, nepracovat pod časovým tlakem a v klidné 

atmosféře. 
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- Před vlastní realizací braintormingu je dobré se uvolnit, vyjasnit si a vyzkoušet 

pravidla na nějakém jiném, zábavném tématu, např.:„K čemu se dá použít 

vidlička?", Jak vypadají „Láry fáry". 

Naše myšlenková bouře se pak postupně mění v myšlenkovou mapu. 

1.5.2 Myšlenkové mapy 

Co vlastně je myšlenková mapa? Myšlenková mapa je graficky uspořádaný text, 

doplněný obrázky s vyznačením souvislostí, která slouží k učení, pamatování, 

grafickému zobrazení nebo řešení problémů. Jde o přehledné zaznamenání problému, 

situace, či projektu. Pomocí myšlenkových map si můžeme dané situace lépe 

zapamatovat a následně je popsat. Pomáhá nám se v dané situaci, problému orientovat, 

hledat logické vazby mezi jednotlivými celky a najít hlavní a důležité části. Mnohdy až 

pohled na myšlenkovou mapu nám pomůže objevit souvislosti, které nám jinak unikaly. 

Pomáhá nám vidět a chápat v souvislostech danou problematiku společně s ostatními. 

Každý z nás má ve své hlavě pro určité situace vytvořeny myšlenkové mapy, které si 

představuje jako kapitoly v knize jdoucí za sebou. Jde o to umět myšlenkové mapy 

v naší paměti dostat ven a sestavit je na papír. Někomu to jde lépe, někomu hůř, 

někomu vůbec. Je proto dobré vědět jak na to, jak takovou myšlenkovou mapu vytvořit, 

aby nám byla k užitku. 

1.5.3 Tvorba myšlenkové mapy 

Myšlenková mapa je vlastně takový pavouk s košatícími se nožičkami, či košatící se 

strom. 

Jak na to: 

- hlavní téma (název) umístíme do středu papíru, či tabule; 

-jednotlivé části pak rozmísťujeme kolem středu a spojujeme je se středem čarami; 

- části se mohou dále větvit podle potřeby; 
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- pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč 

hierarchií; 

- v mapě bychom měly používat barvy, obrázky, symboly, velká a malá písmena a různé 

další způsoby zvýraznění, které nám vyhovují ovšem tak, aby se mapa nestala 

nepřehlednou; 

- je dobré používat jednotlivá slova nebo krátká slovní spojení, (nepoužíváme věty, 

soustředíme se na strukturu problému a s o u v i s l o s t i jednotlivých částí); 

- během práce na mapě se neomezujeme, vezmeme si raději velký papír, abychom měli 

dostatek prostoru na vyjádření. 

Při tvorbě mapy je důležité k danému ústřednímu tématu - myšlence připojit co nejvíce 

myšlenek a nápadů, třeba i zdánlivě nesouvisejících. Mnohé spojitosti nejsou na první 

pohled patrné, ale když jsou namalované v tzv. „bublinách", opětovně na ně pohlížíme 

a přemítáme o nich, vynořují se nám pak souvislosti v odpočívajících zákoutích naší 
mysli. A o to právě jde! Myšlenkové mapy podporují a zvyšují využití kapacity našeho 
mozku. 

Historie MM 

Wikipedie uvádí, že jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru. 

Termín myšlenková mapa pochází od kanadského psychologa Tony Buzona, autora 

knihy „Mentální mapován?', který se věnoval zvýšení výkonnosti mozku a fixaci-

pamatování vět a znaků. Dospěl k názoru, že si poznatky do paměti ukládáme ve formě 

tzv.„trsů", z toho vznikla grafická podoba metoda myšlenkových map. Soustava těchto 

trsů je individuální, v čemž se i odráží individuální zvláštnosti každého člověka. 

Používáním myšlenkových map stoupá produktivita třikrát až pětkrát. Tony Buzon 

doporučuje používat barvy a obrázky a tím vizualizovat svoje nápady, myšlenky, úvahy, 

vědomosti, plány, úkoly... 
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1.6 Význam projektů pro rozvoj dovednosti dětí vzájemně 
spolupracovat 

Při projektech je také důležitá spolupráce dětí, aby dovedly spolupracovat a respektovat 

práci i úspěchy a to nejen svoje ale i druhých. Spolupráce uspokojuje řadu potřeb jako 

je uznání, potřeba seberealizace, potřebu kamarádství. Spolupracovat se učíme celý 

život a práce ve školní družině, zvláště práce na projektu může pomáhat se ucit 

spolupracovat. 

„Nástup do školy je pro dítě důležitým sociálním mezníkem. Dítě se dostává do nove 

sociální role, stává se školákem. Role školáka není výběrová, dítě ji v určitém věku 

získává automaticky." (Vágnerová 2000, s.134) Role školáka významným způsobem 

ovlivňuje rozvoj osobnosti dítěte. Dítě si uvědomuje, že je jedním z mnoha. Vzrůstá 

i potřeba ověřit si své schopnosti a možnosti. Jestliže uspěje, je jistější. Dítě potřebuje 

dosáhnout uznání, být druhými akceptováno a oceňováno. A to může i prostřednictvím 

projektů, kde může uplatnit své schopnosti, které není schopno prezentovat ve škole 

během výuky. V tomto věku je pro děti, zatím ještě důležitější mínění a ocenění učitele, 

než spolužáků, ale to se s věkem postupně mění. Třída je skupinou, která významně 

ovlivňuje socializaci dítěte a přispívá k rozvoji sociálních kompetencí. Dítě navazuje 

kontakt, komunikuje s rovnocennými partnery, soupeří s nimi, ale i spolupracuje. Deti 

by měly být povzbuzovány a zapojovány do skupin svých vrstevníků a do skupinových 

činností, aby si zde vyzkoušely různé skupinové role, a zároveň se učily jeden od 

druhého. Důležitou roli, zde hraje i vychovatel, který dětem pomáhá a dává jim možnost 

skupinové práce, možnost uplatnit jejich zkušenosti a vědomosti, ale také naučit se 

něčemu novému od svých spolužáků. Zároveň je při jejich práci i vhodně usměrňuje 

a pomáhá jim, nejen při práci jako takové, ale učí je i vzájemně spolupracovat. Deti 

v tomto věku začínají pociťovat potřebu „mít kamarády". Při projektu mají děti 

možnost společně pracovat, sdělit si své poznatky, zkušenosti a názory, hledat společně 

řešení, navzájem si pomáhat, komunikovat spolu. Naším úkolem pak je vytvořit dětem 

zázemí, prostředí plné důvěry a úcty, možnost vyslovení vlastního názoru bez posměchu 

a zneuznání, či jiných nepříznivých důsledků což je předpokladem smysluplné práce 

a práce ve skupině. Při projektech se děti seznamují s různými metodami práce, 
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poznávají jiné možnosti (různé), jejich výhody a nevýhody, mají prožitek ze spolupráce. 

Součástí projektů je jejich hodnocení, do kterého jsou děti zapojeny a mají možnost se 

ke své práci vyjádřit, zhodnotit ji, ale zhodnotit i sami sebe, skupinu, to jak při práci 

postupovaly a jak spolupracovaly. 

1.7 Na závěr několik rad od zkušených 

Vladimír Václavík v příspěvku na konferenci v červnu 2003 uvádí několik rad 

k projektové výuce od kolegů z Dolního Saska v Německu, kde je projektová výuka 

značně rozšířena. (Václavík 2003, s.37) 

1 • Nečekejte příliš mnoho! I projekt se zdaří či nezdaří právě tak jako tradiční 

výuka. 

2. Ujasněte si svoji učitelskou roli. Úspěšní budete tehdy, když vás práce při 

projektu bude bavit stejně jako žáky. Pokud chcete jen poučovat, rozmyslete si, 

zda skutečně chcete projekty organizovat. 

3. Nepřehánějte požadavky na cíle projektu! Projekt musí mít nějaký výsledek, 

například výrobek, prezentaci apod., ale nemůžete to být vždy výstava, 

novinový článek, videofilm. 

4. Začněte! Pro každou formu vyučování je třeba mít určité didaktické představy 

a ty si ověřovat a korigovat v praxi. Zkuste projekt, sami se přitom mnoho věcí 

naučíte. 

5. Mějte trpělivost! Při práci na projektu nemůže být ve třídě stejný pořádek, jako 

při tradiční výuce. Nevytýkejte ostatním kolegyním a kolegům, když při 

projektové výuce není obvyklá školní disciplína. 

6. Očekávejte, že projektové vyučování přináší změny. Projektové vyučování mění 

charakter práce učitele, ovšem ne tak, že vyučujícím práci přidělává. Naopak, po 

získání zkušeností s projekty může být vyučování jednodušší. 

7. Projekty se nesmí využívat jako „motivační trik". Žáci rychle prohlédnou, co je 

jen „ nová móda,,. Špatně organizovaný projekt může nudit. 
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2 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZY A ÚKOLY 

2.1 Cíl 

Cílem práce je navrhnout projekty pro školní družiny zaměřené na praktické činnosti, 

realizovat je a posoudit jejich vhodnost, možnosti použití ve školní družině. 

2.2 Hypotézy 

Hl- Použití projektů ve školní družině je pro děti zajímavé, atraktivní a projekty jsou 

u dětí oblíbené. 

H2 - Používání projektů v ŠD je metoda často používaná. Je vhodná pro školní družinu. 

2.3 Úkoly 

- zjistit, zdaje práce formou projektu vhodná pro použití ve školní družme 

Hlavní úkoly při své práci jsem si stanovila tyto: 1. - navrhnout projekty pro ŠD 

- projekty realizovat 

- zhodnotit projekty: - formou pozorování 

- pomocí strukturovaného rozhovoru s dětmi 

2. - vytvořit dotazník na používání projektů v ŠD 

- vytvořit dotazník pro hodnocení projektů dětmi 

- dotazníky realizovat 

- vyhodnotit dotazníky 
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3 CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK A METODIKA 
PRÁCE 

3.1 Charakteristika školy a dětí 

Pracuji ve školní družině, jako vychovatelka dvacet let, z toho posledních deset let na 

menší škole v Praze 4. Naše škola se nachází ve starší městské zástavbě, složene 

z činžovních domů a rodinných vilek. Ve svém oddělení mám letos 25 dětí z toho 16 

dětí z první a 9 z druhé třídy. Děti jsou ve věku 6-81et, z toho je 14 chlapců a 11 dívek. 

Ve školní družině máme tři oddělení, z toho jedno má svoji družinovou třídu, druhé dvě 

využívají prostor tříd, kde se dopoledne děti učí. Tato situace se částečně řeší tím, ze 

žáci přechází do jiné třídy než je jejich kmenová, aby alespoň částečně změnily 

prostředí. 

Součástí dokumentace naší ŠD je i „Provozní řád školní družiny". Posledním jeho 

bodem je, že rodiče potvrzují svým podpisem, že jsou s řádem ŠD srozuměni a že davaji 

souhlas k uveřejňování fotografií dětí k prezentaci školy a prací dětí v družinovém 

časopise, na internetu apod, ne však k reklamním účelům. 

Práce ve školní družině má svá specifika, své výhody i nevýhody. Výhodou je, ze 

nejsme vázáni osnovami a můžeme se věnovat určité činnosti či tématu libovolnou 

dobu. Problémem naopak je, že děti v určitou dobu neustále přicházejí a odcházejí na 

různé kroužky, zájmové činnosti nebo odchází domů. Chceme-li dětem umožnit pobyt 

a pohyb venku, nezbývá nám již mnoho času na práci ve třídě, která by nebyla rušena 

jejich odchody a příchody a zúčastnily sej í vždy stejné děti. 

Řešením může být rozvržení činnosti do konkrétních dnů, a navazovat tak na činnost 

v relativně stejném složení skupiny dětí. Tomu právě vyhovují dlouhodobé činnosti či 

projekty. 
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3.2 Metodika tvorby projektů a jejich hodnocení 

3.2.1 Metodika tvorby 

Pro splnění mé práce bylo potřeba navrhnout a uskutečnit projekty ve školní družině 

a zároveň zjistit oblíbenost a vhodnost projektů v ŠD. V rámci své práce jsem navrhla 

a uskutečnila čtyři projekty různé délky: tříměsíční, měsíční, týdenní a jednodenní. 

Připravila jsem vždy náměty „Co bychom mohli dělat", ale konečná verze byla na 

dětech. Projekty bylo nutné uzpůsobit věku dětí první a druhé třídy a specifikum jejich 
osobnosti. 

Jako náměty jsem vybrala různorodá témata, o kterých jsem si myslela, že budou dětem 

blízká a budou je bavit. 

Vždy jsem nejprve zpracovala záměr projektu, navrhla jeho cíl, předpokládanou délku 

trvání, výchovně vzdělávací cíle. V případě mnou připraveného projektu „Co s nimi?" 

a projektu „Nečekaná návštěva" jsem přípravu rozpracovala podrobně předem. 

V ostatních projektech nebyla konečná verze předem jasná, dodělávali jsme ji společně 

s dětmi. 

3.2.2 Metodika hodnocení 

V praktické části své bakalářské práce jsem se rozhodla nejen navrhnout a uskutečnit 

projekty, ale také zjistit oblíbenost a vhodnost projektů ve školní družině. 

Pro zjištění používání a oblíbenosti projektů jsem si vybrala tyto metody pedagogického 

výzkumu: metodu dotazníku, rozhovoru a pozorování. 

Rozhodla jsem se vytvořit dotazník jak pro vychovatele, tak pro děti. 

Dotazník pro děti jsem musela přizpůsobit věku dětí a tomu, že ještě neumí psát a číst. 

Zvolila jsem formu dotazníku, kde děti budou vybarvovat tzv. „smajlíky" a tím hodnotit 

jak se jim projekt či daná činnost líbila. 

Rozhovor s dětmi jsme uskutečňovala během projektů a při jejich závěrečném 

hodnocení, ale také po vyhodnocení dotazníku, ve kterém děti hodnotily jednotlivé 
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projekty. Nejprve jsem začala rozhovor řízený konkrétními otázkami, nakonee probíhal 

jako volná diskuse na konkrétní téma týkající se projektu. 

Metodu nestrukturovaného pozorování jsem prováděla během projektů v období 

jednoho roku. 

Dotazník i rozhovor jsem uskutečnila na naší škole na Praze 4 s dětmi první a druhé 

třídy. 

Dotazník pro vychovatele jsem zaměřila na používání projektů v ŠD, jejich zaměřeni 

témata, vhodnost použití v ŠD. 

Při zpracování dotazníku pro vychovatele mne napadala další témata zajímavá ke 

zpracování, která se týkají oblasti mnou sledované, jako třeba vliv projektů na rozvoj 

kompetencí. Avšak vzhledem k časové náročnosti, bylo nereálná zpracování tohoto 

tématu do stanoveného termínu. 

3.2.3 Metodika tvorby dotazníku pro děti 

Abych mohla zjistit oblíbenost projektů u dětí v ŠD, vytvořila jsem speciální dotazník 

s obrázky „smajlíků". Viz. příloha č. 15. 

V dotazníku jsem uvedla projekty, které se uskutečnily v mém oddělení od února 2007 

do února 2008. 

Dotazník jsem vyhotovila za spolupráce dětí, které mi nakreslily jednotlivé obrázky 

k projektům, aby byly srozumitelné i pro děti, které ještě neumí číst. 

Dva projekty se uskutečnily v minulém školním roce 2006/7 a děti z první třídy se jich 

nezúčastnily. Aby mohly vypracovat stejný dotazník, seznámila jsem děti i s těmito 

projekty. Využila jsem k prezentaci těchto projektů počítač, kde mám tyto projekty 

zpracované. Děti si mohly prohlédnout, co jsme dělaly na fotografiích, ale také přímo 

ve třídě, kde máme práce vzniklé při projektu „Vesmír", pověšené. Nebo je mohly 

hodnotit, jako „nevím". 
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Děti měly v dotazníku vybarvit smajlíky podle toho, jak se jim projekt líbil. Vysvětlila 

jsem jim, že je to jako by projekty známkovaly od jedničky do pětky. Projekty neměly 

porovnávat, ale hodnotit jednotlivě, podle toho jak se jim projekt líbil. 

Stupnici jsem jim zároveň vysvětlila takto: 1. velmi se mi líbil , 2. - líbil se mi 

• ..-i ( í i 3. - nevím ^ , 4. - moc se mi nelíbil , 5. - vůbec se mi nelíbil 

Dotazník celkem vyplnilo dvacet dětí, z toho třináct dětí z druhé třídy a sedm prvňáčků. 

3.2.4 Metodika dotazníkového šetření zaměřeného na vychovatele 

v Průzkum používání projektů v SD 

Ke zjištění používaní projekt* ve školníeh dmžináeh jsem vytvořila „estandardizovaný 

dotazník. 

Dotazník jsem rozdala svým kolegyním v zaměstnání a spolužackam ^ r o c n i u, ve 
U - 15 kpm Doslala emailem. Zároveň kterém studuji. 15 dotazníků jsem rozdala osobné, 15 jsem p ^ 

jsem jim vysvětlila jakým způsobem dotazník vyplnit, které položky jsou o evre 

mají vybrat z nabízených variant případně i více možnosti. 

Osobně rozdané dotazníky jsem si od kolegyň také vybrala zpět, takže se nu vrati o 

• -tilv nnuze dva. Z celkoveho poctu všech 15. Dotazníky poslané přes internet se mi vratný pou^ 

třiceti se mi vrátilo sedmnáct vyplněných dotazníku. 

, , npkteré i sem brala spíše jako Všechny položky dotazníku jsem nevyhodnocovala, neiaci j 

doplňující, k utvoření - dotvoření „obrazu" o daném tématu. 

Dotazník pro vychovatele ŠD - příloha č. 17. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJÍ HODNOCENÍ 

4.1 Realizace projektů 

Projekty jsem realizovala během jednoho roku, od února 2007 do února 2008. 

Zúčastnily se jich tedy dvě rozdílné skupiny dětí. První projekt byl uskutečněn 

v 2.pololetí 2006-07. 

Během realizace projektů jsem se postupně seznamovala s různými způsoby zpracování 

projektů, proto forma zpracování prvního projektu je odlišná od zpracování projektů 

ostatních. 

4.1.1 Projekt-JARO 

Námět: 

Při úvaze, jakým způsobem s dětmi realizovat pokusnictví s rostlinami, jsem si vybrala 

formu projektu. Vzhledem kěasové náročnosti jde o projekt dlouhodobý. Byl un 

a příroda se již začínala probouzet ze zimního spánku. Rozhodla jsem se tedy 

inspirovat probouzející se přírodou. Nejprve jsem si sama udělala myšlenkovou mapu, 

co se mi v souvislosti s jarem vybaví a na co bychom se mohli s dětmi zamer . 

Konečnou verzi jsem nechala na dětech, na tom, co v nich vzbudí zájem. 

Cíl: 

- - cti in seznámení s odbornou Seznámení se změnami v přírodě, poznávání a určovaní rosům, • ^ ^ ^^ ^ 

literaturou, naučit děti pracovat s knihou-atlasem, vyhledávaní v a ase , 

- nové poznatky z oblasti spolupracovat a pracovat ve skupině, rozvoj kompetenci, v 

tVnv zalévání přesazovaní, přírody, práce se zemí, semínky, rostlinkami, péče o rostliny, 
použití rostlin... 

39 



Doba trvání: 

Dlouhodobý projekt: únor - květen 

Organizace: 

Práce jednotlivců, společná práce, skupinová práce, práce ve třídě, vycházka. 

Charakteristika třídy: 

Projektu se zúčastnilo .8 dětí z první třídy, z toho 9 dívek a 9 chlapcá. Ne vidy, však 

byly všechny děti přítomny a ne všichni se pokaždé do práce zapoj.ly. Realizace: 

1 .brainstorming a myšlenková mapa 

Co se dětem vybaví, když se řekne jaro, zachycení myšlenek týkajících se jara. Práce 

jednotlivců a závěrečné shrnutí na tabuli. 

u ' i.riv-7 <?e řekne jaro. Každé Začala jsem tím, že jsem se dětí zeptala, co se jim vybaví, küyz 

H Protože se 
dítě dostalo list papíru, na který mělo nakreslit, či napsat, co je napa ne 

jedná o děti z první třídy, dala jsem jim na vybranou, jestli budou psát nebo kreslit M ^ 

se snažit vymyslet co nejvíce pojmů. Některé děti psaly slova za sebou, 

pojmovou mapu, některé děti nakreslily jarní přírodu jako takovou. ^ 

vytvořili myšlenkovou mapu na tabuli, kde jsme použili pojmy, ktere me y ^ i 

zaznamenané a přidali další, které nás ještě napadly. Nakonec jsme si pak v šecky 

pojmy utřídili a povídali si o jaru. Dohodli jsme se, jaké činnosti uskutečníme. ^ 

jsme si, že budeme sledovat měnící se přírodu, podíváme se na to, jak vypadají ruzna 

semínka, zkusíme si některé zasít a budeme pozorovat, jak rostou. 
Ukázka myšlenkových map příloha č.l , 2. 
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2. vycházka po okolí školy pozorování přírody 

Druhý den jsem se s dětmi vydala na vycházku do okolí školy a pozorovali jsme, 

k jakým změnám v přírodě dochází. Na zahrádkách jsme si ukazovali, co již kvete. 

Konkrétně se jednalo o sněženky, bledule, ěemeřice a krokusy. Po návratu z vycházky 

jsme si jednu takovou rozkvetlou zahrádku plnou krokusů nakreslili. Řekli jsme si, jake 

jsou rozdíly mezi sněženkou a bledulí, jak vypadá květ krokusu a jaké má barvy. 

Další den jsme si připomenuli rozdíl mezi bledulí a sněženkou. Také jsme si je zkusili 

skládat a vystřihovat z papíru. Udělali jsme malé obrázky pro maminky, ale vyrobili 

jsme si i společný „plakát" bledulí a sněženek na nástěnku do vestibulu školy. Příloha 

č.4. 

3. návštěva školní knihovny a vyhledání knih o přírodě a atlasů rostlin 

Společně jsme navštívili naši školní knihovnu, která je dobře zásobená. Děti si zde samy 

vyhledávaly knížky o květinách a o přírodě. Nakonec jsme si některé knížky odnesli do 

družiny. Ve třídě děti samostatně vyhledávaly, které květiny na jaře kvetou, zopakovaly 

si jejich názvy a porovnali jsme je s myšlenkovou mapou na tabuli. Ukázali jsme si, 

které jsme na ni zaznamenali a doplnili ty, na které jsme zapomněli. 

4. návrat k m y š l e n k o v é mapě - ..z čeho rostliny ro^nn?". vymezení pojmu plod 

a semínko 

Znovu jsme si prohlédli myšlenkovou mapu a zamysleli se nad tím, co obsahuje a co se 

v ní objevuje nejvíc. Zjistili jsme, že jsou to názvy rostlin. Položila jsem dětem otázku 

„Z čeho rostliny rostou, kde se berou?". Společně jsme došli k tomu, že většina rostlin 

se množí semeny a ty mají různou podobu. Děti dostaly za úkol nakreslit různé plody 

a semena na papír a já zároveň s nimi kreslila na tabuli. Potom jsme společně porovnali, 

kdo co nakreslil. Příloha č. 3. Nakonec jednotlivé plody, které děti nakreslily, vystříhaly 

a nalepily na velký papír a vytvořily tak plakát, který nazvaly: „PLODY A SEMENA". 

Plakát jsme si pak pověsili na nástěnku. 

Děti dostaly za úkol donést si z domova nějaká semínka rostlin. 
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5. hra se slovy 

Následující den jsme si zahráli hru, při které jsme si zopakovali naše poznatky. Hra 

spočívala v tom, že já rychle za sebou říkala strom nebo rostlinu a děti mi odpovídaly, 

jaké mají plody a obráceně. Každý, kdo odpověděl správně, dostal bod. Např.: jabloň -

jablko, dub - žalud, smrk - šiška, hrušeň - hruška, jahodník - jahoda, hruška -

hrušeň,... 

Jiné dny jsme hráli s dětmi tzv „Kartičky". Máme udělané kartičky, kde jsou napsaná 

slova: ovoce, jídlo, květina, rostlina, jehličnatý strom, listnatý strom, rostlina, reka, 

město, věc, nábytek,.... Hra spočívá v tom, že vezmu kartičku s daným slovem a řeknu 

např.: „věc na M". Kdo první řekne věc, která začíná na písmenko M, kartičku dostane. 

Vyhrává ten, kdo má nejvíc kartiček. Aby se předešlo tomu, že bude vyhrávat stále 

stejné dítě, ten kdo má kartiček nejvíc je v příštím kole dostane a sám potom „říká" 

a rozdává kartičky. Tentokrát jsem vybrala kartičky týkající se rostlin a stromů a na ty 

jsme se zaměřili především. 

6. prohlídka donesených semen 

r^nak to byly zakoupené sáčky Shromáždili jsme na lavici donesená semínka rostlin. JednaK 10 yy ^ 
se semínky, ale já donesla i různé druhy šišek (z borovice, smrku, olše) a semen z p o u 

- i v>m7nové víno, jahoda), smes ovoce, které si běžně kupujeme (jablka, pomeranče, kiwi, nrozno j ^ 

obilí a semen pro ptáky. Společně jsme určovali o jaká semínka se jedna, s cim si 

nebyly jisté si sami vyhledaly v knihách. Největší problém bylo určit, z čeho poc azí 

šištička z olše, kterou jsem donesla. Nakonec se jim i tu podařilo v atlase objevit. 

2- návrat k myšlenkové mapě - hry se slovy 

S dětmi jsme si na koberci sedly do kruhu a ujasnili si, jak bude slovní hra probíhat. 

Vybrala jsem vždy jedno slovo týkající se jara, rostlin, plodů a první dítě mělo reagovat 

a říct cokoliv, co jej v souvislosti s ním napadne. Další pak reagovalo ne na první slovo, 
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ale na to, které řeklo dítě v řadě před ním. Vznikl tak řetěz různých slov, mnohdy vůbec 

nesouvisející s prvním slovem a často poslední slovo bylo dosti vzdálené od tématu 

Hra byla zajímavá a nelogičností slov i zábavná. 

8. druhá vycházka za účelem pozorování změn v přírodě. 

Vydali jsme se dětmi na vycházku, abychom zjistili, co se venku změnilo. Pozorovali 

jsme rozkvetlé zahrádky, kde pomalu odkvětaly krokusy a sněženky, ale kvetly 

petrklíče, ladoňky, modřence a své listy začaly vystrkovat i tulipány a narcisky Když 

jsme se vrátili, děti nakreslily, co si z vycházky zapamatovaly. Obrázky jsme pak 

vystříhali a spolu s názvy květin nalepili na papír s nadpisem: „ Co nám kvete na jaře" 

a přidali na nástěnku k předešlému plakátu. 

9. setí semínek 

Na lavici jsme si rozložili donesené sáčky semínek a potom jsme si ukázali, co je na 

zadní straně. Prohlédli jsme si, co je o rostlině napsáno, někde nakresleno o tom, jak 

a kde se mají pěstovat, kdy kvetou, zda se jedná o trvalku nebo rostlinu na jeden rok 

a co jsou dvouleté rostliny. Viděli jsme, že každá rostlina se seje vjinou dobu a že 

některé je třeba předpěstovat doma, některé se mohou zasít rovnou na záhon. Vybrali 

jsme některá semínka, která jsme si chtěli zkusit předpěstovat. Nejprve jsme vzali 

řeřichu, která rychle roste a zaseli ji do země a zároveň na vatu do průhledné plastové 

misky, ještě jsme zaseli měsíční jahodu. Připravili jsme si ještě semínka obří dýně, 

afrikánů a ještě další, která se sejí později. Stranou jsme také dali obilí, abychom si jej 

mohli našít před Velikonocemi. Zároveň jsme si udělali na velkou čtvrtku tabulku, kam 

jsme zapsali a nakreslili jednotlivé rostliny, a kde si budeme zakreslovat, jak vyrostly. 

Přílohy č. 5 a 9. 

10. pozorování zasetých semínek 

Další dny jsme pozorovali a zaznamenávali, jak nám rostlinky klíčí a rostou. Na vatě 

kde byla zaseta řeřicha, jsme pozorovali kořínky rostlin na spodní straně. Děti každý 
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den po příchodu do družiny nejprve běžely k oknu pozorovat, jak rostlinky povyrostly 

a zároveň je zalít. Všimli si také, že na vatě vzklíčila řeřicha o den dříve než v zemi, 

a že zem také rychleji vysychá a je potřeba je pořádně rosit. 

11. sklízení řeřichy a ieií ochutnání 

Když řeřicha dorostla do patřičné výšky, donesla jsem chleb a máslo. Společně jsme si 

namazali chleb máslem, ostříhali řeřichu a nasypali ji na chléb. Potom jsem jej nakrájela 

na malé kostičky, aby mohl každý ochutnat. Někomu chutnala více, někomu méně 

a někdo ji nechtěl ochutnat vůbec. 

12. setí zbylých semínek a rozsazování rostlinek 

Postupně jsme s dětmi zaseli zbylá semínka a pšenici jako jarní osení. Vše jsme zároveň 

sledovali, zaznamenávali. Vzrostlé rostlinky jsme rozsadili do samostatných nádob. Na 

rozsazení rostlinek a setí semínek dýní jsme použily podložku od „ Kinder vajíček" 

Příloha č. 5, 6, 7. 

13. řízkování rostlin 

Zeptala jsem se dětí, jestli se rostliny množí jen semínky, nebo i jinak. Povídali jsme si, 

jak jinak se rostliny množí, a jestli jsou v našem okolí-třídě nějaké rostliny, které by se 

nechaly namnožit řízky. Vybrali jsme tři rostliny: pelargónie, fuchsie a jednu neznámou 

rostlinu, jejíž název jsme nikde nenašli. Odebrali jsme řízky a zasadili je do truhlíku se 

zemí, od každé rostliny tři kousky. Několik větviček fuchsií jsme dali i do hrnku 

s vodou, kde jsme pak pozorovali, jak vyrůstají kořínky. Všechny však kořínky 

nepustily a zašly. V truhlíku se ujaly všechny řízky, které jsme zasadily. 
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Zároveň jsme zkusili na misku s pískem položit lístky z rostlin, konkrétně tzv. Tlustic -

(Crassula portulacea), a jednoho druhu Kalanchoe-kolopějky. Za nějakou dobu jsme 

mohli pozorovat, jak z listů vyrůstají nové rostlinky. Nejprve rostly nové lístky 

rostlinky a až poté se objevily i kořínky. Příloha č. 6. 

14. pozorování proutků vrby 

Před Velikonocemi jsme se vydali s dětmi na procházku k vodě, kde jsme si natrhaly 

proutky vrby na pletení pomlázek. Po upletení pomlázek jsme několik proutků nechali 

ve vodě a pozorovali jsme, jak na proutcích vyrůstají kořínky. 

Přílohy č. 7, 8. 

Závěrečné zhodnocení: 

Děti se do činnosti zapojily s chutí, při realizaci jednotlivých částí projektu dobře 

spolupracovaly a přispěly tak k dosažení vytyčených cílů. Překvapilo mne, že si dobře 

poradily s tvořením myšlenkové mapy. Nejprve jsem děti navedla menší nápovědou, co 

se vybaví mně, pak už děti pracovaly samostatně. Některé děti nakreslily jarní obrázek, 

ale někdo tvořil přímo myšlenkovou mapu. Při tvorbě pojmové mapy na tabuli měly 

ještě mnohé doplňující nápady a celkový výsledek byl povzbuzující. 

I při skupinové práci se děti dobře zapojily a spolupracovaly, ať již při vyhledávání 

v knihách, či při tvorbě plakátů. Potěšila mne i touha dětí poznávat, vyhledávat 

a zpracovávat informace a ty prezentovat. 

Většinu činností jsme hned po jejich skončení s dětmi ohodnotili a řekli si, co se nám 

líbí, co se povedlo a co ne. 

Nakonec jsme s dětmi při rozhovoru na koberci zhodnotili celý projekt. Dětem se 

většinou všechny činnosti líbily. Nejvíce pak setí semínek a pozorování růstu rostlin. 

Nejméně zase činnosti, při nichž „musely" něco vyrábět, i když činnost byla 
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dobrovolná. Měly i další nápady, co bychom příště mohly pěstovat, že bychom mohly 

příště využít i školní skleník. 

Myslím, že práce formou projektu je zajímavá nejen pro mne, jako vychovatelku, ale 

i pro děti, zvláště při delším časovém rozvržení, vzhledem k časové organizaci v ŠD. 

Tvorba myšlenkových map je pro děti zábavou i přínosem zároveň. 

Tento projekt mne obohatil a inspiroval k dalším podobným projektům. 

Seznam literatury použité v projektu Jaro: 

AICHELE, D. Co tu kvete?- Kvetoucí rostliny střední Evropy ve volné přírodě. 

BRTNOVÁ, Š., KVASNIČKOVÁ, D. Rostliny naší přírody. Praha : Blug, 1998. ISBN 

80-85635-93-3. 

BURNIE, D. Rostliny. Bratislava : Tartan, 1991. ISBN 80-222-0357-2. 

DOBRORUKÁ, J. Malá tajemství přírody. Praha : Albatros, 1987. 

Dětská ilustrovaná encyklopedie - Ž/vý svět II. Bratislava: Slovart, 2000. ISBN 80-72 09-219-7. 

GAMLINOVÁ, L. Stromy. Bratislava : Slovart, 1993. ISBN 80-7145-085-6 

Kalendář: Zahradníkův rok 2007 
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4.1.2 Projekt - PODZIM 

Námět. 

Podzim je obdobím, které nám přináší velké množství přírodnin, s kterými můžeme 

pracovat. Proto mne toto období inspirovalo k uskutečnění podzimní výstavy. Blížily se 

třídní schůzky a děti by mohly prezentovat své výrobky i před rodiči. Rozhodla jsem se 

tedy, že tuto činnost uskutečním formou projektu, kdy děti samy vyberou a vymyslí, 

jaké výrobky by chtěly na podzimní výstavku udělat. 

I. Náměty na činnosti. 

- Motivace. Nejprve se dětí zeptat, jaké nám nastává období a společně si na tabuli 

udělat pojmovou mapu na téma podzim. Zopakovat jaké plody na podzim můžeme 

vidět. 

- Navrhnout a uskutečnit „Podzimní výstavku" pro rodiče. Následně by děti navrhly, co 

by se dalo na podzim vyrobit a co bychom potom použili na podzimní výstavku. 

Zároveň bych dětem dala knížky, které se zabývají podzimní tématikou, kde by si děti 

vybraly, co by chtěly vyrobit, nebo co by použily jako inspiraci. 

- Při pěkném počasí uskutečnit vycházky za účelem sběru plodů a dalších přírodnin. 

- Jednotlivé plody určit, roztřídit a navrhnout, co z kterého materiálu vyrobit. 

- Realizace navržených námětů. 

- Příprava výstavky v prostorách školy, konkrétně využít skříněk na chodbě u školní 

družiny. 

- Výroba plakátu zvoucího na podzimní výstavku. 

- Hodnocení projektu Podzim a především výstavy 

Cíl - připravit a uskutečnit projekt na téma Podzim 
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Délka projektu - dlouhodobý: září-říjen 

Organizace - Práce jednotlivců, společná práce, skupinová práce, práce ve třídě, 

vycházka. 

Materiální prostředky: 

- různé druhy přírodnin, vylisované barevné listy ze stromů, papír, barevné papíry, 

modelína, velký papír-bílá tapeta, velké cibule, prázdné krabičky, velká dýně 

- nůžky, tužky, pastely, nůž, tác, miska, velké tácky pod květináče, vodové barvy, 

lepidlo a lepicí páska, tvrdý karton, špendlíky 

Typ projektu: podle organizace: - víceoborový 

podle navrhovatele: - kombinace uměle připraveného a žákovského 

podle účelu: - směřující k získání dovedností a vědomostí 

podle délky: - měsíční 

podle prostředí: - školní (třídní) a mimoškolní 

podle počtu zúčastněných: - společný (skupinový i individuální) 

Výchovně vzdělávací cíle 

- naučit děti tvůrčímu přístupu k přírodním materiálům 

rozvíjet fantazii a představivost 

rozvíjet tvořivost 

naučit děti rozpoznat a určit jednotlivé podzimní plody-přírodniny 

- zdokonalit technické, pracovní a výtvarné dovednosti - stříhání, lepení, 

trhání 

rozvoj barevného a prostorového cítění 

- naučit děti vyhledávat náměty i v knihách, či na internetu 
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Charakteristika třídy - Děti z první a druhé třídy ve věku 6-8 let. Na práci se podílelo 

střídavě 25 dětí. Děti z druhé třídy mám již druhým rokem a jsou zvyklé pracovat 

formou projektu, zatímco děti z první třídy se s touto formou práce teprve seznamují. 

Postupně se učí vzájemně spolupracovat, navzájem si pomáhat, využívat schopnosti 

a dovednosti nejenom svoje, ale i druhých při jednotlivých činnostech. 

Některých činností se zúčastnilo několik dětí z třetí třídy. 

II. Realizace 

• • ™ xrmiviln rozhovoru s dětmi o tom, jaké nám nastává 1. Motivace. Jako motivaci jsem využila roznovoru 

roční období a jaké změny pozorujeme v přírodě. 

, • 1 ' „u^Kí vařalo a slovo PODZIM, jsem napsala na tabuli. Nejprve jsem se zeptala, jaké období zacaio a movu 
,, • jn r i ti;vé noimy zapisovala na tabuli. Záznam zápisu na Děti říkaly, co je napadlo, ja jednotlive pojmy v 

tabuli. Příloha č. 16. 

2. Další den jsem se vrátila k pojmové mapé na tabuli a k povídání o podzimu. 

Upozornila jsem děti na to, že na podzim je plno plodů a barevného listí a zeptala se 

děti eo by řekly na to udělat podzimní v ý s t a v k u z výrobká, které by udélaly. Navrhla 

jsem udělat v ý s t a v k u před třídními schůzkami, které budou za měsíe. Děti byly pro. 

Nejprve jsem děti neehala, aby zkusily něeo vymyslet. Děti navrhovaly rázné výrobky, 
, , , i w W p r é už dělaly, jako zvířátka z kaštanů apod. Proto ale většinou se jednalo o vyrobky, ktere uz uem y, j 

j -^«í tematikou abv se podívaly, zda něco zajímavého jsem dětem dala knížky s podzimní tematikou, aoy v 
, i-i ; m „ na S 53 54) Děti se rozdělily do skupinek a hledaly, nenajdou (použité publikace jsou na s. 3J, m 

. ,„,uroii několik návrhů, které se nám zdály dostupné, co by vyrobily. Společně jsme pak vybrali neKoiiK 
, - t_k notřebného materiálu. Domluvili jsme se, že konečnou jak po stránce vyhotoveni, tak poireunc 

• i - «římHninv se nám podaří nashromáždit, verzi necháme na tom, jake pnrodniny se um f 

3. Vycházky. Následujíeí dny jsme PH vyeházkáeh sbírali rázné SiSky, dřívka, bamvné 

listí, Šípky jeřabiny apod. Jelikož se naše škola nachází uprostřed města, naše možnosti 

byly omezené Proto jsem některé plodiny donesla sama. PH vycházkách jsme zárove* 
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pozorovali přírodu, která se nám měnila takřka před očima. Hodně přírodnin jsme 

nasbírali při výletu na Děvín a do Prokopského údolí. Bohužel tento rok jsme zde, ani 

jinde nenašli žádné kaštany, protože dozrály mnohem dřív a bylo jich málo. 

4. Modelování hub. Mezitím, co jsme shromažďovali materiál, jsme si i povídali o tom 

co se v přírodě děje, kam chodíme o víkendech na procházky a jaké v lese nacházíme 

houby. Řekli jsme si, jaké houby známe, které jsou jedlé a které dokonce jedovaté. 

Zároveň jsme si je prohledli i v knihách o přírodě, které v družině máme. 

Nakonec jsme dětem navrhla, že kdo chce, může zkusit některé houby udělat 

z modelíny. Všechny děti se s chutí pustily do práce. Nakonec jsme všechny houbičky 

shromáždily na jeden.tác, který jsme si dali ve třídě na okno. Příloha č. 10. 

5. Muchomůrky. Při procházce lesem jsem našla krásnou muchomůrku, kterou jsem 

vzala do školy dětem ukázat. Nejprve jsem dětem řekla, že jsem byla o víkendu v lese 

a našla jsem něco, co jim chci ukázat a ať zkusí uhodnout, co to je. Kupodivu to uhodly 

hned napoprvé, ještě než jsem muchomůrku vyndala z mechu, v kterém jsem ji měla 

v košíčku schovanou. Navrhla jsem, že si ji zasadíme do misky s mechem. Upozornila 

jsem děti, aby si nedávaly ruce do pusy poté, co se houby dotknou. Muchomůrku jsme 

zasadily, ještě dozdobily listím a malými hříbečky, které děti shodou okolností přinesly 

ukázat do školy. Následující den jsem navrhla dětem, že bychom si mohli zkusit vyrobit 

muchomůrky z roliček od toaletního papíru na naši výstavu. Nejprve jsem je dětem 

ukázala, aby viděly, jak by měly vypadat a potom jsme se pustili do práce. Děti 

pracovaly většinou samostatně. Komu práce nešla a řekl si o pomoc jsem pomohla nebo 

jen poradila. Všem dětem se houbičky povedly a všechny jsme si také vystavili na okno 

mezi květiny, které se tím opravdu oživily. 

Tato činnost byla pro děti náročnější. Příloha č. 13, obr č. 47. 

6. Strom. Jeden z návrhů, který vzešel od dětí byl, abychom nakreslili velký strom a na 

něj pak nalepily barevné listí, které nasbíráme. Jedna holčička na to přinesla i velkou 
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čtvrtku z domova. Pustili jsme se tedy do kreslení stromu. Aby se vystřídaly všechny 

děti, udělali jsme ještě jeden velký papír tak, že jsme slepily dva kusy papírové tapety 

a na její zadní stranu potom kreslily. Děti pracovaly ve dvou skupinách. Oba dva stromy 

se dětem povedly a nemohly vydržet, až barva doschne, aby mohly začít lepit listí. 

Nakonec se přece jen dočkaly a stromy dodělaly. Oba jsme hned pověsili na nástěnky. 

Děti byly z práce nadšené a oba stromy se jim líbily. Příloha č. 13, obr.č.51. 

7. Mechová zahrádka. V jedné publikaci se dětem zalíbila mechová zahrádka, 

zhotovená na tácku pod květináč. Přivezla jsem tedy z chalupy mech a pustily jsme se 

s dětmi do práce. Nejprve nasypaly na tácek písek a na něj pak daly mech a dozdobily 

různými přírodninami, které nasbíraly. Děti tentokrát pracovaly zcela samostatně 

a žádnou pomoc nepotřebovaly. Práci jsme uskutečnili během dvou dnů, aby měly děti 

dostatek prostoru a nemusela jsem materiál rozdělovat. Každý den jsme udělali jednu 

zahrádku. Některé děti pouze přihlížely a někdo se do práce nezapojil vůbec. Zahrádky 

se líbily všem dětem i těm, co nepracovaly. Příloha č. 12. 

8. Ježci a zajíčci. V knížkách děti našly pěkné zajíčky a ježečky na listu vystřiženém 

z kartonu dozdobeném přírodninami. Já zas našla pohádku o tom, jak ježek s zajícem 

soutěžili, kdo je rychlejší. Použila jsem tedy pohádku k motivaci, abychom si takového 

ježka a zajíčka udělali. První den jsme je vyrobili a další dny jsem vyřezala z kartonu 

listy, které děti vybarvily v podzimních barvách a na ty pak zajíčky a ježky přilepily. 

Nakonec si každý dozdobil list podle sebe přírodninami, které jsme měli. Práce se 

dětem povedla a ježky jsme si dozdobili třídu, která se nám začínala pomalu plnit a už 

jsme výrobky neměli ani kam dávat. Příloha č. 13. 

9. Podzimní okénko. Z listí, které nám zbylo z podzimního stromu a které jsme si dali 

vylisovat, jsme se rozhodli ještě něco udělat. Inspiraci jsme hledali společně na 

internetu. A tak nakonec vzniklo podzimní okénko. Děti nalepily listy na velkou 

čtvrtku. Potom nastříhaly proužky z barevných papírů a okénka byla na světě. Děti 
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pracovaly ve skupinách, které si vytvořily. Do práce se tentokrát pustily všechny děti, 

co byly odpoledne v družině. Příloha č. 11. 

10. Cibulová panenka a ozdobné krabičky Jednou v týdnu jsou v našem oddělení 

i děti z třetí třídy. Chtěly se do naší přípravy podzimní výstavy zapojit. Navrhla jsem 

jim, zda nechtějí zkusit cibulovou panenku, kterou jsem viděla na internetu. Děti 

s nadšením souhlasily a hned se pustily do práce. Další týden zkusily ze zbylého listí 

vyrobit ozdobné krabičky, které nejprve polepily barevnými papíry a potom 

vylisovanými listy. Nakonec do dvou krabiček daly ještě na dozdobení větvičky 

a použily je jako vázu. Příloha č. 14, obr. č. 57. 

11. Domeček. Jeden chlapec, který dochází do družiny jednou týdně, přišel s nápadem 

udělat domeček z papíru a listy použít jako tašky na střeše. S výrobou domečku jsem 

mu pomohla a stěny mu vyřezala z kartonu. Domeček slepil pomocí lepenky s menší 

pomocí sám, s natřením mu pak pomohly dívky ze třídy. Druhý týden pak polepil 

střechu listím. Bohužel už šlo o zbytky listů a ani venku už žádné listy nebyly a tak 

použil na každou stranu domu listí jiné barvy. Příloha č. 14, obr. č. 55. 

12. Dýně. Jedna holčička přinesla z domova velikou dýni. Protože jsme neměli žádný 

nůž, kterým bychom ji mohli vydlabat, rozhodla se ji nevyřezávat a dozdobila dýni po 

svém. Příloha č. 12, obr. č. 56. 

13. Výstava. V pondělí před třídními schůzkami, jsme se pustili do práce. Děti vynosily 

a naaranžovaly výrobky na skříňky a okna na chodbě. Použily i několik výrobků od dětí 

z vedlejšího oddělení a výstava byla hotova. Zbývalo ještě udělat plakát, který by rodiče 

na výstavku upozornil hned u vchodu a i ti rodiče, kteří mají schůzky na jiném patře, se 

na výstavku přišly podívat. Již během týdne se děti mohly z výstavy radovat, když 

ostatní jejich výrobky obdivovali a chválili. Samozřejmě i rodičům se výstava líbila. 

Nakonec si děti výrobky odnesly výrobky domů. Příloha č. 13 a 14. 
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III. Hodnocení. 

Hodnocení jednotlivých výrobků jsme dělaly s dětmi vždy po dokončení konkrétního 

výrobku. Řekli jsme si, co se nám povedlo a co bychom příště udělali jinak. Děti byly 

s výrobky většinou spokojeny a líbilo se jim, jak oživily třídu a výzdobu oken. Ne vždy 

se do práce zapojily všechny děti a mnohé začaly s výrobou, až když viděly hotové 

výrobky u druhých. 

Nakonec jsem provedla celkové hodnocení projektu pomocí tzv. „smajlíků". Poprosila 

jsem jednoho chlapce, aby vybral čtyři výrobky, které jsme dělali a ty nakreslil. Ty jsem 

pak použila k vyhotovení dotazníku. Děti měly za úkol vybarvit smajlíka, kterým by 

ohodnotily tu kterou činnost místo známek. Posledním bodem bylo zhodnotit, jak se j im 

líbil celý projekt. 

Závěrečného hodnocení se zúčastnilo 20 dětí. 

Děti hodnotily tyto výrobky: strom, zahrádka, ježci a zajíci, muchomůrka a projekt 

celkově. 

Hodnotící škála byla následující: - Činnost se mi - líbila velmi , - líbila ^ 

( O l ( H ) ( U ) 

- nevím , - moc ne č ,- vůbec se mi nelíbila . 

Předem jsem dětem vysvětlila, jak mají hodnotit a co který smajlík znamená. 

Hodnocení jednotlivých výrobků: 

Strom: - velmi se mi líbil - 30% 

- líbil - 25% 

nevím - 25% 

moc ne - 0% 

- vůbec se mi nelíbil - 20% 

moc ne 
0% 

nevím 
25% 

Ubil 
25% 

Strom 

vůbec se 
mi nelíbil 

20% 

velmi se 
mi líbil 

30% 

• \elmi se mi líbil | 

i líbil 

• nevím 

• moc ne 

l vůbec se mi 
nelíbil 
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Zahrádka: - velmi se mi líbila - 65% 

- líbila-15% 

n e v í m - 1 5 % 

moc ne - 5% 

vůbec se mi nelíbila - 0% 

Zahrádka • velmi se mi líbil 

vůbec se 
mi nelíbil velmi se mi • líbil 

0% ' líbil 
65% • nevím 

5% ¡ g 

nevím / líbil 
15% 15% • vůbec se mi 

nelíbil 

a zajíci:- velmi se líbili - 40% vůbec se 
mi nelíbil 

Ježci a zajíci • velmi se mi líbil 

- líbili-15% 10% 'i • líbil 

nevím - 30% 
moc ne 

5% U 
velmi se mi 

lihli • nevím nevím - 30% 
. k. J 40% 

- moc ne - 5% 
-tu /o 

n mnr npi - moc ne - 5% 30% líbil 
1—1 1 1 1 C 

- vůbec se mi nelíbili - 10% 
15% • vůbec se ml 

nelíbil 

Muchomůrky: -Velmi se mi líbily -30% 

- líbí -20% 

nevím - 15% 

- moc ne - 20% 

vůbec se mi nelíbily - 15% 

Muchomůrky • velmi se mi líbil 

vůbec se 
mi nelíbil 

15% 
velmi se mi 

líbil 
• — 3 0 % 

• líbil 

• nevím 
moc ne k . ^ 

' c r r f i B P 

nevím 
15% 

líbil 
20% • vůbec se mi 

nelíbil 

Projekt „Podzim"- velmi se mi líbil -80% 

- líbil-10% 

- n e v í m - 1 0 % 

Podzim 
nevím 
10% 1 

líbil • velmi se mi líbil 
m C r 5 ^ 

• velmi se mi líbil 

d 
velmi se mi • nevím 

líbil 
80% 
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Hodnocení pomocí dotazníku se zúčastnilo 20 dětí. Z průzkumu vyplynulo, že se dětem 

projekt líbil. Jednak podle závěrečného bodu, kdy děti hodnotily celý projekt, i podle 

hodnocení jednotlivých činností. Po sečtení hodnot velmi se mi líbí a líbí, přesahují 

v jednotlivých bodech tyto hodnoty padesát procent, z čehož vyplývá, že tyto činnosti se 

dětem líbily. V posledním bodě, který hodnotí celý projekt, dokonce na osmdesát 

procent. 

Po skončení výstavky jsme si s dětmi sedly na koberec a povídaly si o tom, co a proč se 

jim líbilo či nelíbilo. Některé děti řekly, že podzim nemají rády, a proto jejich 

hodnocení bylo záporné, a že už se těší na jaro, až budeme dělat něco podobného s jarní 

tématikou. Někomu se líbilo vše, někomu ne. Někdo řekl, že ježky a zajíčky hodnotil, 

jako nevím, protože je nedělal a podzim že nemá rád. Děti raději dělaly výrobky, které 

nebyly podle konkrétní předlohy, jako třeba byla muchomůrka, kterou děti hodnotily 

jako méně oblíbenou. Ta se nelíbila více dětem, protože prý dala moc práce. 

Celkově se výstava líbila všem. 

Literatura použitá v projektu Podzim: 

BARANOVÁ, E. a kol. Čtvero ročních období. Humpolec: Pavel Dolejší, 2004. ISBN 

80-86480-46-1. 

BARFFOVÁ,U., BURKHARDOVÁ, I. Velká kniha pro malé mistry. Praha : Ikar, 1995. 

ISBN 80-85944-10-3. 

BARFFOVÁ,U., Mayerová, J. Tvoříme z papíru a lepenky. Praha : Svojtka,1998.ISBN 

80-7237-037-5. 

CUNOVÁ, S. Velká kniha ručních prací 1. Ravensburger,1989. 

CUNOVA, S. Velká kniha ručních prací 2. Ravensburger,1992. 

HÚBERSOVÁ - KEMINKOVÁ. Velká kniha pro malé mistry 5. Praha : Ikar, 1999. 

ISBN 80-7202-478-7. 
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KOCIÁNOVÁ, L. a kol. Nápady pro podzim a zimu. Praha : Dita, 1998. ISBN 80-

85926-10-5. 

KOCIÁNOVÁ, L. a kol. Nápady pro celý rok. Praha : Dita, 1998. ISBN 80-85926-21-0. 

MACHOLDOVÁ, T., RYŠAVÝ, M. Výtvarné práce s pohádkami. Praha : Portál, 2005. 

ISBN 80-7367-019-4. 

Internetové odkazy: 

http://www.kreativni-stranky.wz.cz/dyne.html 

http://www.czechbeadwork.net/index.php?page=vse&cast=svicky 

http://www.czechbeadwork.net/index.php?page=vse&cast=zviratka 

http://www.tvorenicko.com/component/option,com frontpage/Itemid.l/ 

http://zsstaraves.wz.cz/photos/podzim/podzim001.ipg 

http://www.rvp.cz/sekce/148 

http://www.rvp.cz/clanek/148/1379 

http://www.lzsklasterec.cz/proiekty.php?m=N 

http://www.lzsklasterec.cz/foto.php?m=ZI&s=SD&galerie=20051215-sd-vyzdoba-

skoly.php 

http://www.zsveiprtv.cz/SD0607 1 .htm 

http://odkazv.seznam.cz/Volnv-cas-a-zabava/Rucni-prace/ 
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4.1.2 Projekt: „CO S NIMI?" 

Námět na činnost 

Trápilo mne, že děti odhazují všechny odpadky do jednoho koše ve třídě a nevyužívají 

boxy na tříděný odpad, které jsou na chodbách. 

Rozhodla jsem se změnit to formou projektu a to uměle vytvořeného učitelem, 

vzhledem k věku dětí a jejich dosavadním zkušenostem s projekty. 

Na úvod bych se dětí zeptala, kdy naposled byly v lese a co tam viděly. Na rozhovor 

bych navázala hrou s tím, že si procvičíme paměť. 

Hra spočívá v tom, že já začnu a řeknu : „ Když jsem šla do lesa viděla jsem tam...např. 

srnku." Pokračuje ten, kdo sedí vedle a zopakuje: „Když jsem šel do lesa, viděl jsem 

tam srnku" a přidá další slovo: „Když jsem šel do lesa viděl jsem tam srnku a zajíce"... 

Každý další vždy zopakuje, co řekly děti před ním, a přidá další slovo. Nemusíme jen 

říkat zvířata, ale i rostliny, stromy...(Tuto hru hrajeme v různých podobách: Když jsem 

šel do ZOO Když jsem šel do školy....) 

Společně si tak zopakujeme, jaká zvířata žijí v lese, jaké zde rostou rostliny. 

Druhý den bych se ke hře vrátila s tím, že jsme si řekli, co můžeme v lese vidět a že 

mnohdy vidíme v lese i věci, které tam nepatří. Zeptala bych se dětí: Co si myslí, že do 

lesa nepatří? Zeptám se jich, jak si myslí, že se mají správně v lese chovat. Co se má 

a co nemá dělat? 

Kresba skřítků. Pak se dětí zeptám, jak by podle nich mohl vypadat takový skřítek 

„Papírožrout" nebo „Plastožrout", který by třeba v lese požíral odpad, který tam nepatří. 

Požádám děti, aby mi je zkusily nakreslit. Kreslit budou voskovkami, aby obrázky byly 

dostatečně barevné a výrazné. Nakonec je vystříháme a nalepíme na krabice s odpadem, 

které si uděláme. 
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Vycházka: Při vycházce bychom se s dětmi prošli po okolí a ukázali si, kde všude 

máme kontejnery na tříděný odpad. Cestou bychom se stavili v obchodě pro nějaké 

krabice, do kterých bychom dávali tříděný odpad. 

Výroba krabic na tříděný odpad. - Navážeme na předchozí rozhovor a řekneme si, jak 

můžeme přírodě pomoci, co se děje s odpadem, co se z něj vyrábí. Připomeneme si, že 

třídíme odpad i ve škole a navrhnu dětem, že si uděláme i ve třídě krabice na tříděný 

odpad. Krabici na papír již máme, ale nyní si uděláme i krabici na plasty a krabičky od 

mlíček, která děti ve škole odebírají. Pro polepení krabic použijeme barvy popelnic, do 

kterých se tříděný odpad dává. 

Test: Vytvořit test na ověření toho, co si děti zapamatovaly o třídění odpadu. 

I. Návrh projektu 

Název: Co s nimi? 

Realizace: ŠD při ZŠ na Praze 4, listopad 2007 

Typ projektu: podle organizace: - víceoborový 

podle navrhovatele: - uměle připravený 

podle účelu: - směřující k získání dovedností a vědomostí 

podle délky: - krátkodobý-týdenní 

podle prostředí: - školní a mimoškolní 

podle počtu zúčastněných: - společný 

Cíl projektu: Seznámit děti se způsobem třídění odpadu, vyrobit si krabice na třídění 

odpadu ve třídě a naučit je odpad třídit. 
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Výchovně vzdělávací cíle: 

-získání nových poznatků a informací o přírodě, o třídění odpadu 

-vybrat a vysvětlit co do přírody nepatří, uvedení příkladů 

-seznámení s tím co a jak třídíme 

-zmapování kontejnerů na tříděný odpad v našem okolí 

-rozvíjet výtvarnou představivost a fantazii 

-rozvíjet schopnost tvořit 

-rozvíjet kreslířské a malířské schopnosti 

-výroba krabic na tříděný odpad 

-rozvoj pracovních dovedností, práce s papírem a nůžkami 

-naučit se spolupracovat s ostatními na společném díle, dělba práce 

-šíření osvěty o třídění odpadu ve svém okolí, ve škole i doma 

-rozvoj dovednosti při práci s barvou, štětcem, nůžkami a lepidlem 

Předpokládané činnosti: 

-Rozhovor na téma: Kdy jsem byl naposled v lese a co jsem tam viděl. 

-Hranarozvoj paměti: „Kdyžjsem šel do lesa..." 

-Rozhovor: „Co do lesa nepatří?" 

-Kreslení: Papírožrouta a Plastožrouta 

-Soutěž formou testu: „Co víme o třídění odpadu a ekologii?" 

-Vycházka: Hledání kontejnerů na tříděný odpad, návštěva obchodu za účelem získání 

krabic na tříděný odpad ve třídě. 

-Výroba: krabic na tříděný odpad. 

Organizace: skupinová a individuální práce; práce ve třídě a vycházka 
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Materiální prostředky: - papír, barevné papíry, prázdné krabice 

- něco na psaní, pastelky, nůžky, lepidlo 

Hodnocení : - hodnocení učitelem během práce a na závěr společné zhodnocení jak se 

nám povedlo vyrobit krabice 

- děti samy zhodnotí, co nového se dozvěděly a vědomosti si ověří při 

krátké soutěži 

-diskuse na téma, co se povedlo, a co bychom změnili 

II. Realizace projektu 

Průběh projektu: 
l.den: Rozhovor na téma: Kdy jsem byl naposled v lese a co jsem tam viděl? 

První den jsem si s dětmi sedla do kruhu na koberec. Nejprve jsem se dětí zeptala, jestli 

si pamatují, kdy byly naposledy v lese a co tam viděly. Povídali jsme si o tom, co v lese 

roste a jaká zde žijí zvířata. Později jsem dětem navrhla, že si zahrajeme hru. 

Hra spočívá v tom, že já začnu a řeknu : „ Když jsem šla do lesa viděla jsem tam.. .např. 

srnku." Pokračuje ten, kdo sedí vedle a zopakuje: „Když jsem šel do lesa, viděl jsem 

tam srnku" a přidá další slovo: „Když jsem šel do lesa viděl jsem tam srnku 

a zajíce" 

Každý další vždy zopakuje, co řekly děti před ním, a přidá další slovo. Nemusíme jen 

říkat zvířata, ale i rostliny, stromy... (Tuto hru hrajeme v různých podobách: Když jsem 

šel do ZOO Když jsem šel do školy....) 

Společně jsme si tak zopakovali, jaká zvířata žijí v lese, jaké zde rostou rostliny. 

2.den: Po návratu z oběda jsme si opět sedli na koberec a já se dětí zeptala, jestli si 

pamatují, jak jsme si předchozí den hráli hru: „Co jsem viděl v lese?". Zeptala jsem se 
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dětí, zda někdy viděly v lese něco, co tam nepatří a co to bylo? Dospěli jsme k tomu, že 

do přírody nepatří odpadky. Načež jsem dětem dala otázku:,, A co s nimi?". Hledali 

jsme řešení co udělat pro to, aby byl v lese pořádek a neválely se tam žádné odpadky. 

Zeptala, jsem se co bychom mohli pro přírodu a životní prostředí udělat my. Děti 

navrhovaly odpadkové koše, popelnice, apod. Já nakonec přišla s nápadem, že by 

nebylo špatné, kdyby existovali skřítci, kteří by odpadky v lese uklízeli, nebo je 

dokonce pojídali a tím les čistili. Navrhla jsem dětem, aby zkusily nakreslit, jak by 

mohli takoví skřítci vypadat. Děti si sedly do lavic a pastelkami nebo voskovkami 

kreslily, jak si skřítky představují. Přitom jsme si povídali, jak se máme v lese chovat 

a jak se někteří lidé chovají. Nakonec jsme si skřítky prohlédli, řekli jsme si, které 

obrázky se nám líbí a proč a pak jsme si obrázky pověsili na nástěnku. Někdo měl 

skřítka jako krabičku od mléka, někdo z plastů, někdo skřítka s červenou čepičkou, 

lopatkou nebo hráběmi. 

3.den: Třetí den jsem dala dětem dotazník s tím, že si vyzkoušíme, co už vědí o třídění 

odpadu. Protože mám v oddělení i děti z první třídy, které ještě neumí psát, otázky 

a odpovědi jsem dětem četla. Děti jen zaznamenávaly na papír číslo otázky a písmenko 

-a,-b,-c, podle toho, jaká byla správná odpověď. Nejvíc chybných odpovědí bylo na 

otázky číslo: 1, ostatním dětem 2,6,8. Soutěž jsem později udělala i s ostatními dětmi, 

z druhých oddělení. Celkové vyhodnocení soutěže viz. příloha. 

4.den: Vycházka. Další den jsme se při vycházce zaměřili na hledání kontejnerů na 

tříděný odpad. Jen po cestě, kterou chodíme na dětské hřiště, jsme potkali dvě 

stanoviště s tříděným odpadem a další dvě na cestě k druhému hřišti. Cestou zpět do 

školy jsme se zastavili v obchodě se zeleninou, kde jsme požádali o tři prázdné krabice. 

Nakonec jsme si ukázali, že kontejnery na tříděný odpad máme i přímo na pozemku 

školy u ostatních popelnic. Děti si všimly, že školní kontejner na papír je modrý, ale 

kontejnery na ulici jsou stříbrné. 

Po návratu do třídy jsme se hned pustili do polepování krabic na tříděný odpad ve třídě, 

konkrétně na papír, plasty a krabice od mlíček. Děti dostaly barevné papíry, lepidlo, 
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izolepu a nůžky. Bylo jen na nich, jakým způsobem krabici polepí. Děti se rozdělily do 

tří skupin, každá skupina si vybrala jednu barvu papíru na polepení. Krabici polepovaly 

takovou barvou, jakou mají i kontejnery. Děti pracovaly ve třech skupinách a zcela 

samostatně, já pouze přihlížela a občas někde pomohla něco přidržet. Jedna skupina 

použila lepidlo, jedna izolepu a poslední oboje. Nakonec jsme si zopakovali jaké 

odpadky do které krabice patří. 

5.den: Poslední den jsme si formou soutěže zopakovali, co nového jsme se dozvěděli. 

Děti jsem rozdělila do skupinek a dávala jim otázky, které byli v dotazníku, ale i jiné, či 

jinak formulované. Děti měly za úkol, co nejdřív a správně odpovědět. Za každou 

správnou odpověď dostala skupina bod a nej lepší skupinka byla odměněna. 

Nakonec jsem se dětí zeptala, zda se něco nového při tomto projektu dozvěděly, co se 

jim líbilo, co by příště změnily a jestli se jim tato forma skupinové práce líbila. 

Na tabuli, kde jsem udělala přehled činností, mohly děti formou tzv. „smajlíků" 

ohodnotit, jak se jim která činnost líbila. 

III. Hodnocení 

Projektu se zúčastnilo 18 dětí z celkového počtu 25. Ne všech činností se účastnilo 

všech osmnáct dětí, které v tomto týdnu byly ve škole. Počet dětí, které se do projektu 

zapojily, jsem získala podle počtu dětí, které se zúčastnily psaní dotazníku. Dotazník 

jsem v následujících dnech udělala i s ostatními dětmi z družiny. (Jeho celkové 

hodnocení na s. 64.) Příště bych pozměnila organizaci či postup projektu a dotazník 

bych s dětmi provedla dvakrát. Jednou ještě před začátkem projektu, podruhé po jeho 

skončení a oba dotazníky potom porovnala, zda došlo ke změně jejich vědomostí. 

Projekt proběhl uspokojivě, mnohé děti získaly nové znalosti o tom jak odpad třídit, kde 

se nachází nej bližší kontejnery na tříděný odpad a na co se tento odpad použije. 

Také jsme si řekli, jak se máme správně chovat v lese. Děti při polepování krabic 

vyzkoušely: jak pracovat ve skupině, jak spolupracovat a jak pracovat samostatně bez 
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pomoci učitele. Při této činnosti jsem dětem neradila a nechala pouze na nich, jakým 

způsobem krabice polepí. Jen někde jsem pomohla něco přidržet, přilepit. 

Zároveň si děti rozvíjely fantazii a to při kreslení skřítků, ale třeba i barevné cítění, 

pracovní dovednosti při polepování krabic a při stříhání papírů. 

Organizace při závěrečné hře-soutěži nebyla zrovna nejvhodnější, protože se děti 

snažily jeden druhého překřičet a tak tato činnost nebyla zrovna nejklidnější. Počítala se 

vždy první správná odpověď. Výhoda byla v tom, že jsme si mohli hned říci proč je 

daná odpověď správná a zopakovat si tak co se naučily. 

Od polepování krabic obrázky skřítků Papíro a Plastožroutů jsem upustila, protože se mi 

zdála škoda obrázky stříhat a ani by se celé postavičky na krabice nevešly. 

Některé děti se zúčastnily všech činností, některé buď chyběly, nebo se do všech 

činností nezapojily (jako např. polepování krabic, kreslení skřítků). V projektu má jít 

spíše o činnost dobrovolnou, vycházející od dětí, proto jsem je do činností nijak nenutila 

a nechala na nich, zda se samy zapojí. Mnohdy se děti zapojily až během práce. 

Projekt by bylo možné ještě doplnit o soutěž v třídění odpadu, kdy by děti dostaly 

kartičky s obrázky různých předmětů a měly by je správně roztřídit do příslušných 

kontejnerů, či do sběrného dvora. 

Největší radostí je pro mne, když vidím jak se krabice denně plní odpadem a že tato 

práce-projekt měl smysl. 
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Test - Co víme o třídění odpadu? 

- správné odpovědi jsou označeny (x) 

1. Dopijete pití v plastové láhvi. Co uděláte s prázdnou láhví? 

a) Vyhodím ji do kontejneru nebo do popelnice 

b) sešlápnu ji a vyhodím do žlutého kontejneru (x) 

c) vyhodím ji tam, kde ji dopiji 

2. Jakou barvu má kontejner, do kterého vyhazujeme kelímky od jogurtů? 

a) žlutou (x) 

b) modrou 

c) zelenou 

3. Chystáte se vyhodit starý papír. Co uděláte? 

a) roztřídím ho na noviny, časopisy a krabice a odevzdám ve sběrně, nebo vhodím 

neroztříděné papíry do modrého kontejneru (x) 

b) třídit papír není nutné 

c) papír vyhodím společně s ostatním odpadem 

4. Kde myjeme auto? 

a) kde nás napadne 

b) nejlépe v myčce aut nebo v garáži (x) 

c) před domem na ulici 

5- Jste na výletě v horách a posvačíte tatranku. Co uděláte s obalem? 

a) Odnesu ho v batohu někam do popelnic nebo do koše (x) 

b) zahrabu ho pod mech nebo ho dám pod kámen 

c) prostě obal někde vyhodím 

6- Koupily jsme si novou televizi a ledničku. Co uděláme stěmi starými, které jsme 

měli? 
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a) vyneseme je k popelnicím 

b) odvezeme je autem někam k lesu a tam je necháme 

c) Vrátíme je do obchodu, kde jsme zakoupili nové, nebo je odvezeme do sběrného 
dvora(x) 

7. Váš pejsek udělá v parku hovínko. Co uděláte vy? 

a) běžím s ním dál 

b) zakryji to natrhanou trávou a větvičkami 

c) nosím s sebou igelitový pytlík, tím ho seberu a vyhodím do koše (x) 

8. Sjeté pneumatiky z auta jsou na vyhození. Co s nimi? 

a) schováme je, až budou čarodějnice a pak je spálíme v ohni 

b) odvezeme je do výkupu pneumatik, nebo necháme u prodejce, kde jsme zakoupili 

nové(x) 

c) odložíme je k popelnicím 

9. Vítr nám rozbil okno. Co uděláme se sklem? 

a) střepy dáme do krabice a dáme vedle popelnice 

b) hodíme s ostatním odpadem do popelnice 

c) střepy hodíme do zeleného kontejneru na bílé sklo (x) 

10. Tatínek má starý vyjetý motorový olej z auta. Co s ním má udělat? 

a) odveze ho do sběrného dvora nebo počká na odvoz nebezpečného odpadu (x) 

b) může ho vylít do kanálu 

c) vylije ho někde v přírodě do trávy 

V testu jsem použila otázky uvedené v publikaci K. Bálkové „Náměty pro školní 

družinu"s. 29. 
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Celkové vyhodnocení dotazníku: 

Z celkového počtu 56 dětí odpovědělo špatně na otázky: 

1. -15 dětí 

2. -16 dětí 

3. - 15 dětí 

4. - 7 dětí 

5. - 4 děti 

6. - 22 děti 

7. - 4 děti 

8. - 23 děti 

9. - 7 dětí 

10. - 10 dětí 

Některé odpovědi dětí v dotazníku mne překvapily. Vzhledem k věku dětí nelze ale 

předpokládat ještě logické myšlení, kterým by ke správným odpovědím dospěly. 

Největší problém dělaly dětem otázky 8.,6.,2.,1.,3.: 

8. Sjeté pneumatiky z auta jsou na vyhození. Co s nimi? 

6. Koupili jsme si novou televizi a ledničku. Co uděláme s těmi starými, co jsme měli? 

2. Jakou barvu má kontejner, do kterého vyhazujeme kelímky od jogurtů? 

1. Dopijete pití v plastové láhvi. Co uděláte s prázdnou láhví? 

3. Chystáte se vyhodit starý papír. Co uděláte? 

Nejlépe odpověděly na otázky 5. a 7.: 

5. Jste na výletě v horách a posvačíte tatranku. Co uděláte s obalem? 

7. Váš pejsek udělá v parku hovínko. Co uděláte vy? 
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Foto - Polepování krabic na tříděný odpad 
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4.1.4 Projekt - NECEKANÁ NÁVŠTĚVA 

Námět na činnost - Při rozhovoru s třídní učitelkou o tom, jak ve škole probírají druhy 

potraviny, jsem se rozhodla navázat menším projektem. Vzpomněla jsem si, že 

v publikaci Kašové (1995), „Škola trochu jinak" něco podobného je a inspirovala mne 

i činnost, kterou jsme realizovali při přednáškách s Doc.Vodákovou. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o děti z první třídy, rozhodla jsem se pro jednoduchou činnost, a to výrobu 

jednohubek. 

Činnost bych motivovala rozhovorem s dětmi na téma návštěva a nečekaná návštěva. 

Z domova bych donesla potraviny na výrobu, ale jen takové, které se běžně v lednici 

nachází. 

Vzhledem k věku, bych "některé potraviny dětem pomohla nakrájet, aby nedošlo 

k úrazu. 

Děti by vytvořily skupinky a každá dostala stejné potraviny, aby měly stejné podmínky. 

Nakonec bychom ozdobené talíře společně posoudili, jak se nám jednohubky povedli 

a společně je potom také snědli. 

I. Návrh projektu 

Název - Nečekaná návštěva 

Motivace - Rozhovor na téma návštěva, a co dělat když přijde nečekaná návštěva 

Typ projektu - jednodenní 

uměle připravený 

směřující k získání dovedností 

- krátkodobý - jednodenní 

- školní - třídní 

Realizace - školní třída, únor 2008 
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Věková skupina - děti z 1. a 3. třídy 

Cíl projektu - seznámit děti s potravinami a naučit je s nimi pracovat 

Předpokládané výchovně vzdělávací cíle - rozvoj fantazie a tvořivosti 

- rozvoj samostatnosti, spolupráce 

- rozvoj pracovních dovedností 

- rozvoj estetického cítění 

- rozvoj smyslového-chuťového vnímání 

Předpokládané činnosti - rozhovor o návštěvě 

- výrobajednohubek 

- -závěrečné hodnocení 

Organizace - skupinová práce ve třídě 

Materiální prostředky: - tác, talíř, miska, lžíce, příborový nůž 

- rohlík, máslo, rajče, okurka, pažitka, petrželka, ředkvička, plátkový sýr. 

Hodnocení - společné hodnocení, jak se nám práce povedla 

- výběr nejhezčího talíře nestrannými osobami 

II. Realizace 

Motivace - Jako motivaci jsem použila rozhovor na téma nečekaná návštěva. Nejprve 

jsem se dětí zeptala, jestli už byly u někoho na návštěvě nebo někdo u nich. Všichni 

samozřejmě odpověděli, že ano. Potom jsem se zeptala, co takové návštěvě, kterou 

čekáme, předchází. Co většinou maminka dělá? Děti odpovídaly, že uklízí, vaří, peče 

dort nebo buchtu, dělá chlebíčky. Nato jsem se dětí zeptala co dělat, když přijde 

nečekaná návštěva? Děti navrhovaly jít do restaurace, dojít něco koupit (chlebíčky nebo 

dorty do cukrárny). Co ale dělat když mají všude zavřeno? To potom musí maminka 

zaimprovizovat a vyrobit občerstvení z toho co je doma. No a já jsem, než jsem šla do 
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školy, koukla do lednice a vzala jsem, co jsem tam právě našla. A vy budete mít teď za 

úkol z toho, co jsem donesla, připravit občerstvení a udělat jednohubky pro takovou 

nečekanou návštěvu! Mezi dětmi to „zašumělo" nadšením. 

(Projekt se uskutečnil v pátek, kdy jsme spojené dohromady dvě oddělení a v družině 

není tolik dětí. Mezi tím, co jsem si s dětmi povídala, moje kolegyně, vzhledem k věku 

a bezpečnosti dětí, nakrájela rohlíky a ostatní suroviny na kolečka.) 

Vlastní činnost - Děti dostaly za úkol vytvořit skupinky, kde bude přibližně stejný 

počet dětí z první a třetí třídy. Vznikly tři skupiny po šesti dětech. Dvě skupiny byly 

smíšené (vždy pět dívek a jeden chlapec), jednu skupinu tvořili pouze chlapci. 

Každá skupina dostala tác a na něm: misku s Rámou, nakrájenou pažitku, čtvrtku 

rajčete, kousek okurky jednu ředkvičku, plátek sýra, lžíci, příborové nože na namazání 

a talíř. 

Děti se do práce pustily opravdu s nadšením. Bylo zajímavé pozorovat přístup k práci. 

Skupina chlapců se pustila do práce opravdu systematicky. Nejprve udělali pomazánku 

zRamy a pažitky, potom všechny kousky namazali a pak začali zdobit, přitom se 

domlouvali, co dají na jednohubky nejdřív a co potom. Viz obr. 

Druhé dvě skupiny pracovaly tak, že děti mazaly i zdobily jednohubky každý po svém. 

Jedna skupina nandala jednohubky na talíř jen tak, druhá se snažila je na talíř hezky 

naaranžovat. 

Pak jsem dětem řekla, ať si uklidí lavice a nechají na nich jen talíře s jednohubkami. 

Zajímavé bylo, že dvě skupiny dívek s jedním chlapcem, odnesly tác s nádobím na 

prázdnou lavici jen tak, zatímco skupina chlapců nádobí nejdřív umyla a pak teprve 

vrátila na lavici. 

Společné hodnocení - Nakonec jsme všechny talíře dali na jednu lavici, abychom je 

mohli porovnat a posoudit. Zhodnotili jsme, jak se nám jednohubky povedly, jak nám 

práce šla a co bychom příště udělali jinak a lépe. 

K posouzení estetického hlediska, který talíř nejlépe vypadá, jsme pozvali jako 

nestranné osoby paní školnici a uklízečky, které nevěděly, kdo který talíř udělal. Každá 

dostala papírek, kam napsala kolik bodů kterému talíři dává od jedné do tří tak, že 

nejhezčí dostal tři body. Po sečtení jsme vyhodnotili, který se nejvíc líbil na pohled. 
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Zároveň jsme ocenili i skupinu chlapců., kteří si dali práci s přípravou pomazánky 

a zároveň jsme je pochválili i za to, že po sobě nádobí umyli. 

Pak jsme se pustili do ochutnávání. Vzhledem k tomu, že všichni pracovali se stejnými 

potravinami, jsme došli k závěru, že všechny jednohubky jsou stejně dobré. A proto, co 

se týká chuti, vyhráli všichni. 

Nakonec si každá skupina na svém díle pochutnala. 

III. Závěrečné hodnocení 
Závěrečné hodnocení proběhlo společně s dětmi, ale i za účasti personálu školy Paní 

uklízečky byly překvapené, jak se dětem práce povedla a jen stěží vybíraly nejhezčí 

talíř. 

Dětem se práce také líbila a hned uvažovaly, co by příště udělaly jinak a lépe a zároveň 

vyžadovaly, abychom tento projekt opakovaly častěji. 

Myslím, že nejen proto, že si na jednohubkách nakonec pochutnaly, ale že je tato 

činnost opravdu bavila a bylo to něco jiného, než obvykle ve škole dělají a že všechny 

předpokládané cíle byly splněny. 
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Foto - Nečekaná návštěva. - Výroba jednohubek 
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4.2 Hodnocení uskutečněných projektů 

4.2.1 Pozorování 

Děti jsem pozorovala při projektech během jednoho roku a to formou 

nestrukturovaného pozorování. 

Mám-li zhodnotit projekty jak se mi jevily v průběhu jejich uskutečnění, jejich 

hodnocení je kladné. Děti při všech projektech pracovaly s nadšením, práce je bavila. 

Pouze několik dětí se do práce nezapojilo vůbec. Všechny děti se však na nějakém 

projektu podílely. Při jednotlivých činnostech se některé děti zapojily až během práce, 

což vzhledem k organizaci, prostorám, materiálu nebylo na škodu, ba spíše výhodou, 

jelikož se mohly u pracovních stolů vystřídat. 

Nejvíce děti bavily činnosti netradiční, výjimečné, něčím zajímavé. Například 

u projektu Vesmír je velice bavilo barvení podkladové plochy pro plakát, kde mohly 

různými způsoby cákat barvu na natřenou plochu. Při projektu Jaro to zas byla příprava 

zeminy a její míchání s pískem a setí semínek nebo ochutnávka vypěstované řeřichy. 

S velkým nadšením byl přijat projekt „Nečekaná návštěva", který ale není procentuelně 

zpracován. Děti opravdu nadchl a vyžadovaly jeho brzké zopakování v jiném stylu 

„třeba na sladko". 

4.2.2 Rozhovor s dětmi 

Rozhovor k závěrečnému hodnocení projektů se uskutečnil po mém vyhodnocení 

dotazníku, takže jsem měla přehled, co děti bavilo více či méně. Rozhovor jsem se tedy 

snažila vést k tomu, abych zjistila proč: Proč se někomu nelíbil projekt „Podzim"? Co 

konkrétně se jim nelíbilo? Co by udělaly jinak a proč? Jaké jiné projekty a činnosti při 

nich by příště chtěly dělat? 

Při všech činnostech byla účast dobrovolná a záleželo na dětech, zda se do práce zapojí 

či ne. Některé děti se nezúčastnily prací vůbec, (konkrétně dva chlapci, kteří si většinou 
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raději hráli s autíčky nebo stavěli z kostek), nebo se děti do činnosti zapojily později, až 

když viděly práci ostatních. 

Na otázku, „Proč se někomu nelíbil projekt Podzim?", některé děti odpovídaly, že je to 

proto, že podzim jako roční období nemají rády a tudíž i věci s ním spojené. 

„Co konkrétně se jim nelíbilo?" - Někomu se nelíbila výroba muchomůrek proto, že 

byly příliš složité na výrobu. Co se týká listů s ježky a zajíci, někomu se líbily někomu 

ne, ale proč nedokázaly říct. Někomu prostě proto:„že nemá pracovní činnosti rád". 

Podobně tomu bylo i u ostatních projektů. Někomu se nejvíc líbily „Vánoční trhy", 

někomu ne. 

Některé děti na to, co se jim líbilo či nelíbilo a proč nedokázaly zpětně odpovědět. 

Rozhovor s dětmi se těžko" řídil, změnil se na volnou diskusi, často utíkající jiným 

směrem. Přesto, že se mělo jednat o krátký rozhovor, nebyly děti schopny udržet 

pozornost, i když se konal na koberci a děti při něm mohly ležet a odpočívat. Rozhovor 

se uskutečnil v době, kdy jsme dětmi čekali, než budeme moci jít na oběd. Příště bych 

zvolila vhodnější dobu, kdy děti nebudou tolik unavené z vyučování. 

Rozhovor se jsem proto ukončila dříve, než jsem původně plánovala. 

Z rozhovoru jsem vyvodila závěr, že projekty jako takové se dětem líbí, ale záleží na 

konkrétní činnosti, a jak je dané téma zaujme. 

Do rozhovoru nebyl zahrnut poslední projekt „Nečekaná návštěva", který se uskutečnil 

až po něm. 

74 



4.2.3 Vyhodnocení dotazníku pro děti 

Projekt JARO - velmi se mi líbil - 35 % 

- líbil - 30 % 

- nevím - 25 % 

moc ne - 0 % 

vůbec se mi nelíbil - 10 % 

Projekt PODZIM - velmi se mi líbil - 25 % 

- líbil - 35 % 

- nevím - 30 % 

- moc ne - 5 % 

vůbec se mi nelíbil - 5 % 

Projekt CO S NIMI ? - velmi se mi líbil - 40 % 

- l í b i l - 2 0 % 

nevím - 10 % 

- moc ne - 10 % 

- vůbec se mi nelíbil 20 % 

Projekt VÁNOČNÍ TRHY - velmi se mi líbil - 65 

- l í b i l - 2 5 % 

nevím - 5 % 

- moc ne - 0% 

- vůbec se mi nelíbil - 5 % 
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Projekt VESMÍR - velmi se mi líbil - 45 % 

- líbil - 30 % 

nevím - 15 % 

- moc ne - 0 % 

vůbec se mi nelíbil - 1 0 % 

Jak se projekty líbily? 

Při součtu hodnot velmi se mi líbil a líbil, které obě hodnotí projekt kladně, vychází 

hodnoty takto: Vánoční trhy 90 %, Vesmír 75 %, Jaro 65 %, Podzim a Co s nimi? 60 % 

(Děti projekty neporovnávaly, ale hodnotily jednotlivě. Tzn. Vánoční trhy se líbily 90% 

dětí, Vesmír 75% dětí,...) Hodnocení se téměř neliší, projekty se líbily na více jak 60% 

Celkové hodnocení projektů - velmi 
se líbil a líbil 

nno/. 

8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

— — • — 

i 

8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

Jaro Podzim Co s Vánoční Vesmír 
nimi? trhy 
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Které projekty se nelíbily? 

Jako „vůbec se nelíbil" hodnotilo projekt Co snimi?- 20%, Vesmír a Jaro - 10% 

Podzim a Vánoční trhy - 5%. 

Při součtu hodnot moc se mi nelíbil a vůbec se mi ne líbil, vychází hodnocení takto-

Co s nimi? 30 %, Vesmír 10 %, Jaro 10 %, Podzim 10 % a Vánoční trhy 5 %. 

Celkové hodnocení projektů - moc 
ne a vůbec se mi nelíbil 

35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

Celkové hodnocení projektů - porovnání oblíbenosti uskutečněných projektů 

Při celkovém součtu hodnot vyšlo hodnocení projektů velmi pozitivně. 

Nejvíce se dětem líbil projekt Vánoční trhy, pak následuje projekt Vesmír, Jaro 

a nakonec Podzim a Co s nimi?. 

Jaro Podzim Co s Vánoční Vesmír 
nimi? trhy 
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100% 
90% 
80% 
70% 

Celkové hodnocení projektů - porovnání oblíbenosti 

100% 
90% 
80% 
70% 

100% 
90% 
80% 
70% 

100% 
90% 
80% 
70% 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

• líbil se mi 
• nevím 
• nelíbil se mi 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

• líbil se mi 
• nevím 
• nelíbil se mi 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% I -10% 
0% I -10% 
0% 

Jaro Podzim Co s nimi? Vánoční trhy Vesmír 

Nejvíce se líbil projekt Vánoční trhy, nejméně pak projekt Co s nimi?. 

4.3 Vyhodnocení dotazníku pro vychovatele 

Na dotazník odpovědělo sedmnáct z třiceti dotazovaných. Ne všichni odpověděli na 

všechny otázky. Respondenti mohli uvést v některých položkách i více variant podle 

skutečnosti. 

Na položky dotazníku respondenti odpověděli takto: 

Jaké máte vzdělání?:- SŠ - 4x 

- S Š p e d . - l O x 

- V Š - lx 

- VŠ ped. - 2x 

Chodíte na kurzy, či další vzdělávání pedagogů? - ano -17x 
- ne - 0 
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Jak často? - lx do roka - 4x 

- 2x do roka - 8x 

- vícekrát - 5x 

Týkají se i projektů? ano - 5x 

n e - 4 x 

Setkala jste se s pojmem projekt v ŠD? - ano -16x - ne - lx 

Používáte vy sama projekty v ŠD? - ano 16x ne - 1 x 

Jak často? -1 x měsíčně - 3x 

- lx do roka - lx 

- 2x do roka - 3x 

- vícekrát do roka - 7x 

Jaké projekty děláte? - dlouhodobé -3x - krátkodobé - lOx - celoroční - lx 

- jednodenní - 8x - týdenní - 12x - měsíční - 5x 

Navrhujete projekty: -sama - 1 Ox -děti - 2x - společně s dětmi - 12x 

Myslíte si, že jsou projekty vhodné pro práci v ŠD? - ano - 16 -ne - 0 

Používáte myšlenkové mapy (MM)? - ano - 12x - ne - 4x 

MM tvoříte: -vy - 3x - děti - 1 x - společně - 1 Ox 

Jakou formou? - na tabuli - 4x - individuálně na papír - 6x - oběma způsoby - 4X 

-jiným způsobem(jakým):- společně na velký papír, 

- graficky, 

- společně na velký balicí arch 

Znáte pojem brainstorming? - ano -15x - ne - lx 

Z položek odpovědí zaměřených na osobnost respondentů jsem zjistila, že velká většina 

(12) respondentů má pedagogické vzdělání. Všichni chodí na další kurzy a vzdělávání 

pedagogických pracovníků víckrát do roka, některé kurzy se zabývají i projekty 

Většina (16) se s pojmem projekt v ŠD již setkala. Jediná respondentka, která se 

s projekty v ŠD nesetkala, začala ve školní družině pracovat v tomto školním roce 

2007/8. 

Stejný počet respondentů (16) projekty při své práci používá, vícekrát do roka uskuteční 

projekt 13 respondentů. Co se týká délky projektů, většinou jde o projekty krátkodobé 
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týdenní a jednodenní. Projekty připravují většinou sami vychovatelé (10) za spolupráce 

dětí (12). Dvanáct respondentů používá při své práci i myšlenkové mapy a to většinou 

spolu s dětmi, ať už na tabuli, nebo velký papír. 

Odpovědi na otázky otevřené: 

Co si pod pojmem projekt představujete? - odpovědi na toto téma jsem rozdělila 

podle odpovědí do tří kategorií: 

1. - čtyři respondenti na tuto otázku neodpověděli 

2. - druhá skupina charakterizovala projekt takto: 

Je to: - soubor několika různých činností se společným cílem 

- j e to činnost, která děti vede k vědění, tvořivosti, nápaditosti, 

spolupráci, pochopení vzájemných vztahů a souvislostí 

- propojení předmětů a aktivit, aktivní účast dětí na plánu a realizaci, 

zodpovědnost dítěte za práci svou i ostatních, rozvoj spolupráce 

3. - třetí skupina chápe projekt takto: 

- soubor činností na společné téma s nějakým cílem 

- forma práce, kdy nějaké konkrétní téma spojuje více činností 

- osvojování si zkušeností s tématickým zaměřením 

- souvislé a systematické zpracování určitého tématu formou činností žáků 

v různých oborech (předmětech) 

Při kterých činnostech projekty používáte? - nejčastější odpovědi byly tyto: 

- při všech; 

- při pracovních, výtvarných, tělovýchovných, dramatických, hudebních činnostech; 

Nejčastěji to byly pracovní a výtvarné činnosti. 

-s jakým zaměřením nejčastěji? - pracovní činnosti 
- výtvarné činnosti 

- roční období, kalendářní svátky 
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- všestranným 

- různé: příroda, okolní svět, poznávacím, dramatickým 

Jak často používáte projekty zaměřené na pracovní činnosti? 

- 4 resp. neodpověděli 

1 resp. výjimečně 

1 resp. nepravidelně 

1 resp. lOx do roka 

4 resp. lx měsíčně 

2 resp. 2x měsíčně 

2 resp. často 

Jaké projekty proběhly ve vaší ŠD v posledním roce?( s jakým zaměřením-tématem) 

- Podzim, Barevný podzim, Jablko, Jaro, Čaroděj, Advent, Valentýn, Čistá Země 

Ptáci, Železnice, Ovocný den, Školympiáda, Já a moji kamarádi, Rodina, 

Kousek přírody v naší ŠD, Roční období, Prales, Joga, Země, Cyklista, 

Karneval, Svět, Čarodějné čarování, Hmyz, Papírování,Zdravá výživa, 

Podzimáček, Karel IV, Národní divadlo, Doba ledová. (Čtyři resp. 

neodpověděli.) 

Myslíte si, že jsou projekty vhodné pro prácí v ŠD? - Proč? : 

vhodné podmínky 

více času na realizaci, flexibilita 

- rozvoj schopností, spolupráce, domluva, zodpovědnost, dělba práce 

- děti se lépe soustředí na téma, lépe poznávají, porovnávají a objevují nová fakta 

rozvíjení fantazie, tvořivosti 

- zapojí se každý podle svých možností, umožňují individuální přístup 

- děti se zábavnou formou dozvědí nové poznatky, učí se spolupracovat, řešit 

problémy 

- dětem nenásilnou formou zprostředkují mnoho nových informací 

- je to vhodná forma činnosti, děti baví a zajímá 
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zapojení všech dětí, zajímavé činnosti, využití aktivity dětí 

Z toho, co vychovatelé chápou jako projekt, jsem zjistila, že většina jej chápe spíše jako 

tématicky zaměřenou činnost propojující několik oblastí. Tématicky zaměřená činnost 

to být může, ale mělo by se především jednat o „podnik" žáka, což v dotaznících 

neuvádějí. Nelépe charakterizují projekt odpovědi pod bodem 2., což bych řekla, že je 

podstatou projektů. To, že činnost může být tématicky zaměřená není vyloučeno, ale 

není podstatou. 

Při kterých činnostech projekty nejvíce používají se objevily všechny druhy výchov, 

přičemž nejčastěji pracovní a výtvarné činnosti. 

Zaměření projektů je nejčastěji na pracovní a výtvarné činnosti, roční období, svátky či 

všestranné. 

Projekty na zaměřené na pracovní činnosti jsou časté. 

Co se týká uskutečněných projektů je jejich zaměření opravdu pestré a obsáhlé. 

O tom , že si respondenti myslí, že jsou pro ŠD vhodné vypovídají i jejich odpovědi. 

4.4 Hodnocení platnosti hypotéz 

To, že jsou projekty pro děti zajímavé a oblíbené dokázaly výsledky hodnocení 

oblíbenosti projektů u dětí. 

H1 - To, že jsou projekty pro děti zajímavé a oblíbené dokázaly výsledky hodnocení 

oblíbenosti projektů dětmi. Více jak 60% dětí odpovědělo, že se jim projekty líbily 

Oblíbenost projektů potvrdilo i pozorování chování a reakcí dětí při práci na projektech 

H2 - Používání a oblíbenost projektů u vychovatelů potvrdily odpovědi v dotazníku pro 

vychovatele. 16 respondentů ze 17 uvedlo, že projektovou metodu využívají a projekty 

považují za vhodné pro ŠD. 

Platnost obou hypotéz se na základě zjištěných výsledků se potvrdila 
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ZÁVĚR 
Přestože jsem pojem projekt a projektová výuka již znala, při tvorbě této práce jsem se 

v mnohém poučila a obohatila své vědomosti. Nejen při studiu literatury, ale i při 

realizaci projektů jsem získala mnoho poznatků a zkušeností s tvorbou projektů. 

Naučila jsem se zpracovat návrhy, rozpracované náměty dotvářet společně s dětmi 

a zajistit jejich realizaci a dotváření. Postupně jsem se učila jak nejlépe postupovat , jak 

na to". A to nejen já, ale i děti. 

Zjistila jsem (a dotazníkové šetření u dětí to potvrzuje), že projekty zaujaly a bavily 

především děti. Měly možnost se něčemu novému naučit, něco nového si vyzkoušet, 

vyrobit či vypěstovat. Získaly tak nové poznatky, vědomosti, dovednosti. V případech, 

kdy se děti podílely na tvorbě projektů, se učily i plánovat a myslet dopředu. 

Ve své práci jsem ověřila čtyři projekty různé délky. U dlouhodobých projektů se mi 

osvědčilo věnovat se projektu určitý den v týdnu, kdy máme více času na práci. Dal by 

se nazvat projektovým dnem, či odpolednem. Samozřejmě, že byly projekty, které se 

prolínaly všemi dny, jako například při projektu Jaro nešlo nechat péči o rostliny jen na 

jeden den v týdnu, ale bylo nutné věnovat se jim každodenně. Děti se tím učily 

i zodpovědnosti. V případě, že by rostliny zapomněly zalít, uschly by a jejich práce by 

se tím zničila. 

Velmi se jim líbil i projekt Vánoční trhy, kde na konci děti prodávají své výrobky, což 

se mnohým na tomto projektu líbilo nejvíce. (Výtěžek je věnován na dětský stacionář 

„Rváček" v Lomnici nad Popelkou a ŠD zároveň sponzoruje veverku kapskou.) 

S největším nadšením byl přijat mnou navržený projekt Nečekaná návštěva, kdy měly 

děti připravit občerstvení. V obou případech to byla činnost blížící se „opravdovému 

životu". 

Děti první a druhé třídy se teprve začínají seznamovat s touto formou práce. Je proto 

vhodnější volit projekty kratší s jasným cílem. 

Přínosem a obohacením byla nejen tvorba, ale i pozorování dětí při práci na projektech. 

Zajímavé bylo pozorovat, jak se děti učí spolupracovat, vzájemně si radí či diskutují 

o nějakém problému. 

Při této závěrečné práci jsem získala mnoho nových informací o projektech a jejich 

tvorbě, které plánuji využít při své další pedagogické činnosti. 
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Příloha č. 11 

Dotazník pro vychovatele ŠD 

DOTAZNÍK 

( Anonymní dotazník pro účel zpracování Bakalářské práce.) 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Děkuji Vám, za čas, který 

vyplnění dotazníku věnujete. Hana Němečková 

Jak dlouho pracujete ve školství? -z toho v ŠD 

Kolik let jste na této škole? 

Kolik oddělení má vaše ŠD? -Ve vašem odd.jsou děti ve věku-

od do let. 

Jaké máte vzdělání? -SŠ -odborná ped.SŠ -VŠ -VŠ ped.směru 

Chodíte na kurzy, či další vzdělávání pedagogů? -ano -ne 

Jak často? - lx do roka -2x do roka -vícekrát. Týkají se i 

projektů? 

Setkala jste se s pojmem projekt v ŠD? 

Co si pod pojmem projekt 

představujete? 

Používáte vy sama projekty v ŠD? 

Jak často? - lx měsíčně - lx do roka -2x do roka -vícekrát do 

roka 

Jaké projekty děláte? -dlouhodobé -krátkodobé -celoroční 

-jednodenní -týdenní -měsíční 

Při kterých činnostech projekty 

používáte? 

-s jakým zaměřením 

nejčastěji? 
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Jaké pracovní činnosti se objevily ve vašich 

projektech? 

Jak často používáte projekty zaměřené na pracovní 

činnosti? 

Navrhujete projekty -sama -děti - společně s dětmi 

Jaké projekty proběhly ve vaší SD v posledním roce?( s jakým zaměřením-

tématem) 

Myslíte si, že jsou projekty vhodné pro práci 

v ŠD? Proč? 

Používáte myšlenkové mapy? -ano -ne MM tvoříte -Vy -děti -společně 

Jakou formou? - na tabuli - individuálně na papír - oběma způsoby 

-jiným 

způsobem(j akým) 

Znáte pojem brainstorming? -ano -ne 

Co podle vás 

znamená? 
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Příloha č. 11 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Žáka do ŠD přihlašují rodiče vyplněním zápisního lístku. 
O přijetí a vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. 
V zápisním lístkuje nutno jasně vyznačit, kdy a s kým bude žák odcházet a 
telefonický kontakt na rodiče, kam je možno při úrazu či nenadálé situaci podat 
zprávu. 

2. ŠD je v provozu od 6,30 do 17,30 hodin. Žáci jsou rozděleni do oddělení. 

3. Příchod žáků do ranní ŠD je od 6,30 do 7,30 hod. V 7,45 žáci sami odcházejí do tříd 
na vyučování. 

4. Po skončení vyučování vychovatelka převezme žáky, kteří navštěvují ŠD, od třídní 
učitelky a společně se přesunou do družinové třídy. 

5. Žák, který má omluvenku, ji odevzdá vychovatelce a vpřípadě, že odchází sám 
po obědě, nejde již do ŠD, ale do jídelny. Na omluvence musí být uvedeno: čas, datum 
a s kým žák odchází. Na základě telefonického hovoru nemůže být žák propuštěn. 

6. Rodiče si mohou své děti vyzvedávat v tuto dobu: hned po vyučování, 13,45 - 14,15 
nebo 15,30 - 17,30 hod. Mimo vyzvedávací dobu probíhá zaměstnání a vycházky, 
proto prosíme rodiče o dodržování daného času. 

7. Je-li dítě přihlášeno na kroužek, který není organizován ŠD, zodpovídá za něj 
od převzetí vedoucí kroužku. Před začátkem kroužku si osobně děti vyzvedne a vrací-
li se dítě zpět do ŠD, osobně předá vychovatelce. 

8. V případě, že.si rodiče nevyzvednou žáka do skončení provozu ŠD, vychovatelka 
se pokusí telefonicky spojit s rodiči a je oprávněna zavolat Městskou policii, která si 
dítě odveze. 

9. V době prázdnin během školního rokuje ŠD v provozu, přihlásí-li se alespoň 10 žáků. 
V Čase letních prázdnin ŠD nefunguje. 

10. Za pobyt v ŠD se platí měsíční poplatek 200,- KČ, který je nutno uhradit vždy 
do lO.dne v měsíci buď hotově u hospodářky školy nebo na účet školy č. 747 72 
329/0800, variabilní symbol 195, konstantní symbol 0308. 

11. Na nástěnce ŠD, která je umístěna ve vestibulu školy, se rodiče mohou pravidelně 
seznámit s činností a akcemi ŠD. Rodiče svým podpisem dávají souhlas k případnému 
zveřejnění fotografií svých dětí k prezentaci ŠD a školy / družinový časopis nebo 
webové stránky školy/, nikoli k placeným reklamním účelům. 

V Praze dne 3.září 2007 
ZÁKLAŽ^Sk&ek ' , Vedoucí vychovatelka 
147 00 PRAHA 4. ŠKOLNÍ 700 

TEL/FAX: 244460290. 244460890 
E-fnsil: zs3kolnlSisakolni.cz 

»fww.i05kolnl.cz 
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Příloha č. 19 

Přihláška k tématu závěrečné bakalářské práce 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Ú s t a v p r o f e s n í h o r o z v o j e p r a c o v n í k ů v e š k o l s t v í 
Hloubětinská 26,198 00 Praha 9, tel: 221 900 540; http : / /www.pedf.cuni.cz/uprps 

PŘIHLÁŠKA K T É M A T U ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
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