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Anotace 
Bakalářská práce je věnována hodnocení přínosů a možných úskalí projektového 

vyučování pro děti se specifickými poruchami učení a zvláště pro děti se syndromem 

ADHD (poruchy pozornosti s hyperaktivitou). Dále se zabývá účinností tvořivých 

činností projekty nabízených a tím i na zjištění (posouzení) vlivu projektové metody na 

získání určité míry vědomostí a dovedností. 

Cílem bylo zhodnotit aktivizující vliv zapojení těchto žáků do projektů. 

Pro splnění cíle byly použity různé metody pedagogického výzkumu, především 

přímého strukturovaného pozorování, dotazníků a pracovních listů - jež jsou spolu 

s ukázkami prací dětí součástí bakalářské práce. 

Klíčová slova 
Výukový projekt, aktivizační metody, specifické poruchy učení, poruchy pozornosti a 

hyperaktivita. 
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Úvod 

Proč jsem si vybrala právě téma Projekty zaměřené na seznamování dětí s vybranými 

materiály a pracovními technikami? Odpovědí je pro mě hned několik důvodů. Důvody 

osobními jsou zejména můj od útlého věku kladný vztah k rukodělným pracem, o 

kterých si troufám tvrdit, že napomáhají pozitivnímu udržování duševního zdraví, 

rozvíjení tvořivosti a nakonec i radosti z vykonaného. V současné době mám bohužel 

pocit, že se od těchto praktických činností opouští, ať už z důvodů „přetechnizovanosti" 

společnosti či nedostatku volného času. Dalšími důvody jsou důvody profesní. 

Pracovala jsem několik let jako vychovatelka ve školní družině, kde jsme s dětmi 

vyzkoušeli spoustu rukodělných technik a vím, že většinou úspěšně. Děti ještě dokážou 

být nadšené z dobře vykonané práce a hlavně mají i touhu učit se novému. A tím se 

dostávám i k dalšímu důvodu, který jsem si uvědomila díky přestupu na školu Jiného 

typu", než jsme povětšinou zvyklí. V této škole jsou soustředěny děti, kterým je třeba 

pomáhat, a to nejen s učením, ale i se zvyšováním jejich sebevědomí. Jedná se o děti se 

specifickými poruchami učení. A právě pro takové děti, domnívám se, je získávání 

praktických dovedností velmi důležité, ať už pro samotné rčení ,já to sám dokázal", 

nebo jako příprava k budoucímu povolání. Zde se mi zdá namístě zapojovat děti i do 

manuálních činností a tvorby. Prospívá to jak jejich rozumovým schopnostem, tak je to 

zároveň i v souladu s moderním vyučováním, kde se mohou prolínat různá průřezová 

témata. Projekt vidím zároveň jako záležitost, která významně přispívá k utváření a 

rozvíjení všech klíčových kompetencí: kompetence sociální, kompetence pracovní, 

kompetence občanská, kompetence komunikativní, kompetence pracovní, kompetence 

k učení a kompetence k řešení problémů. A nejsou právě tyto atributy důležité pro 

život? Domnívám se, že ano, jsou. 
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1 Teoretická část 

1. 1 Aktivizující metody 

Předpokládají, že žák aktivně vstupuje do procesu poznávání, zapojuje se do řešení 

problému, odhaluje vztahy, vyvozuje a hodnotí, argumentuje. Aktivizující metody 

mohou být založeny na samostatné práci žáků nebo na kooperativních aktivitách. 

Příkladem aktivizující metody je problémový výklad, skupinové řešení problému, 

didaktická hra. (Prokopcová, 2004, s.45) 

Aktivizující metody mohou být prospěšné pro všechny žáky, jejich absence však nemá 

vždy stejný „dopad" na jejich osobnost. Některé děti jsou přirozeně tvořivé nebo je 

ovlivňuje rodinné prostředí do té míry, že si osvojí aktivní postupy pro získávání 

poznatků a dovedností i při absolvování školy s převážně transmisivními rysy výuky. 

Děti různě znevýhodněné - ať v oblasti poznávací, sociální nebo zdravotní však mohou 

být výrazně negativně ovlivněny. Aktivizující metody mají zpravidla významný 

motivační účinek, takže i žáci, kteří se hůře soustřeďují, obtížněji udržují pozornost při 

převážně verbálních metodách, které učitel při vyučování používá, dosahují lepších 

výsledků. (Vodáková, 2007, s. 41). 

1 .1 .1 Vymezení vybraných pojmů 

Projektové vyučování, projektová metoda a výukový projekt jsou pedagogické 

kategorie, které spolu úzce souvisejí, nejsou totožné. 

Projektové vyučování je založeno na projektové metodě (Vodáková, 2003, s.42). 

Projektové vyučování je způsob organizace výuky a učení, v němž studenti obvykle 

v týmech a po delší čas řeší komplexní zadání vedoucí k reálnému produktu (vydání 

publikace, třídění odpadů aj.). 

Projektová metoda je definována jako vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni 

k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou činností 
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a experimentováním. Je odvozena z pragmatické pedagogiky a principu 

instrumentalismu, rozvíjené J. Dewayem, W. Kilpatrickem aj. V USA a v dalších 

zemích je to jedna z nejvýznamnějších metod podporujících motivaci žáků 

a kooperativní učení. Výukový projekt může mít formu integrovaných témat, 

praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření 

nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. (Vodáková, 2007, s. 46). 

Brainstorming - ( z angl., bouření mysli), ve škole bývá označována jako burza 

nápadů. Může sloužit jako jedna z metod řešení problémů, které se vyskytnou např. při 

práci na projektech, při neúspěšnosti zvoleného postupu, takže má své místo i při 

praktických činnostech. Určitým technickým problémem, který je třeba řešit je záznam 

nápadů a jejich třídění, vyvození závěrů. Mezi hlavní pravidla patří: přijmout a 

zaznamenat všechny nápady. Vyvarovat se kritice a hodnocení v průběhu jejich 

vymýšlení. Povoleno je reagovat, inspirovat se nápady ostatních členů skupiny. Pro 

potřeby mladších žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami volíme spíše tzv. 

volný pracovní rozhovor, který je zjednodušenou, učitelem řízenou obdobou uvedené 

metody s podobnými cíli. (Vodáková, 2003, s. 42 - 43). 

Prakticky zaměřené předměty 

Souhrnné označení předmětů zaměřených na získání pracovní kompetence, na rozvoj 

poznání a dovedností v oblasti motoriky, komunikace, sociálních dovedností aj. 

především pomocí praktických činností. V současnosti se k nim v základním školství 

řadí předměty Praktické činnosti, Pracovní vyučování, Pracovní výchova a tématické 

okruhy zařazené do oblasti Člověk a svět práce RVP ZV a RVP ZV - LPM (Rámcově 

vzdělávací plán pro základní vzdělávání a RVP upraveného pro žáky s lehkým 

mentálním postižením). (Vodáková, 2003, s. 8 - 9). 

Pracovní listy - didaktická pomůcka připravená pro tématický celek, projekt, nebo 

i jednotlivé učební činnosti, která pomocí několika zadání úkolů, otázek či informací 

na předtištěných listech papíru vede žáky k aktivnímu a osobnímu přístupu k učivu. 

(Wolfová, 2005) 
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Vzdělávací program Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step), zaštítěn 

mezinárodní asociací ISSA - je nevládní organizace, která byla založena s cílem 

podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do 

vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku ( 3 - 1 1 let). 

Sjednocuje 27 organizací ve stejném počtu zemí. Program představuje velmi otevřený 

systém. Umožňuje každé škole , každému učiteli přizpůsobit jeho konkrétní podobu 

kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám 

konkrétních dětí. Step by Step představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje 

moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími 

postupy, k nimž se evropská pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje (učení 

Komenského, Montessoriové, myšlenky a praktické zkušenosti reformní pedagogiky, 

poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, 

Eriksona, Gardnera...). Program Začít spolu buduje základy pro postoje, znalosti a 

dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky 21. století. 

Připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy 

aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. 

Program oceňuje a podněcuje rozvoj těch charakteristických rysů osobnosti, které 

budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Patří k nim zejména: 

• schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat 

• schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost 

• schopnost rozpoznávat problémy a řešit je 

• představivost a tvořivost 

• zájem a odpovědnost vůči společenství, obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme 

(Krejčová a Kargerová , 2003, s. 12-13) 

Kooperativní vyučování - vyučovat kooperativně neznamená jen rozdělit třídu na 

malé skupiny, ale vlastně uspořádat sociální vztahy ve třídě jinak. Oproti dalším 

možným uspořádáním - jak individualizovanému, kdy žák kdy žák má své vlastní 

individuální výukové programy a pokračuje v nich vlastním tempem, nezávisle na 
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ostatních, tak kompetitivnímu, pro něž jsou typické konfrontace, boj, soutěž mezi žáky 

navzájem - je tento typ vyučování založen na těchto rysech: 

a) pozitivní vzájemná závislost: znamená společný cíl pro všechny (znají jej také 

všichni a jde o to, aby jej také všichni dosáhli - i ti slabší ) a takový průběh 

učení, kdy činnost dětí je navzájem propojená (práce na jednom úkolu, rozdělení 

rolí ve skupině atp.) 

b) komunikace tváří v tvář: základní organizační forma je skupinová, několik dětí 

ve skupině 

c) individuální odpovědnost: z kooperativní činnosti vyplývá efekt jak pro skupinu, 

tak pro jednotlivce. Za tyto efekty nutně musí nést zodpovědnost i jednotlivec. 

Odtud důraz na hodnocení nejen skupiny, ale i jednotlivce (přínos pro výsledky 

skupiny) 

d) vytváření a využívání interpersonálních dovedností a dovedností pracovat 

v malé skupině: od nejjednodušších - oslovování se křestními jmény až po 

nejsložitější - řešit konflikty konstruktivně 

e) reflexe skupinové činnosti: po ukončení skupinové činnosti si skupina klade 

otázky vztahující se k průběhu i k výsledkům, hledá cesty, jak příště lépe. 

Výzkumné studie, vztahující se ke kooperativnímu vyučování, ukazují, že v této podobě 

vede vyučování jak k vyšším výkonům dětí, tak k rychlému rozvoji jejich sociolability. 

Individualizace (diferenciace) ve vyučování je založena na dvou základních 
principech: 

- každý žák dostane šanci dosáhnout učebních cílů nezávisle na cestě k cíli 

- neustálý pokrok každého žáka: žádné přešlapování na místě nebo čekání rychlejších 

na pomalejší. 

Technologie individualizace: 

1. Prostřednictvím dělení do homogenních skupin : 

a) oddělené školské instituce pro žáky odlišných typů 

b) oddělené třídy, dráhy, směry uvnitř školy 

c) oddělené skupiny uvnitř třídy. 

K těmto způsobům dělení se však vztahuje množství otázek, které jsou spojeny jednak 

s faktory vztahujícími se k učení (Podle jaké charakteristiky mají být žáci odděleni? Jen 
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intelektové schopnosti např. nejsou známkou efektivního učení.), jednak s faktory 

sociopolitickými. Trend se posouvá stále více ve prospěch dělení uvnitř třídy, nebo 

alespoň k variabilitě seskupování (tj. proti setrvání v „rigidních" drahách či třídách se 

prosazuje vzájemné oddělování dětí jen na určitou dobu výuky, určité předměty, 

činnosti atp.). 

2. Pomoc dalších osob kromě učitele (otázka personální): 

a) užití tzv. týmového vyučování, kdy vyučují (tj. plánují, realizují i hodnotí) ve 

stejné skupině 2 - 3 učitelé 

b) užití tzv. pomocného personálu (nekvalifikovaní učitelé, rodiče, lidé z komunity 

se speciálními dovednostmi, starší žáci, rychlejší spolužáci) 

c) užití specialistů, kteří pomáhají žákům s obtížemi (jejich pomoc přímo ve třídě 

nebo mimo třídu). 

Typy individualizace: 

a) matching - tj. propojení učebních stylů žáků s vyučovacím stylem učitele 

b) žák ve sledu jednotek (rozdělení učiva na jednotky, žák prochází vlastním 

tempem - př. programované vyučování) 

c) výběr v učivu pro jednotlivé žáky 

d) doplňující vyučování ( rozšiřující, prohlubující, korektivní vyučování atp.). 

Hra ve vyučování - není pochybnosti o tom, že hra vytváří podmínky pro optimální 

učení a je sama prostředkem k němu, a to jak u mladších dětí, kde je považována za 

základní činnost, tak u dospívajících a dospělých. V současnosti nejde o to, aby se do 

vyučování dostalo velké množství her, ale spíše o pedagogickou efektivnost her. Pak se 

ono potřebné množství dostane do školy přirozeně. Velká důležitost je přikládána hře 

především v tom, že bourá tradiční frontální výuku. Funkce hry by se daly formulovat 

vtriádě (podle Olmrové a Blažka) : 1. instrumentální - např. získávání, fixace 

vědomostí, dovedností vztahujících se k učivu 2. diagnostická - ve vztahu k učivu i 

k rozvoji žáka 3. existenciální - uvědomování a uvolňování tvořivých sil, rozvoj 

lidského potenciálu, rozvoj skupinové citlivosti, dynamizace skupinové struktury atp. 

Hraje vždy celostní - umožňuje učení hlavou, srdcem, rukama. Vyžaduje také celého 

člověka (odtud se také někdy vyvozuje, proč se ve škole tak málo vyskytuje). 

Uspokojivá klasifikace her vlastně neexistuje. To však může být i výhoda - pod 
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označením hra lze provádět rozmanité experimenty vedoucí kcelostnímu učení, 

formujícímu jak oblast poznávací, tak např. i oblast postojů. (Havlínová, 1994, s. 36 -

40) 

Tvořivost 

Od hry už je jen krůček k tvořivostí, o které se domnívám, že je velice důležitou částí 

v průběhu projektu. A právě proto bych se o ní zde chtěla také zmínit. 

Koncepce tvořivého vyučování je zaměřena na rozvíjení tvořivého potencionálu žáků. 

Vychází z poznatků současné psychologie a pedagogiky o distribuci tvořivosti v lidské 

populaci a o možnostech jejího rozvíjení. Představuje ucelený komplex cílů, metod a 

postupů, které směřují k rozvíjení tvořivosti žáků a k formování tvořivé osobnosti 

v rámci vyučování. Základní teoretická východiska k rozvíjení tvořivosti představují 

tyto principy: 

• tvořivost je vlastní všem psychicky zdravým jedincům; 

• má procesuální charakter; 

• rozvíjí se činností; 

• od tvořivé činnosti žáků není třeba očekávat bezprostřední sociální přínos, má 

však velký význam pro rozvíjení jejich poznávacích a rozumových schopností a 

pro mnohostranný vývoj osobnosti. 

Základem tvořivého vyučování je navození podmínek pro rozvoj tvořivosti žáků a pro 

uplatnění různých druhů tvořivých činností ve vyučování. Při tvořivém vyučování ještě 

více než jindy je nutné brát v úvahu individuální zvláštnosti žáků a uplatňovat 

diferencovaný přístup vycházející z jejich možností. Rozvoj psychických procesů a 

vlastností neprobíhá u všech žáků stejně a týmž tempem. U různých jedinců mohou 

proto mobilizovat tvořivou aktivitu a schopnosti různé podněty. Podle Kováčové a 

Kováče, 1986 k pravidlům tvořivého vyučování patří: 

• nežádat jednoznačně správné řešení problémů, podněcovat žáky k vytváření 

alternativních řešení; 

• nepředpokládat, co dítě ví a neví, ale snažit se poznat skutečnou úroveň jeho 

schopností a vědomostí; 

• nepotlačovat samostatnost a humor, vytvářet tvořivou atmosféru ve třídě; 
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• ve fázi tvoření nehodnotit, v nej lepším případě nenápadně usměrňovat tok 

myšlenek. 

Zelina a Pavlík (1988) uvádějí následující klasifikaci metod rozvíjení tvořivosti: 

• Přeměna konvergentních úloh, situací, postupů na divergentní. 

• Komplexní rozvíjení poznávacích funkcí, jejichž vrcholem je tvořivé myšlení. 

• Metody spojené s cvičením jednotlivých funkcí, procesů tvořivého myšlení.(Do 

této skupiny autoři řadí: cvičení tvořivého vnímání; vidění světa, rozvíjení 

důvtipu cvičeními proti rigidnímu myšlení, vnímání a postojům; metody 

rozvíjení fantazie, obrazotvornosti, představivosti; metody rozvíjení objemu, 

rozmanitosti a originality myšlení.). 

• Metody rozvíjející osobnostní vlastnosti, jež tvořivost podporují a které ji 

umožňují. Za takové charakteristiky osobnosti je považována kognitivizace (tj. 

podstatou je učit děti tomu, aby si uměly vytvořit plán postupu řešení problému, 

načrtnout kroky řešení, cíle), citová výchova, motivace a aktivizace k tvořivé 

práci, axiologizace (jde o to, aby měl žák správnou hodnotovou orientaci a cíle a 

aby jeho chování bylo eticky na výši), socializace a kreativizace. 

• Komplexní metody rozvíjení tvořivosti na bázi heuristických postupů. 

Teorie a v y m a n í tvořivosti: 

Jak uvádí Treffinger a kol. (1971), v důsledku své složitosti a komplexní podstaty 

není tvořivost lehce definovatelná ani přesně měřitelná. 

V procesu historického vývoje zkoumání byla tvořivost definována jako sublimace 

nevědomých pohnutek ve Freudově pojetí, jako skupina intelektuálních rysů podle 

Guilforda, jako soustava osobnostních charakteristik, jak to navrhl Barron, jako 

realizace individuálních možností ve smyslu Rogersovy teorie tvořivého prostředí a 

mnohými jinými způsoby. Tvořivost ve světové literatuře se koncentruje do čtyř 

hlavních oblastí (Dellas, Gaier, 1970; Romaniuk, 1981; Klein, 1982): 

• tvořivá osobnost, 

• tvořivý proces, 

• tvořivý produkt, 

• tvořivá dynamika. 
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Ve velké většině jsou podstatnými komponenty tvořivosti charakteristiky novosti 

(„originality") a užitečnosti. 

Kritéria novosti a využitelnosti se určují ze dvou hledisek: 

1. Z hlediska širšího, celospolečenského a historického kontextu - jedná 

se o objektivní nebo absolutní tvořivost, která přináší něco úplně 

nového, co je přínosem z hlediska dané osoby a společnosti (např. 

objevy, vynálezy, atd.). 

2. Z hlediska užšího, skupinového a subjektivního momentálního 

kontextu - jedná se tu o subjektivní nebo relativní tvořivost - ve 

vztahu k určitému užšímu rámci, skupině, kde jedinec přišel na něco 

nové a zužitkovatelné dříve než ostatní (Musil, 1985). V těchto 

intencích je možné uvažovat o kritériích novosti a užitečnosti při 

posuzování produktů tvořivosti. 

Novost jako základní kvalitativní znak tvořivosti se projevuje jako schopnost řešit věci 

původně, neočekávaně, důvtipně, překvapivě a objevně vtom, že se člověk při 

rozličných úlohách neopírá o již existující postupy, ale přichází snovými, 

neobyčejnými nápady. Jako teoretické východisko nám vyplývá, že tvořivost je 

vytváření pro subjekt (jedince) nebo určitou skupinu nových, užitečných produktů, a to 

při úlohách, které jsou spíš heuristického typu. 

(Lokšová a Lokša , 1999, s. 109-113) 

Tvořiví žáci - Problematika vlastností osobnosti tvořivých žáků je v literatuře méně 

rozpracována. Všeobecně se přijímá konstatování, že vlastnostmi, kterými se vyznačují 

vysoce tvořiví jedinci, disponují i tvořiví žáci. Ti málo dbají na společenské konvence a 

mínění jiných. Neradi se přizpůsobují jiným, jsou nekonformní, projevuje se u nich 
silná tendence k sebeaktualizaci, disponují silnou jistotou apod. (Ďurič,1981). Podle 

Mihálika (1988) jsou tvořiví žáci pohybliví, dynamičtí. Odvážně se poustčjí do řešení 
problémů. Při řešení projevují samostatnost, nápaditost, tvořivou fantazii a iniciativu. 

Problémy se snaží řešit více způsoby, postupy (divergentně) a uvažují o racionálním 

způsobu řešení. V třídním kolektivu se často projevují jako nedisciplinovaní až 

hyperaktivní. (Lokšová a Lokša , 1999, s. 123-124) 

Ďurič (1981), Hlavsa a kol. (1981), Hvozdík (1986), Zelina, Jašová (1984), Musil 

(1985, 1989) a další, sdílí shodné stanovisko, že každý duševně normální člověk 
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disponuje schopností tvořivosti uplatňující se na rozličné úrovni v různých činnostech, 

přičemž rozdíl je jen v zaměření a rozsahu tvořivosti. Významnou otázkou je problém 

distribuce tvořivosti v rámci lidské populace. Na základě analýzy pramenů lze 

konstatovat, že v padesátých a šedesátých letech u většiny odborníků převládal názor, 

že tvořivost a tvořivý vývoj jsou výhradně jen pro výjimečně nadané a talentované 

jedince (Galiny, 1983). V současnosti většina autorů, zabývajících se problematikou 

podstaty tvořivosti a jejího rozvíjení zastává teoretickou pozici, že všichni jedinci jsou 

do určité míry tvořiví - liší se jen v úrovni tvořivých schopností. (Lokšová a Lokša, 

1999, s.114) 

Tvořivé klima . jako součást enviromentální stimulace tvořivosti se podle Taylora 

vyznačuje těmito charakteristikami: 

1. Redukce faktorů vyvolávajících frustraci 

2. Eliminace výhra - prohra komponentů 

3. Zabezpečení podpory 

4. Podpora divergentního myšlení 

5. Zdůrazňování řešení problémů a práce řešením konfliktů před zdůrazňováním 

bezkonfliktní, harmonické atmosféry 

6. Všeobecné udržování otevřené struktury prostředí 

7. Minimalizace donucování 

8. Minimalizace vnucování forem chování 

9. Eliminace hrozeb a výhrůžek prostředí 

10. Zabezpečení povzbuzování 

11. Pomoc jednotlivci porozumět sobě a své divergenci 

12. Zabezpečit svobodnou komunikaci 

13. Akceptace fantazie 

14. Odmítání frustrace z neobvyklých otázek 

15. Vystavovat jednotlivce riziku mínění druhých 

16. Skupinové diskuze a vzájemné porovnávání myšlenek 

17. Homogenizovat skupiny jednotlivců pro skupinovou interakci 

18. Mít kompetentního skupinového vedoucího ( Kolektiv autorů, 1989, s.174) 
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Motivace 

Další důležitou podmínkou školní úspěšnosti žáka je dle mého názoru motivace. A to 

zejména pozitivní. Shoduji se s názorem, že pozitivní motivace učební činnosti žáka je 

důležitou, pokud ne přímo zásadní podmínkou jeho školní úspěšnosti (Ames,1990; 

McMilan, Singh 1994 aj.) 

Vymezení motivace: pomocí pojmu motivace se snažíme přijít na to, proč někdo něco 

dělá (nebo nedělá), a jak mu pomoci, aby něco v budoucnu dělal (nebo nedělal). 

Motivace má dynamizující, aktivizující a usměrňující funkci. (Lokšová a Lokša, 

1999, s. 9) 

Poznání motivačního zaměření žáka umožňuje přiměřeně ho motivovat a optimálně 

působit na rozvoj nebo změnu struktury jeho motivace k učení. 

Zdroje motivace učební činnosti: 

• poznávací potřeby - z hlediska procesu poznávání a získávání nových poznatků; 

• sociální potřeby - z hlediska sociálních vztahů působících během učební činnosti a 

jako důsledek jejích výsledků; 

• výkonové potřeby - z hlediska úrovně obtížnosti úkolů, které jsou v průběhu 

učební činnosti na žáka kladeny; 

Důležité je, aby se učitel ztotožnil s myšlenkou, že rozvoj motivace v čisté podobě 

neexistuje - vždy se napojuje na konkrétní činnost (v našem případě učební), jejímž 

prostřednictvím se utváří hierarchie motivů. 

Způsoby motivování žáků: 

• Navodit podmínky obsahující pro danou skupinu potřeb tak silné pobídky 

(incentivy), aby vzniklá motivace u většiny žáků vycházela zaktualizovaných 

potřeb. Např. problémové vyučování aktualizuje poznávací potřeby žáků. 

• Respektovat potřeby dominující v individuální hierarchii potřeb určitého žáka a 

některé prvky vyučování „individualizovat" - např. ve výběru úkolů zohlednit 

zájmové zaměření žáka, jeho specifické sociální potřeby apod. 

- Při rozvíjení motivace je důležité umět rozlišovat mezi vnitřní a vnější motivací: 
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Vnitřní motivace - hovoříme o ní tehdy, když člověk vykonává určitou činnost jen kvůli 

ní samé, aniž by očekával jakýkoliv vnější podnět, ocenění, pochvalu nebo jinou 

odměnu. (Lokšová a Lokša , 1999, s. 13 - 15) 

Vnější motivace - představuje při učení situaci, kdy se jednotlivec neučí zvláštního 

zájmu, ale pod vlivem vnějších motivačních činitelů. Při řízeném (školním) učení se 

žáci často učí pod vlivem vnější motivace. Žáci s převládající vnější motivací k učení 

projevují o mnoho vyšší úzkostnost, horší přizpůsobení školnímu prostředí, menší 

sebevědomí nižší schopnost vyrovnat se s neúspěchem ve škole než žáci s převládající 

vnitřní motivací k učení. (Čáp,1997 s.186 - 189) 

Znaky vnitřní motivační orientace 

• Učení motivované zájmem a zvědavostí 

• Snaha pracovat pro svoje vlastní uspokojení 

• Preference nových a flexibilních činností 

• Snaha pracovat samostatně a nezávisle 

• Preferování vnitřních kritérií úspěchu a neúspěchu v práci 

Znaky vnější motivační orientace 

• Učení motivované snahou získat dobré známky 

• Snaha pracovat pro uspokojení učitele nebo rodiče 

• Upřednostňování lehkých a jednoduchých činností 

• Závislost na pomoci učitele 

• Orientace na vnější kritéria posouzení výsledku 

V prvních ročnících mladšího školního věku převládá vnější motivace, navozování 

aktivit zvnějšku (největší motivační účinek na učení mají vnější motivy, především 

pochvala a trest), později může učitel využívat vlastní aktivity žáků častěji. Žák si 

s postupujícím věkem začíná klást jisté nároky sám na sebe, prosazuje svůj zájem a 

svou vlastní vůli, formuje se u něj systém vnitřní učební motivace. Tento přechod od 

vnější motivace k vnitřní probíhá v procesu interiorizace vnějších požadavků, 

v návaznosti na osvojené poznatky, zručnosti a rozvoj kognitivních funkcí žáků ve 

spojení s osnovami. (Lokšová a Lokša , 1999, s. 17 -19) 
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1 .1 .2 Problémové metody v prakticky zaměřených předmětech 

v základním a speciálním školství 

Průcha, Walterová, Mareš (2001, s.179) vymezují problémovou metodu, resp. typ 

výuky jako metodu, při které se začleňuje řešení problémů samotnými žáky jako 

prostředek jejich intelektového rozvoje. Do určité míry je podle nich tato metoda 

realizována při každé školní výuce, preferována je ve výuce činné školy aj. 

alternativních škol. Snaha začlenit problémové metody i do výuky prakticky 

zaměřených předmětů souvisí splněním cílů těchto předmětů, tj. vybavit žáky 

kompetencemi, které jim m. j. usnadní řešení denních praktických situací a úkolů. 

(Vodáková, 2007, s.44) 

Motivační problémové vyprávění - osvědčilo se na prvním stupni (primární škole). 

Vyprávět nebo číst můžeme o vynálezcích, o tom jak přišli na nápad řešit určitý 

problém, jak postupovali při jeho řešení, co přineslo lidem vyřešení problému. 

Způsobům používaným při řešení problémových úloh je potřeba zpravidla žáky učit. 

Můžeme například zařazovat problémové otázky nebo výběr ze dvou alternativ. 

V praktických činnostech jsou dále vhodné různé varianty práce s jednotlivými kroky 

pracovního postupu (např. správně uspořádat chybný pracovní postup, doplnit chybějící 

„krok"pracovního postupu) nebo řešení úloh spojených s výběrem vhodného materiálu 

a vhodných nástrojů případně racionální organizace skupinové práce. (Vodáková J., 

2007, s. 45) 

Problémový výklad - většina aktivit spočívá na učiteli, žáci jsou aktivizováni pro další 

činnost. 

Metoda částečně výzkumná, heuristická - aktivita učitele a žáků se vyrovnává 

(Vodáková J., 2007, s. 45) 

1. 2 Shrnutí základních rysů projektů 

Projektová metoda nabízí velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů. Čím se 

tedy tato metoda vyznačuje především? 
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• Je cílená, promyšlená a organizovaná 

• Je intelektuální (teoretická) i ryze praktická 

• Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele 

• Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu 

• Komplexně ovlivňuje žákovu osobnost 

• Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení 

• Je především „záležitostí" dětí, pedagog vystupuje především v roli konzultanta, 

partnera 

• Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu 

• Má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě 

• Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání 

průběhu - procesu učení 

• Je založen na týmové spolupráci dětí 

• Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti 

Projektová metoda z výše uvedených důvodů posiluje motivací žáků a učí mimo jiné 

důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit 

problémy, tvořit, hledat informace atd. 

(Podle J. Valenty: Projektová metody ve škole a za školou - upravil Zdeněk Dlabola) 

Dostupné na:< http://www.proiektovevvucovani.ez/v > 

1. 2. 1 Historie projektové metody 

Projektové vyučování (projektová metoda) je pojem, který se často zmiňuje v 

souvislosti se zaváděním inovativních či moderních metod vzdělávání. V tomto směru 

je dobré podívat se do historie a alespoň částečně prozkoumat, jak „nová" tato metoda 

je. Zrod projektové výuky se přičítá pedagogickým směrům konce 19. a začátku 20. 

století. Zřejmě první projektové vyučování se objevuje v USA pod vlivem psychologa a 

pedagoga Johna Deweye. Jeho myšlenky byly velice pokrokové a dovolím si tvrdit, že i 

nadčasové, protože položil teoretický základ projektové metodě, na kterém se staví 

dodnes. Následovník jeho myšlenek William Herd Kilpatrick, by se dnes mohl 
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pochlubit se zástupem svých stoupenců, kteří se ztotožňují sjeho názory. Mezi ně se 

počítám i já. Dovoluji si citovat slova J. Coufalové: 

Dewey se nikdy nedostal na pozici krajního pedocentrismu, neodmítl ani tradiční 

vyučování. Dewey prosazoval tzv. činnou školu. Učení konáním se stalo heslem jeho 

snah. Dewey sám nepoužíval označení „projektová metoda", ale položil teoretický 

základ této metody.V jeho laboratorní škole, ve které bylo vyučování založené na 

projektové metodě, se učivo seskupovalo podle konkrétních úkolů ze života dětí (stavba 

domu, pěstování rostlin apod.). Myšlenky J. Deweye uvedl plně do praxe jeho blízký 

spolupracovník William Heard Kilpatrick. Zdůraznil význam zájmu dětí a navrhl 

koncentrovat učební látku v projektech. Projekty se vztahovaly k životu žáků a jejich 

potřebám. Kilpatrickovi nešlo ve vyučování o zvládnutí učiva z hlediska obsahu 

jednotlivých předmětů, ale především o rozvoj osobnosti dítěte. Zdůrazňuje například 

odpovědnost žáka za výsledky jeho jednání. Za podstatný rys projektu považuje 

Kilpatrick plánovitost a silnou vůli žáka uskutečnit projektový záměr. Mluví o jednání 

z celého srdce ( wholehearted purposeful aktivity). Systém plánovité činnosti má silný 

vliv i na mravní vývoj žáka. (Coufalová, 2006, s. 8) 

Také u nás ve 30. letech 20. století někteří autoři publikují na toto téma. Např. v roce 

1932 Stanislav Velinský píše: „Výrazu projektová metoda lze užiti tehdy, když 

individuum či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho ( j e j i c h ) 

vědění, zručnostech, zvycích či vztazích." A hned o dva roky později jej R. Žanta 

doplňuje: „Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem 

důležitého střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli." Je tedy patrné, že 

vyučování pomocí projektů není novou metodou. 

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

uvažovat o potřebnosti změn v pojetí výuky, a tedy mj. začali používat projektovou 

metodu, byly změny, které nastaly vlivem vědeckotechnické revoluce. Stejně tak jsou 

současné tendence, aby se pojetí vzdělávání více individualizovalo a diferencovalo (na 

úrovni žáků i na úrovni jednotlivých vzdělávacích zařízení), vyvolány velkou řadou 

změn, které se ve velké míře projevují po celém světě. Jsou to např. rychlý 

socioekonomický vývoj, změny charakteru práce a vědy, snadná dostupnost informací, 

globalizace, měnící se situace dětí a mládeže. 

Dostupné na:< http://www.proiektovevyucovani.ez/v > 
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Snahu integrovat učivo ve větších celcích a přiblížit vyučování životu najdeme i v době 

velmi vzdálené. Myšlenku seskupení učiva obsahuje již práce Komenského Schola 

Ludus (Škola hrou), Pestalozziho genetická metoda se uplatnila ve spontánních 

projektech realizovaných v prvních letech 19. století. V šedesátých letech 19. století 

prosazoval ruský pedagog Ušinskij přípravu dětí pro život a ve výuce mateřského 

jazyka navrhl koncentraci učiva kolem témat, která vycházela ze života dítěte. Rovněž 

Decroly ovlivnil v prvních desetiletích počáteční vyučování seskupováním učiva podle 

„centra zájmu" dětí. Propagoval u žáků do devíti let vyučování nediferencované na 

jednotlivé předměty s odvoláním na jejich celostní vnímání světa. Jeho myšlenky našly 

uplatnění v Německu, Rakousku i dalších zemích. (Coufalová, 2006, s.7) 

1. 2. 2 Místo projektů v dnešní škole 

Po dlouhé odmlce se projekty do naší školy vracejí. Souvisí to s hledáním nové podoby 

školy, s hledáním podstaty vzdělávání v době nebývalého nárůstu množství informací, 

ale i se změnou jejich významu, s novými problémy, které přináší globalizace světa.V 

jiných podmínkách se tak uplatňuje metoda, která má základ ve 20. až 30. letech 

minulého století. Bylo by chybou domnívat se, že jde o prosté „znovuvzkříšení" 

projektové metody. Dnešní dítě se liší od dítěte tehdejší doby, vstupuje do projektu 

s jinou předchozí zkušeností, je jinak motivováno. Současná populace dětí mladšího 

školního věku se na jedné straně vyznačuje výraznou akcelerací v kognitivní oblasti, na 

druhé straně však často trpí emoční deprivací v důsledku nedostatku či absence citových 

podnětů. (Miňhová, 1996, s.22) Psychologie a pedagogika odhalily nové poznatky o 

učební činnosti žáků. Zkoumání dětí v prvních projektech bylo vesměs nesystematické, 

v dnešních projektech vystupuje do popředí vytváření pojmů a osvojení metod. 

V publikaci Učení je skryté bohatství jsou uvedeny čtyři pilíře vzdělávání: 

- učit se poznávat, 

- učit se jednat, 

- učit se žít společně, učit se žít s ostatními, 

- učit se být. 

Všechny čtyři aspekty vzdělávání se mohou naplnit v projektu na 1. stupni. 
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Základní školské dokumenty pro školy v České republice otvírají pro uplatnění 

projektové metody dostatečný prostor. Kladou důraz na činnostní pojetí vyučování, 

aktivní podíl žáka na vlastním vzdělávání, řešení úkolů, které vycházejí z přirozených 

životních situací. Zdůrazňovány jsou rovněž sociální a komunikativní dovednosti a 

individuální přístup k žákům. Připravované rámcové vzdělávací programy k použití 

projektové metody přímo vybízejí. 

I když školské dokumenty poskytují učiteli dostatečnou možnost volby a uplatnění 

projektové metody, nelze vše "učit projektově". Nelze zcela opominout vnitřní systémy 

jednotlivých věd a předmětů. Nelze nebrat ohled na systematičnost učiva, jevy nemohou 

být zcela vyňaty z kontextu vědní soustavy. I na 1. stupni najdeme vyučovací předměty, 

u kterých je systematické vytváření pojmů žádoucí. Například matematika svojí 

podstatou vyžaduje systematické strukturování poznatků více než ostatní vyučovací 

předměty. I ve vztahu k vyučování matematice však může být projektová metoda 

využita při expozici učiva. V projektu se mohou žáci setkat s problémem, na jehož 

řešení jim nestačí dosavadní úroveň znalostí a dovedností, mohou objevovat nové 

poznatky, získávat nové dovednosti. Velké možnosti má projekt při procvičování učiva 

- žáci uplatňují již získané poznatky v nových souvislostech, aplikují to, co se naučili, 

při řešení problémů z praxe. 

Měli bychom si uvědomit, že orientace projektů na řešení problémů z praxe má své 

meze. Skutečnost, že projekt vychází z praxe a do praxe se vrací, neznamená, že 

vyučování oklestíme na osvojování nástrojů řešení praktických problémů. Pedagog by si 

měl být vědom i dalších cílů vyučování. Připomeňme zde příklad, který uvedl profesor 

Petr Vopěnka v jednom z rozhovorů. Upozornil, že když nebudeme ve škole učit sčítat 

zpaměti dvojciferná čísla, protože máme kalkulačky, nenaučíme děti soustředit se jistou 

dobu na daný úkol, dítě nebude schopno alespoň 5 vteřin myslet na jednu věc. Tento 

zdánlivě „vedlejší" produkt je důležitější než samotné sčítání. Právě projekt dává 

takovým „vedlejším produktům" prostor. (Coufalová, 2006, s.9) 

1. 2. 3 Druhy projektů a jejich třídění 

I. Třídění podle nři>ln-

a) Podle Killpatricka: 
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1. Projekt, který se snaží vtělit myšlenku či plán do vnější formy. Konstruuje se tu 

určitá "skutečnos ť(konstruktivní) 

2. Projekt cílící k estetické zkušenosti ("pantomima" obrazu) (hodnotící) 

3. Projekt usilující rozřešit problém 

4. Projekt vedoucí k získání dovedností (např.klást otázky) (dril) 

b) Podle J.F. Hosice: 

1. problémové 

2. konstruktivní 

3. hodnotící 

4. drilové 

II. Třídění podle navrhovatele: 

1. spontánní - tedy žákovské, vyrůstá z potřeb dětí 

2. uměle připravené a vnesené do práce učitelem, rodičem 

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

III. Třídění podle místa a času: 

1. školní (probíhají ve škole v době konání) 

2. domácí 

3. spojené, neboť je lze dobře propojit 

IV. Třídění podle počtu žáků: 

1. individuální projekty 

2. kolektivní projekty a) skupinové 

b) třídní 

c) ročníkové 

d) víceročníkové 

e) celoškolní 

„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. 
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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, 1995, s.14) 

V. 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, 

jiné 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, 1993, s.67) 

VI. Třídění podle rozsahu: 

1. projekty malé (vaření polévky) 

2. projekty velké (budování muzejní místnosti ve škole) 

VII. Třídění podle organizace: 

1. Projekty v rámci jednoho předmětu 

2. Projekty v rámci příbuzných předmětů 

3. Projekty mimo výuku předmětů (zahrnují více předmětů) 

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

VIII. Třídění podle věku dětí na ZŠ: 

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

vyučujícími. Čas, který má učitel k dispozici nedělí na předměty, ale uzpůsobuje ho 
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projektu. Vyučování je rušivější, tvořivější a živější než tradiční výuka, ale nesmí se 

vytvářet situace učitelem nezvládatelné a pro dítě nepřehledné. 

2. 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.) 

IX. Třídění podle místa konání: 

1. ve třídě 

2. ve škole 

3. v obci 

4. v přírodě 

5. doma 

X. Třídění podle vztahu k učivu a vyučujícím předmětům: 

1. k jednomu předmětu (kterého se projekt týká) 

2. k více předmětům (Srpková, 2003) 

1. 3 Specifické poruchy učení 

1. 3 .1 Vymezení specifických poruch učení v souvislosti 

s intelektovými předpoklady jedince 

Je nutno říci, že oblast specifických poruch učení (dále již SPU) se v současné době 

rozvíjí velice dynamickým způsobem. Tento rozvoj úzce souvisí s dosaženou 

gramotností jedince, neboť populace žáků, která jimi trpí, má znesnadněný přístup ke 

vzdělání pouze za využití tradičně uznávaných forem a metod práce ze strany pedagogů. 

V české odborné literatuře není sice zcela jednotná terminologie specifických poruch 

učení - můžeme se setkat s výrazy vývojové poruchy učení, SPU, nebo specifické 

vývojové poruchy učení, které jsou nadřazené termínům jako je dyslexie (specifická 

porucha čtení), dysgrafie (specifická porucha psaní), dysortografie (specifická porucha 

pravopisu) a dyskalkulie (specifická porucha počítání). Užívané termíny dysmúzie, 

dyspinxie a dyspraxie se zcela běžně v zahraniční literatuře neobjevují. Oproti situaci ve 
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světě však můžeme hovořit o poměrné terminologické jednotě, ve Spojených státech 

amerických se v podstatě liší terminologie „stát od státu",v 70. letech 20. století např. 

manželé Ternopolovi uvádí až 40 užívaných pojmů. V anglické odborné literatuře se 

nejčastěji setkáme s termíny dyslexia ve smyslu nadřazenosti ostatním typům výše 

jmenovaných poruch, learning diasabilities (poruchy učení, někdy doplněné o termín 

specific; takto pojatý termín vylučuje přítomnost mentální retardace u jedince s danou 

poruchou). V literatuře německé se ve smyslu SPU hovoří o legastenii. Sníženou 

schopnost pro čtení a pravopis označuje termín Erbliche Lese - Rechtsschreibschwache, 

zde se jedná o takové poruchy ve čtení a pravopisu, které mohou souviset s přítomností 

mentální retardace u dotyčného člověka. Při použití termínu Lese und Schreibschwache 

vyjadřuje skutečnou sníženou schopnost číst a psát. Nejednotnost terminologie lze 

zdůvodnit různorodou a pestrou symptomatikou uváděných poruch, rozličnými 

koncepčními a teoretickými východisky z nichž různí odborníci vycházejí, důležitým 

hlediskem je i úhel pohledu odborníka, který se poruchou zabývá; jiný náhled bude mít 

neurolog, jiný psycholog, speciální pedagog, zcela odlišně bud tyto poruchy posuzovat 

psychiatr a ještě jinak lingvista. Vrátíme-li se konkrétně k situaci v naší republice, 

skutečností je, že učitelé i rodiče stále lépe u jedince s problémy ve výuce přijmou 

skutečnost, že jeho obtíže jsou způsobeny dyslexií než nižším nadáním, mentální 

retardací, atd.. Stejná situace je i v zahraničí - proto v některých státech dochází 

k částečnému snížení počtu dětí s mentální retardací a oproti tomu k posílení počtů žáků 

se SPU. Dosud známé definice lze rozdělit na takové, které se pokouší vysvětlit 

mechanismus jejich vzniku (etiologické), na definice behaviorální s cílem vytvořit jejich 

klinický popis a definice neurologické, postihující souvislosti mezi poruchou učení a 

anatomií a fyziologií mozku. Stručně řečeno lze říci slovy našich odborníků, že 

specifické poruchy učení představují diagnostickou kategorii souhrnně označující 

takové výukové problémy, při nichž děti „nejsou intelektově, smyslově, tělesně ani 

emocionálně handicapovány a které zároveň vykazují nápadný nepoměr mezi 

intelektovými možnostmi a výukovými dovednostmi." (Michalová, 2007, s.36) 

1. 3. 2 Vymezení jednotlivých poruch a jejich projevy 
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Dvslexie: (specifická vývojová porucha učení) vzniká většinou na podkladě poruchy 

zrakové percepce, kdy je porušeno zrakové vnímání např. stranově obrácených tvarů a 

drobných detailů, rozlišování figury a pozadí, vnímání barev. Bývá přítomna porucha 

pravolevé a prostorové orientace (v makro- i v mikroprostoru). Spolupodílí se zde i 

schopnost analyzovat a syntetizovat, a to nejen pomocí zraku. Nedostatečná bývá někdy 

i zraková paměť, mikromotorika očních pohybů a motorika mluvidel. Je zde souvislost i 

s lateralizací a spoluprací mozkových hemisfér. Negativní dopad má i případná porucha 

koncentrace pozornosti. 

Projevuje se obtížemi ve čtení, kdy je porušeno čtení jako vlastní akt. Ctění je buď 

pomalé, namáhavé, neplynulé, s menším výskytem chyb (tzv. pravohemisférové čtení) 

nebo naopak rychlé, překotné, zvýšenou chybovostí (tzv. levohemisférové čtení). Někdy 

však nelze tuto kategorizaci jednoznačně uplatnit. 

U pravohemisférového čtení (označujeme také jako pravohemisférovou dyslexii) dítě 

využívá především pravou mozkovou hemisféru (což je typické pro předčtenářské 

období a počáteční čtení), levá hemisféra není dostatečně aktivována. Dítě v důsledku 

zůstává na úrovni percepčních mechanizmů, které jsou typické pro pravou hemisféru 

(vnímání zvuků, izolovaných hlásek, rozlišování tvarů - i písmen, prostorové 

uspořádání aj.). Při reedukaci je efektivní využívání postupů a cvičení směřujících 

k aktivizaci levé hemisféry. 

Pro levohemisférové čtení je příznačné, že je více využívána levá mozková hemisféra 

(typické pro pokročilejší čtenáře), pravohemisférové funkce u dětí s tímto typem 

dyslexie jsou však nedostatečné (percepční mechanizmy nejsou na potřebné úrovni, 

nejsou zautomatizovány). Při reedukaci je vhodné využívat i cvičení zaměřená na 

aktivizaci pravé hemisféry. 

Děti s dyslexii mívají také problémy s intonací a melodií věty (čtou monotónně, 

neklesají hlasem), nesprávně hospodaří při čtení s dechem. Někdy opakují začátky slov, 

neudrží pozornost na jednom řádku, přeskakují řádky a hůře se orientují v textu. Při 

čtení se objevují typické specifické chyby: 

• záměny písmen tvarově podobných (tzv. statické inverze), např. b-d-p, a-o-e, m-n, 1-
k-h atp. 

• přesmykování slabik (tzv. kinetické inverze), např. lokomotiva-kolomotiva 
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• vynechávky písmen, slabik, slov i vět 

• přidávání písmen (zvi. vkládání samohlásek do shluků souhlásek), slabik, slov i vět 

• vynechávky diakritických znamének (háčků, čárek) nebo jejich nesprávné použití 

• domýšlení koncovek slov 

Dochází tak k nesprávnému čtení až komolení slov. Je-li dítě schopno sluchové 

(případně zrakové) kontroly čteného, většinou si alespoň část slov opraví. To však 

nastává až postupně s rozvojem čtenářských dovedností. 

Děti mívají problémy i v reprodukci čteného textu. Dítě si nepamatuje, co četlo, 

reprodukce je nesprávná, protože se příliš soustředilo na výkon čtení jako takový, nebo 

je reprodukce chudá, pouze útržkovitá, nesamostatná. V lepším případě je dítě schopno 

reprodukovat text poměrně správně, ale pouze za pomoci návodných otázek. Případně je 

reprodukce čteného textu správná, ale i s použitím nesprávně čtených slov. Může se 

projevovat i vliv nedostatečné krátkodobé paměti - děti si lépe pamatují konec nebo 

začátek textu, střed jim uniká. Jindy je reprodukce chaotická, dítě text reprodukuje tak, 

jak jej napadá, bez logické a časové posloupnosti (obě varianty jsou typické zejména 

pro děti s ADDD, ADHD). 

Další obdobné potíže mohou vznikat: při nesprávné technice čtení, tzv. dvojí nebo také 

tiché čtení. Při rostoucí náročnosti slov se čtení stále více zpomaluje, nerozvíjí se, často 

uniká i obsah. Dále při poruchách řeči - specifické asimilaci, artikulační neobratnosti. 

Děti pak chybně čtou, protože špatně vyslovují. 

U dyslektických dětí tak dochází k disproporci mezi úrovní jejich obecných schopností, 

která je vyšší než jejich úroveň čtení. Také v porovnání s úrovní čtení dětské populace 

čtou hůře. Tyto děti pak budou mít obtíže všude tam, kde budou závislé na výkonu 

čtení. To jest nejen v jazycích (opis, přepis i kontrola diktátů), ale i v naukových 

předmětech a i v matematice (slovní úlohy, čtení číslic), když logické řešení úlohy 

nebývá postiženo. (Jucovičová a Žáčková, 2004, s.13 - 16) 

Dysgrafie je specifická porucha grafického projevu, zejména psaní. Podkladem této 

poruchy bývá nejčastěji porucha motoriky, zvláště jemné, ale někdy i v kombinaci 

s hrubou. Dále se zde účastní porucha automatizace pohybů, motorické a 

senzomotorické koordinace. Podle N. 0'Dell a A. Cook je hlavní příčinou obtíží: 
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neukončený vývoj symetrického tónického šíjového reflexu (příčinou bývá často 

nedostatečně dlouhé období lezení v raném dětství, případně jeho nesprávný způsob, 

vynechání lezení, svou roli může mít i dědičnost). To způsobuje nežádoucí svalové 

napětí (např. při sezení v lavici, při psaní apod.) a má negativní dopad na rytmicitu, 

koordinaci pohybů, směrovou orientaci atd.. 

Dále se spolupodílí nedostatky: 

• ve zrakovém vnímání a prostorové orientaci, případně paměti (např. dítě má 

obtíže při zapamatování tvarů, napodobování předváděných pohybů, 

zapamatování správného směru apod.) 

• představivosti, pozornosti, smyslu pro rytmus 

• v procesu převodu sluchových nebo zrakových vjemů do grafické podoby (může 

probíhat nekvalitně, zpomaleně). 

• při problémech v lateralizaci (při nevyhraněné nebo zkřížené lateralitě, při 

přecvičeném praváctví či leváctví). Zkřížená lateralita má dopad jak na vnímání 

informace, tak na její zpracování a nakonec i její převedení do výkonu. Tím děti 

prokazují nápadně pomalejší pracovní tempo, písmo i úprava jsou snížené 

kvality. 

• Ochablé drobné svalstvo rukou, zvýšené svalové napětí, neuvolněná paže, 

předloktí, zápěstí i prsty —> křečovité, nepřesné pohyby, jejich rozsah je menší, 

se zátěží stoupá i unavitelnost. Bývá porušeno psaní jako vlastní akt. 

Tyto děti mívají potíže podobné jako dyslektici, dyskalkulci nebo dysortografici. 

Příčinou těchto obtíží u dysgrafických dětí nejsou vnější vlivy, ale vlivy vnitřní -

není postižen orgán (ruka), ale jedná se o funkční poruchu motorických drah 

vedoucích signál z receptoru do centra v mozku a zpět k výkonnému orgánu. Někdy 

jsou projevy dysgrafie patrné po celý život (např. obtíže i s prací na PC s „myší"). 

Dítě má často problémy s osvojováním, zapamatováním a vybavováním písmen, 

převodem tiskacích písmen na psací, zachováním správného tvaru písmen, obtíže 

s jejich navazováním, udržením písma na řádku, s dodržováním velikosti písmen, 

zachováním směru psaní a správného sklonu, s dodržováním správného rozestupu mezi 

jednotlivými písmeny, s dodržováním stejných mezer mezi slovy, stanovením hranic 
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slov. Obdobné problémy vznikají i při nesprávném držení psací potřeby. Děti nedokáží 

rýsovat přesně (tzv."těžká ruka"), v matematice zapisují nesprávná čísla, nedokáží po 

sobě přečíst svoje zápisy. (Jucovičová a Žáčková, 2005, s. 5 - 8) 

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, velice často se vyskytuje ve spojení 

s dyslexií. J. Swierkosová uvádí, že: „S dysortografií se často setkává u žáků 

s napravenou dyslexií, kteří i na druhém stupni ZŠ mají problémy v oblasti pravopisu." 

Navenek se tedy projevuje u žáků narušenou schopností osvojovat si pravopis jazyka 

přes přiměřenou inteligenci a běžné výukové vedení, kterého se jim dostává. V žádném 

případě porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, dotýká se pouze tzv. specifických 

dysortografických projevů. Podkladem často bývá nedostatečně rozvinutá oblast 

sluchové percepce (sluchová paměť, analýza, syntéza, audiomotorická koordinace, příp. 

i fonematický sluch). 

Dysortografie se také může rozvinout na bázi poruchy dynamiky duševních procesů: na 

podkladě hyperaktivity, případně hypoaktivity je negativně ovlivněn průběh procesu 

psaní, žák se snadno unaví a není schopen správně aplikovat třeba i dobře naučené 

gramatické učivo do písemné podoby. 

Typické znaky dvsortoprafie dle Žlaba (1988): 

a) Auditivní při níž jde o primární narušení procesů sluchové diferenciace a analýzy a 

oslabení bezprostřední auditivní (sluchové) paměti; žáci mají problémy v zachycení 

pořadí jednotlivých hlásek ve slově, smysl slova však chápou. 

b) Vizuální, při níž je snížena kvalita vizuální (zrakové) paměti. Jedinec není schopen 

si dokonale vybavit písmena (grafémy), tvarově i sluchově podobná. Žák není 

schopen napsané chyby v textu správně identifikovat a při poskytnutí možnosti 

delšího času na opravu jich zvládá zachytit a opravit pouze velmi sporadické 

množství, ba dokonce někdy i chyby přidělá tam, kde původní pravidlo aplikoval 

správně. 

c) Motorická, která souvisí s namáhavostí a pomalostí vlastního aktu psaní. Příčinou je 

narušení jemné motoriky ve smyslu vývojové dyspraxie. Vlastní grafický projev 

odčerpává veškerou koncentraci pozornosti žáka, nedostává se jí již na uvědomělé 

aplikování gramatických pravidel a vlastní kontrolu napsaného cvičení. Na tomto 
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místě můžeme zvážit, zda vlastně tedy dysortografie není jen typem vývojové 

dysgrafíe, související s dyspraxií žáka. 

Specifické chyby dysortografického charakteru: 

• grafické záměny zvukově podobných hlásek (b-d, z-s, h-ch) 

• obtížná výbavnost naučeného tvaru písmene v písemné podobě, snížená 

schopnost spojení psané a slyšené podoby hlásky - záměny tvarově podobných 

písmen v písemné podobě 

• chyby z artikulační neobratnosti 

• chyby v měkčení na akustickém podkladě 

• chyby v důsledku sykavkových asimilací 

• neschopnost dodržovat pořadí písmen, slabik ve slově, inverze 

• přidávání nepatřících písmen a slabik do slov 

• neschopnost dodržovat pořadí písmen, slabik ve slově, inverze 

• přidávání nepatřících písmen a slabik do slov 

• neschopnost dodržování délek samohlásek 

• neschopnost rozlišovat hranice slov ve větě 

• problémy ve slabikách a slovech se slabikotvorným r, 1 

Závěrem je nutné si dále uvědomit, že s věkem dítěte se mění obraz poruchy v jeho 

výkonnosti. Zhruba do třetí třídy se objevují klasické dysortografické chyby (záměna 

tvarů písmen, inverzí, zkomoleniny slov), postupně je těchto chyb méně, ovšem i ve 

vyšší třídě žák potřebuje na správné napsání více času než žák bez poruchy. (Michalová, 

2003, s. 31-32) 

Dvskalkulie je specifickou poruchou matematických schopností ve smyslu 

neschopnosti operovat s číselnými symboly. Podle Košce (1990) jde o strukturální 

poruchu matematických schopností, která má svůj původ v genově nebo perinatálně 

podmíněném narušení těch partií mozku, které souvisí s přiměřeným anatomicko-

32 



fyziologickým zráním matematických funkcí, které ale nemají za následek současně i 

poruchy všeobecných mentálních schopností. (Zelinková, 1996, s. 97) 

Typy dvskalkulie: 

a) Praktognostická - žák má narušenou matematickou schopnost manipulace 

s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich přiřazování k symbolu čísla 

(paralelní přiřazování čísla k počtu a naopak, přidávání, ubírání, sestavování, 

odpočítávání na počítadle, apod.). Postižena může být i schopnost řadit 

předměty podle velikosti nebo rozpoznávat vztahy v dimenzi více - méně. 

b) Verbální - u žáka vázne schopnost slovně označovat operační znaky, vázne 

pochopení matematické terminologie ve smyslu určování o... více, o... méně, 

krát... více, méně, nezvládá slovně označovat matematické úkony, množství a 

počet prvků nebo i jen odpočítávat číselnou řadu; na slovní výzvu není žák 

schopen ukázat počet prstů, označit hodnotu napsaného čísla, apod. 

c) Lexická - typická je pro žáka neschopnost číst matematické znaky a jejich 

kombinace, symboly, jako jsou číslice, vícemístná čísla s nulami, hlavně 

uprostřed, tvarově podobná čísla apod. Jedná se o obdobu dyslexie v oblasti 

čtení číslic a čísel. 

d) Grafická - projevuje se narušenou schopností psát numerické znaky, žák se 

neumí vyrovnat s příslušným grafickým prostorem, mívá problémy v geometrii. 

Jedná se o obdobu dysgrafie, ovšem v oblasti matematiky. 

e) Operacionální - žák nezvládá provádění matematických operací; operace 

zaměňuje, nahrazuje složitější o p e r a c e jednoduššími, písemně řeší i velice lehké 

úkoly. 

f) Ideognostická - jedná se o poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů 

mezi nimi, v chápání čísla jako pojmu, jedinec nedovede zpaměti vypočítat 

příklady, které by vzhledem ke své inteligenci a dosaženému fyzickému i 

mentálnímu věku měl zvládnout zcela bez obtíží. 
(Michalová, 2003, s. 35-36) 

Další poruchy, promítající se do obtíží s osvojením učiva 

V dnešní době už známe i další SPU, s kterými se v praxi setkáváme. Proto chci uvést i 

některé z dalších obtíží při zvládání učební látky tak, jak o nich píše Z. Michalová: 
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Dyspinxie - specifická porucha kreslení, je charakteristická nízkou úrovní kresby, 

neschopností zobrazit určité předměty a jevy adekvátně v závislosti na věku. 

Dysmusie - specifická porucha hudebních schopností, jedná se o narušení schopnosti 

vnímání a reprodukce hudby a rytmu. Relativně patří mezi častější specifické poruchy, 

nemá ale tak závažný dopad na výuku, jako dyslexie, dysgrafie, dysortografie a 

dyskalkulie. Novotná a Kremliěková (1997) dělí dysmusii na expresívní, jež 

neumožňuje dítěti reprodukovat třeba i velice známý hudební motiv, který dokáže běžně 

identifikovat a totální, což je nedostatek hudebního smyslu vůbec. V tomto druhém 

případě jedinec hudbu nechápe, neidentifikuje ji, nepamatuje šiji. 

Dyspraxie - porucha motorické obratnosti v různých oblastech nebo-li „specifická 

vývojová porucha motorické funkce"; podílí se na utváření celkové pohybové 

charakteristiky chování. Dle Říčana a Krejčířové (1995) příčinu není možné hledat 

pouze v oblasti motorické, ale i v oblasti procesů poznávacích. V MKN 10 revize 

(klasifikační soustava publikovaná Světovou zdravotnickou organizací) (1992, s. 218) 

se uvádí, že „ ...porucha, jejímž hlavním rysem je vážné postižení vývoje pohybové 

koordinace, které nelze vysvětlit celkovou retardací intelektu ani specifickou vrozenou 

nebo získanou nervovou poruchou (jinou než tou, kterou lze předpokládat u abnormity 

koordinace). Motorická neobratnost je obvykle spojena s určitým stupněm poškození 

výkonu při vizuálně prostorových kognitivních úkolech. Pohybová koordinace dítěte 

při jemných nebo hrubých motorických úkonech by měla být signifikantně pod úrovní 

očekávanou u dítěte tohoto věku a inteligence. To se nejlépe zjistí pomocí individuálně 

aplikovaného standardizovaného testu pro jemnou nebo hrubou motorickou koordinaci. 

Potíže s koordinací by měly být přítomny od raného vývoje (tj., neměly by být získané) 

a neměly by být důsledkem přímého působení jakýchkoliv defektů zraku, sluchu ani 

žádné diagnostikovatelné sluchové poruchy. Zahrnuje: syndrom neobratného dítěte, 

vývojovou poruchu koordinace, vývojovou dyspraxii. (Michalová, 2003, s. 36 - 37) 

1. 3. 3 Příčiny specifických poruch učení 
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Podle Matějčka jsou u bezproblémového dítěte základní schopnosti uspořádány do 

určité soustavy nebo vzorce, a to tak, že jejich vzájemná souhra mu umožňuje naučit se 

číst. Je-li základní vzorec porušen, pak s největší pravděpodobností můžeme očekávat 

nápadný neúspěch ve čtení a psaní, tedy projev některé ze SPU. 

Při hledání příčin, podmiňující vznik SPU, se jedni badatelé přikláněli k názoru hledat 

hlavní příčiny v genetické bázi, druzí spíše v poškození mozku. Pojetí našich autorů 

vychází z prací O. Kučery v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích 

v Praze, který na základě rozboru případů svých dětských klientů rozlišil čtyři základní 

skupiny dislektiků dle etiologie: 

1. skupina E encefalopatická - zastoupena 50% případů; u dyslektiků bylo 

prokázáno drobné poškození mozku získané v době před porodem, při 

porodu nebo časně po porodu. 

2. skupina H hereditární - v anamnéze 20% dyslektiků se odrážely zřetelné 

důkazy o přítomnosti poruch sdělovacích funkcí v blízkém příbuzenstvu 

dítěte. 

3. skupina HE hereditámě-encefalopatická - etiologicky u 15% klientely 

vznikla dyslexie na podkladě kombinace obou výše uvedených vlivů. 

4. skupina N nejasná - u 15% se jedná o nejasnou etiologii, případně o 

etiologii neurotickou. 

Obecně můžeme říci, že se zdá nepravděpodobné, aby za SPU mohl pouze jeden jediný 

činitel, který by jejich existenci zapříčiňoval. Takováto existence, příčinnost, je potom 

známá jako vícefaktorová. (Michalová, 2003, s. 37 - 38) 

1. 4 Poruchy pozornosti a hyperaktivita 

Něco z historie 

Velmi často se s výše uvedenými SPU nejen u dětí, ale i u dospělých vyskytuje zároveň 

porucha pozornosti a hyperaktivita. 

Odchylky dětí v chování, smyslovém vnímání i učení se staly zájmem odborníků již ve 

20. století.V průběhu let a zejména těch posledních, nabývají čím dál tím více na 

35 



závažnosti. Zastřešoval je donedávna termín, který se u nás ještě občas používá, a to 

LMD (lehké mozkové dysfunkce). Tento název vycházel z medicínského pojetí poruch. 

Díky prokázanému nárůstu, ovlivněném současným stavem společnosti, došlo 

k nutnosti přiřadit těmto poruchám další terminologicky příznačnější název, který se 

zaměřuje na zdůraznění konkrétních příznaků (symptomů) dítěte. (Michalová, 2007, 

s.71) 

A. Munden a J.Arcelus uvádí: ADHD není nemoc nová. Lidé se symptomy ADHD tu 

zřejmě byli odjakživa. Britský lékař Frederic Still v roce 1902 popsal „anormální 

psychický stav" u dětí a zavedl pojem „deficit morální sebekontroly". V časopise 

Lancet popsal syndrom charakterizovaný nedostatečnou schopností udržet pozornost, 

neurologickou abnormalitou včetně choreatických pohybů (tance sv.Víta), lehkými 

vrozenými anomáliemi, neklidností, těkavostí, agresí, porušováním pravidel a ničením. 

Přisoudil tyto symptomy organickým (biologickým) a vrozeným příčinám. V roce 1937 

popsal Bradley v časopise Američan Journal of Psychiatry neočekávaný vliv 

amfetaminu na hyperaktivitu a na jiné poruchy chování.V šedesátých a sedmdesátých 

letech 20. století se stanovování Diagnózy ADHD stalo mezi pediatry v USA velmi 

populární. Naproti tomu v Evropě diagnóza i léčba těchto symptomů zůstávala spíše 

vzácností. Během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století proběhl intenzivní 

vědecký výzkum a vývoj ve směru explicitních diagnostických kritérií, jehož výsledkem 

bylo, že se ADHD stala nejpopisovanější a nejcitovanější dětskou poruchou v rukověti 

Index Medikus (adresář článků zabývajících se výzkumy v medicíně). V důsledku toho 

je nyní ADHD považována v Británii i v jiných zeních Evropy za poruchu s biologickou 

příčinou, kterou je možné úspěšně léčit. (Munden a Arcelus, 2002, s. 11-12) 

1. 4 .1 Vymezení pojmů 

• ADD - Aufmerksamkeit Devizit Syndrom - lze přeložit jako syndrom narušené 

pozornosti, užívá se nejčastěji v Evropě, konkrétně v německy mluvících zemích 

• ADD - Attencion Deficit Disorders - porucha pozornosti 

• ADHD - Attencion Deficit Hiperactivity Disorder - porucha pozornosti 

s hyperaktivitou 
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Vztah mezi ADD/ADHD (APS) a LMD; 

Pojem LMD zdůrazňuje medicínské hledisko obtíží, je širší než ADD/ADHD (ADS), 

oproti tomu ADD/ADHD (ADS) se zaměřuje na příznaky (symptomy) v chování dítěte, 

které jsou podstatnější i pro stanovení samotné diagnózy. (Michalová, 2007, s.71) 

Hyperaktivita (charakteristické znaky) - Alespoň tři z následujících příznaků 

hyperaktivity přetrvávají po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že mají za 

následek nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídají jeho vývojovému stadiu: 

a) často bezděčně pohybuje rukama nebo nohama nebo se vrtí na židli; 

b) často při vyučování nebo v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze 

židle; 

c) často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné (u dospívajících dětí 

nebo dospělých se takové chování může omezit na subjektivní pocity neklidu); 

d) často mívá potíže tiše si hrát nebo v klidu něco jiného dělat; 

e) bývá často „na pochodu" nebo se chová, jako by Jelo na motor"; 

f) často bývá nepřiměřeně upovídané 

Nepozornost (tvnické /naky^ - Šest nebo více následujících příznaků nepozornosti 

přetrvává po dobu nejméně šesti měsíců v takové míře, že má za následek 

nepřizpůsobivost dítěte a neodpovídá jeho vývojovému stadiu: 

a) často se mu nedaří pozorně se soustředit na podrobnosti nebo dělá chyby 

z nepozornosti ve škole, při práci nebo při jiných aktivitách; 

b) často má potíže udržet pozornost při plnění úkolů nebo při hraní; 

c) často se zdá, že neposlouchá, když se na ně přímo hovoří; 

d) často nepostupuje podle pokynů a nedaří se mu dokončit školní práci, domácí práce 

nebo povinnosti na pracovišti (nikoli proto, že by se stavělo do opozice nebo 

nepochopilo zadání); 

e) často mívá problémy zorganizovat si úkoly a činnosti; 
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f) často se vyhýbá vykonávání úkolů, nedělá je rádo, zdráhá se například dělat domácí 

práce, které vyžadují soustředěné duševní úsilí (například školní nebo domácí 

úkoly); 

g) často ztrácí věci potřebné pro vykonávání určitých úkolů nebo činností (například 

hračky, školní pomůcky, pera, knížky nebo nástroje); 

h) často se dá lehce vyrušit vnějšími podněty; 

i) často zapomíná na každodenní povinnosti. 

(Munden a Arcelus, 2002, s. 11-12) 

1. 4. 2 lmpulzivita 

Impulzivita úzce koreluje se sociální maladaptací a je prognosticky nepříznivým 

symptomem. Projevuje se nedostatečným potlačením a zpracováním impulsů. Je 

vyjádřena v oblasti motorické - hyperaktivitou, v emoční - náladovými zvraty a 

zlostnými výbuchy. 

V oblasti kognitivní - nepozorností, zbrklostí a zároveň nerozhodností. V oblasti 

sociální - dezinhibicí a výraznou maladaptací se sníženou schopností tvořit přátelské 

vztahy, udržet si kamarády. 

Jde o náhlé, ukvapené činy, rychlé závěry k vlastní škodě, neschopnost odložit akci, 

jednání, bez zřetele na konsekvenci, okamžitým rozhodováním, nepřiměřenou rychlostí 

v některých oblastech, v jiných nepřiměřenou pomalostí. Dítě napřed jedná, pak myslí, 

nepoučí se z úrazu, trestu. 

Chaotičnost a nepredikovatelnost sekundárně narušuje gnostické funkce, takže dítě 

nesplní úkol, ačkoli intelektové p ř e d p o k l a d y k jeho vyřešení jsou. 

Typické znaky impulzivity: 

1. -vyhrkne odpověď dříve, než byla dokončena otázka 

2. -nevydrží čekat, až má na něj přijít řada 

3. -přerušuje ostatní, vynucuje si pozornost (plete se do konverzace nebo hry) 

(Malá, Lékařské listy, 2007) Dostupný na: ^http-//www.zdn.cz/> 
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1. 4. 3 Co prožívají děti s poruchami učení 

V této kapitole bych chtěla nastínit vlastní problémy dětí s poruchami, protože považuji 

za důležité, aby všichni, kdo se s takovými dětmi setkávají, či s nimi přímo pracují, 

dokázali vcítit do jejich obtíží a s tím také k nim i dále přistupovali. 

Představme si situaci dítěte s některou ze SPU - dítě se těší do školy, ale hned při 

prvním osvojováním učiva nastávají obtíže. Dítě se snaží, ale výsledky se nedostavují. 

Ve třídě patří přes veškerou snahu k těm posledním. Po určité době rezignuje a nabalují 

se další problémy. Dítěti se přestává dařit i v dalších předmětech. Přestává si věřit. 

Mnohé děti se svými nezdary těžce vyrovnávají - získávají negativní vztah k učení. 

Mohou se objevit i různé psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, ranní nevolnost, 

zvýšená teplota, zadrhávání v řeči, tiky atp.). Často se setkáváme i s negativními 

projevy v chování dítěte - od snahy na sebe upozornit, „vyniknout"v něčem jiném 

(často nevhodným způsobem) až po útěky, záškoláctví, agresivitu apod. 

Proto je nutné situaci řešit včas. Podnět k vyšetření může podat kdokoliv - vyučující, 

rodiče. (Vždy však se souhlasem rodičů). Se žádostí o vyšetření je možné se obrátit 

například na: 

• pedagogicko-psychologické poradny, 

• speciálně pedagogická centra, 

• privátní ambulance psychologů, 

• zdravotnická zařízení ( ve kterých je k dispozici psycholog a speciální pedagog), 

přímo ve škole, kde je přítomen školní psycholog a speciální pedagog (Jucovičová a 

Žáčková, 2005, s. 50-55) 
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2 Cíl práce a úkoly 

2.1 Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit aktivizující vliv zapojení žáků se 

specifickými poruchami učení do projektů na účinnost vzdělávacího procesu, 

především na míru získaných vědomostí a dovedností. 

Už v úvodu jsem se zmínila, že projekt vidím zároveň jako záležitost, která významně 

přispívá k utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí: kompetence sociální, 

kompetence pracovní, kompetence občanská, kompetence komunikativní, kompetence 

pracovní, kompetence k učení a kompetence k řešení problémů. Chtěla jsem pomocí 

praktických činností a tvorby motivovat hravou formou děti k práci i učení. 

Prvním úkolem bylo prostudování informací o projektové metodě v literatuře. Jako 

druhý úkol jsem se snažila teoreticky objasnit problematiku specifických poruch učení. 

V další části práce jsem se věnovala zpracování samotného projektu a konkrétnímu 

zjišťování, jak vytvořený projekt na děti působí po stránce vědomostní a dovednostní a 

také zjištění názorů ostatních pedagogů působících u dětí s SPU na projektové 

vyučování. 

2.2 Dílčí cíle 

„ Dítě je nej inteligentnější, když skutečnost, kterou má před sebou, v něm vyvolává^ 
vysoký stupeň pozornosti, zájmu, soustředění a pohroužení, stručně, když se zajímá o to, 
co dělá. " (John Holt, 2003, s.186) 

• Nenásilnou formou vyvolat u dětí pomocí projektu zvýšenou pozornost. 

• Zjistit, zda zvolené metody přispívají ke zlepšení komunikace a spolupráce. 

• Vyzkoušet výuku , jinak" než je obvyklé a zařadit více praktických činností. 
• Zjistit názory učitelů dětí se SPU na projekty a zjistit, jaké druhy projektů 

využívají. 
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2. 3 Hypotézy 

• Bez ohledu na typ SPU má zapojení do projektu aktivizující vliv na žáky. 

• Zvolené metody přispívají k rozvoji sociálních dovedností. 

• Projekt má vliv na zvýšení znalostí u žáků s SPU. 

2 .4 Úkoly 

Abych dosáhla vytyčených cílů a ověřila platnost hypotéz, stanovila jsem si tyto úkoly: 

• Připravit dva konkrétní plány k provedení dílčích 

krátkodobých projektů 

• Vytvořit nestandardizovaný dotazník pro děti se SPU 

• Vypracovat myšlenkovou mapu 

• Realizovat první projekt 

• Vytvořit nestandardizovaný dotazník po provedení projektu 

• Připravit druhý projekt 

• Realizovat druhý projekt 

• Provést pozorování a vyhodnotit účinnost projektové 

metody 

• Uskutečnit interview s paní třídní učitelkou 

• Vytvořit nestandardizovaný dotazník pro učitele 
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3 Charakterist ika školy kde byl projekt uskutečněn, č lenů 
cílové skupiny a metodika práce 

3. 1 Charakteristika školy 

Základní škola, kde pracuji třetím rokem je školou pro žáky se specifickými poruchami 

učení, která je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. 

Zřizovatelem školy je naše okresní město. Škola se nachází ve spádové obci. Ve škole 

je 9 ročníků a oddělení školní družiny, kam se mohou hlásit žáci 1 . - 5 . ročníku. 

Obvyklý počet žáků je okolo 130ti. Maximální povolený počet žáků ve třídě je 14. 

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení poskytuje základní vzdělání 

dětem, které se, přestože mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v 

běžném typu základní školy. Do školy jsou přijímáni žáci, kteří trpí některou 

specifickou poruchou učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, zjištěných 

na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Ve škole se vyučují 

žáci na 1. i 2. stupni podle vzdělávacího programu Národní škola (č.j. 15724/97 - 20). 

Učitelé využívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku i 

další prostředky, aby žáci co nejlépe zvládli učivo. Žákům, kteří potřebují individuální 

studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své 

schopnosti. 

Záměr programu Národní škola neurčuje pro výuku závaznou metodu nebo učebnici. 

Učebnice nemůže učitele svazovat. Umožňuje vyučování v blocích a diferenciaci podle 

zájmu dětí a možností školy. Projekt považuje za závazné kmenové učivo v základní 

části učebního plánu ve všech ročnících a předmětech. Závazný je i celkový týdenní 

počet hodin včetně nadstavbové části. 

U nás probíhá výuka v tzv. etapách, kdy ranní dvouhodinový blok je celý týden 

věnován např. matematice, další českému jazyku, prvouce atp.. Hodnocení žáků prvního 

stupně na vysvědčení je slovní. Škola je charakteristickým typem školy s waldorfskými 
prvky. 

Zde uvádím jedno z hledisek pedagogické a didaktické koncepce, které částečně 

zahrnuje typ výuky na naší škole: 
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Výchova a vzdělávání ve Waldorfské škole je plně podřízena tomu, aby podněcovala a 

rozvíjela aktivitu dítěte, jeho zájmy a potřeby. K tomu je přizpůsobena i didaktická 

organizace výuky: Obsah vzdělávání je rozdělen časově do určitých bloků (tzv. epoch), 

v nichž se žáci zabývají soustavně po určitou dobu týmiž předměty. Důraz je kladen 

(kromě teoretických předmětů) na estetickovýchovné a pracovní předměty a na cizí 

jazyky. Žáci nejsou hodnoceni známkami, ale jejich výkony se oceňují 

charakteristikami, zahrnujícími i doporučení pro další rozvoj žáka. (Průcha, 1996) 

Waldorfská škola klade na praktické činnosti značný důraz. Rudolf Steiner definuje 

výchovný záměr následovně: "Jestliže víme, že náš intelekt se neutváří tím, že se 

zaměříme přímo na intelektuální výchovu, nýbrž když víme, že ten, kdo pohybuje 

neobratně prsty, má i neobratný intelekt, málo pohyblivé myšlenky a ideje- kdežto ten, 

kdo umí dobře pohybovat prsty, má i pohyblivé ideje a myšlenky a může vnikat do 

podstaty věcí, pak nebudeme podceňovat, co to znamená vyvíjet vnějšího člověka 

s cílem, aby se z celé výchovy vnějšího člověka vyvinul jako jeho část i intelekt." 

(Carlgren, F.1991, s.68). Praktické činnosti, prováděné z uměleckých a řemeslnických 

hledisek, mají vedle toho i funkci připravit člověka na situace, s nimiž se může setkat 

později v praktickém životě. Chlapci a dívky se zabývají pokud možno stejnými úkoly. 

Mezi praktické činnosti patří především "měkké" ruční práce, modelování, vyřezávání a 

práce s kovem. (Srpková, 2003) 

3. 2 Metodika práce 

V rámci své bakalářské práce jsem uskutečnila dva tématicky na sebe navazující 

projekty. Postupovala jsem podle obvyklého postupu při plánování projektu. Mojí 

výhodou při volbě projektu bylo vyučovací téma ve třetí třídě v předmětu prvouka. 

Nejdříve jsem nastřádala potřebné materiály, jak teoretické z literatury, tak praktické 

pomůcky v podobě materiálů k vyrábění. Téma jsem rozpracovala pomocí myšlenkové 

mapy. Přestože jsem si vytvořila mezipředmětové vazby, stěžejním předmětem se stala 

prvouka a pracovní činnosti. První téma „Pravěk" bylo dvoutýdenní (19.-23.11. a 26,-

30.11.2007). Z organizačních forem jsem dávala přednost skupinové práci, 

kooperativnímu vyučování, ale místo bylo i pro frontální výuku a samostatnou práci. 
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Snažila jsem se, aby žáci dostali prostor pro tvořivost a invenci s možností využití své 

vlastní fantazie. Výstupem projektu byla besídka, která byla zároveň i motivačním 

prvkem. Ve druhém navazujícím projektu (týdenním: 14 . - 19. 1. 2008) jsem zachovala 

stejný styl organizačních forem vyučování, ale mým předmětem výzkumu se stalo 

hlavně porovnávání prací a pokračování v pozorování dětí při projektu, zejména při 

pracovních činnostech. Pro hodnocení projektu jsem použila tyto metody: 

nestandardizované dotazníky před a po projektu, interview (strukturovaný rozhovor) 

spaní učitelkou. Jako další metodu výzkumu jsem zvolila metodu přímého, 

strukturovaného pozorování, zaměřeného na kvantitu iniciativy dětí. To jsem prováděla 

při teoretické části u každého ranního sezení v kruhu, kdy se opakovalo učivo 

z předešlého dne a navázalo se na učení nové, v časovém rozmezí 20 - 35 minut a při 

praktických částech cca 45 minut po 15 dní a 15 dní mimo projekt - při etapách 

matematiky a českého jazyka - odkaz na další údaje: kapitola 4.4.4 s. 66, 67. 

Nestandardizovanv dotazník pro učitele - odkaz na podrobnosti a metodiku: viz s. 77. 

Dále mi posloužily také opakovači písemné práce a pracovní listy. 

Metodika hodnocení aktivizačního vlivu zapojení žáků se specifickými poruchami 

učení do projektů na účinnost vzdělávacího procesu, především na míru získaných 

vědomostí a dovedností je uvedena v rámci jednotlivých projektů v kapitole 4 

Výsledky práce a jejich hodnocení na s. 50 a dále. 

Po ukončení projektů si děti vlepily jako památku na projekt fotografie do své třídní 

kroniky. Projekt jsem zhodnotila, ukončila a vytvořila vlastní závěry. 

Vstupní podmínky mé práce byly zjednodušeny tím, že jsem svůj projekt mohla 

realizovat přímo ve škole, kde pracuji dopoledne jako pedagogická asistentka a 

odpoledne jako vychovatelka ve školní družině. Navíc jsem podobný projekt realizovala 

vloni v rámci školní družiny. Naše škola zařazuje projekty do výuky a není a není proti 

nim tudíž „imunní". Protože problematika mé práce se týká především výuky, 

domluvila jsem se s paní třídní učitelkou třetího ročníku, zda by mi umožnila podílet se 

na netradiční výuce, protože bylo nutné přeorganizování časového plánu. Souhlasila a 

zajistila změnu v týdenních plánech, které děti dostávají vždy v pátek před novým 

pracovním týdnem domů k podpisu rodičů. S paní učitelkou jsme se domluvily na tom, 
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že mi přenechá organizaci výuky s tím, že ji spolu předem zkonzultujeme, aby měla o 

mém působení v její třídě přehled. Vstříc mi vyšla i paní ředitelka, která neměla 

námitek. 

3. 3 Charakteristika žáků cílové skupiny 

Ve třídě, s kterou jsem spolupracovala je 12 žáků. Z toho 8 chlapců a 4 dívky. Jejich 

věkové rozmezí je 9 - 12 let (někteří žáci měli odklad, nebo opakovali ročník, nebo 

obojí). Děti v této třídě jsou velice živé a většinou mají i problémy s kázní (zejména 

chlapci). Jako kolektiv působí nesourodě - jsou hádaví a často se perou. Je u nich patrná 

nevyváženost v uzavírání kamarádských vztahů. Myslím, že se u nich jedná o sociální 

nevyzrálost, která se vzhledem k jejich věku a rodinnému zázemí dá omluvit. ( Většina 

dětí pochází buď z neúplných nebo sociálně slabších rodin). Musím ale děti pochválit za 

to, že dokázaly být při spolupráci i ukázněné, zručné, aktivní, zaujaté činností a touhou 

po dalších informacích. 

3. 3 .1 Diagnózy zainteresovaných dětí: 

Myslím si, že je zde namístě uvést diagnózy „třeťáků", se kterými jsem pracovala, 

protože jsem z těchto diagnóz vycházela při zpracování plánu projektů. Jména dětí 

uvádím pod velkými písmeny latinské abecedy. Diagnózy byly stanoveny psychology 

z pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP). 

A: 

Specifická porucha písemného projevu (dysgrafie a velmi susp. dysortografie) ve 

spojení s hyperkinetickou poruchou chování na bázi MMD a na podkladě oslabení 

jemné motorické a vizuomotorické koordinace (včetně artikulační neobratnosti 

s následnými obtížemi ve fonemickém uvědomění a obtíží v grafické nápodobě psacích 

tvarů písmen). 
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B: 

Celkový vývoj kognitivních schopností ve spodním pásmu průměru, dysgrafíe. 

C: 

Specifická porucha písemného projevu (dysortografie,dysgrafíe) a čtení (dyslexie na 

hranici l.a 2.stupně defektu) na podkladě oslabení v oblasti 1) sluchové percepce 

(sluchová analýza a diskriminace, rozsah bezprostřední sluchové paměti), 2) 

vizuomotorické paměti (obtíže ve výbavnosti psacích tvarů písmen), 3) integrace funkcí 

se zpomalením tempa při komplexních činnostech se znaky (patrné zejména při psaní), 

4) automatizace čtecích a psacích stereotypů a 5) pozornosti a výkonnosti (kolísání 

výkonů se snadnější odklonitelností pozornosti, unavitelností a nárůstem 

psychomotorického neklidu). 

D: 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou - ADHD (stížené soustředění, psychomotorický 

neklid, zvýšená unavitelnost), specifická porucha písemného projevu (dysgrafíe, 

dysortografie) na podkladě oslabení - kromě pozornosti - v oblasti 1) jemné motorické 

koordinace a koordinace vizuomotorické, 2) řečové artikulace (přetrvávající dyslalie, 

artikulační neobratnost s následnými obtížemi ve fonemickém uvědomění), 3) znakové 

identifikace (záměny písmen, číslic, operačních znaků i slov, obtíže ve vybavování 

slovní zásoby) a 5) seriace (sklon k záměnám pořadí znaků) - u chlapce s celkově 

dobrým vývojem rozumových schopností, aktuálně zcela v souladu s věkem. 

E: 

Nerovnoměrný rozvoj psychických funkcí psychických funkcí, lze předpokládat výskyt 

vývojových poruch učení zejména v oblasti psané řeči, dysgrafíe. 

F: 

Specifická porucha čtení (dyslexie) a písemného projevu (dysgrafíe s dysortografíí) 

s aktuálně lehčími specifickými obtížemi v počítání v souvislosti s oslabením v oblasti 

1) znakové identifikace (obtíže ve výbavnosti, tendence k jejich záměnám), 2) 

analytické činnosti (včetně analýzy slov na hlásky) a 3) vizuomotorické koordinace. 

Činnosti školního typu také ovlivňuje oslabení pozornosti s ADHD (odklony, zvolněné 

pracovní tempo). 
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G: 

Smíšená porucha školních dovedností (rozvoj dyslexie, dysgrafie, susp. dysortografie, 

specifické obtíže dyskalkulického typu) v souvislosti s 1) komplikovaným procesem 

lateralizace a s potížemi v práci se znaky (písemnými i číselnými) 2) oslabením 

řečových funkcí a 3) symptomy ADHD ovlivňující celkovou školní výkonnost žáka 

(neurologem diagnostikovaná LMD). 

H: 

Výraznější porucha řečového (jazykového) vývoje (zejména v oblasti expresivní). 

Mírnější obtíže v oblasti vizuomotorické (obtíže dysgrafického typu). V souvislosti 

s opožděním řečového vývoje lze předpokládat výskyt vývojových poruch učení 

v kombinaci dyslexie, dysortografie a dyskalkulie (verbálního typu). 

I: 

Porucha písemného projevu (dysgrafie, dysortografie) a hraniční pásmo dyslexie u 

dívenky s celkově dobrým rozvojem rozumových schopností s oslabeními v oblasti 1) 

pozornosti a aktivity, 2) sluchové percepce a 3) senzomotorické koordinace. 

J: 

Smíšená porucha školních dovedností (dyslektického, dysortografického i 

dyskalkulického typu) v souvislosti s oslabením v oblasti 1) jemné motorické a 

vizuomotorické koordinace (včetně artikulační neobratnosti), 2) znakové identifikace 

(výbavnost písmen a výrazů), 3) sluchové analýzy a fonematického sluchu a 4) 

pozornosti a výkonnosti (s výkyvy ve výkonech a zvýšenou unavitelností). 

K: 

Nerovnoměrný rozvoj jednotlivých schopností (oslabení prakticko-názorové složky -

dyspraxie při dobrém rozvoji složky verbální. Oslabení v oblasti 1) jemné motorické a 

vizuomotorické koordinace (nevyhraněná lateralita ruky i oka), 2) zrakové percepce 

(nepročleněnost vnímání) a 3) pozornosti a výkonnosti (snadnější odklonitelnost 

pozornosti, potřeba vedení, zvýšená unavitelnost a výraznější zpomalení tempa při práci 

školního typu). Rozvoj specifických poruch učení -dyskalkulie, dysgrafie, 

dysortografie. 
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L: 
Velmi suspektní rozvoj smíšené poruchy školních dovedností (aktuálně dysgrafie, 

specifické obtíže dyslektického, dysortografického i dyskalkulického typu) související 

s poruchou pozornosti (ADHD s nízkou odolností vůči vyrušení a s kolísáním 

výkonnosti) a oslabením jemné motorické koordinace (audio i vizuo). 
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Přehledná tabulka SPU a hvperkkinetickvch poruch žáků: 

Kód žáka 1 Diagnóza 

A 3,5,6,8,12 

B. 2,5,9 

C 4,5,6,10,11,13 

D 5,6,9,10,11 

E 3,5,9 

F 3,4,5,6,7,8,11 

G 4,5,6,7,11 

H. 4,5,6,7,9 

I. 3,4,5,6,8,11 

J. 4,6,7,8,10,11 

K 1,3,10,11 

L 5,6,7,11 

Legenda: 

1. Nerovnoměrný vývoj rozumových schopností 

2. Celkový vývoj rozumových schopností 

3. Suspenzivní rozvoj SPU 

4. Dyslexie 

5. Obtíže v oblasti grafomotoriky, dysgrafie 

6. Dysortografie 

7. Komplikovaný rozvoj početních dovedností, dyskalkulie 

8. Artikulační neobratnost 

9. Oslabení řečových funkcí, dyslalie 

10. Snadná unavitelnost 

11. Porucha pozornosti a aktivity 

12. Hyperkinetická porucha na bázi MMD 

13. Psychomotorický neklid 

- Písmena s tečkou = dívky 
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4 Výsledky práce a jejich hodnocení 

4.1 Postup práce na výukovém projektu 

Záměr projektu 

Hlavním záměrem bylo využít různé prostředky k zaktivizování žáků (pomocí her, 

praktických činností, dramatizace, vlastních rozvah atp.) a tím získání trvalejších 

vědomostí a osvojení si učiva. Vzbudit u nich zájem o učivo, rozvíjet mezilidské 

vztahy a především posílit sebevědomí dětí a víru ve své schopnosti. 

Druhy projektu 

První i druhou část projektu bych charakterizovala jako středně dlouhé (1 a 2 týdny), 

uměle připravené učitelem (s tolerancí spontánního zasahování žáků), kolektivní 

(třídní), propojené s více předměty, s řešením praktických problémů, hodnotící 

(směřování k získání vědomostí o probíraných tématech), ale i drilové (získávání nové 

dovednosti - manuální), velký rozsahem (v 1. části —> výstup - besídka). 

Dotazník před projektem: 

Milé děti, přinesla jsem vám na vyplnění list s otázkami, kterému se říká dotazník. Jsou 

v něm otázky, u nichž zakroužkujete odpověď, kterou si po pravdě vyberete. Kde nejsou 

žádné možnosti na výběr, odpověď napište nebo nakreslete. Dotazník nepodepisujte, 

není to žádná prověrka. Chci jen zjistit, co vás zajímá a co byste rádi dělaly nebo si 

vyzkoušely při etapě prvouky. Prosím vás, abyste ho vyplnily a pokud během 

vyplňování nebudete něčemu rozumět, přihlaste se. Děkuji! 

1. Jsi: 

a) chlapec 

b) dívka 

2. Slyšel/a jsi něco o pravěku? - co? (napiš, nakresli) 

3. Co bys chtěl/a z toho prozkoumat? (napiš, nakresli) 
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4. Chtěl/a by sis vyzkoušet život pravěkého člověka? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

5. Chtěl/a bys aby tvou školní činnost viděli i tví rodiče? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

Výsledky a hodnocení dotazníku před projektem 

Dotazník vyplnili 4 dívky a 8 chlapců. 

2. Slyšel/a jsi něco o pravěku? - co? 

Žili tam pralidé — lx / 3x 

Dinosauři -Ox / 2x 

Tyranosaurus co všechny žral -Ox/ lx 

Lidé byli jako opice - lx / Ox 

Žilo se v jeskyních - lx/ 4x 

Lovilo se s kyjem - Ox / 3x 

Lovili mamuty -2x/4x 

Jedlo se syrové maso - lx / lx 

Jedly se kořínky - lx / lx 

Lidé žvýkali kůže - lx / Ox 

Měli oheň s blesku -Ox / lx 

3. Co bys chtěl/a z toho prozkoumat? (napiš, nakresli) 

Mamuta - 2x / 4x 

Jeskyně - lx/ 4x 

Oheň -Ox/ lx 

Dinosaura -Ox/ lx 
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Pralidi -Ox/ 3x 

Neodpovědělo - 2x / 2x 

4. Chtěl/a by sis vyzkoušet život pravěkého člověka? 

Ano - 2x / 7x 

Ne - Ix / Ox 

Nevím - lx / lx 

5. Chtěl/a bys aby tvou školní činnost viděli i tví rodiče? 

Ano - 4x / 6x 

Ne -Ox/ lx 

Nevím - Ox / lx 

Hodnocení: 
Z odpovědí vyplynulo, že děti mají o pravěku zkreslené představy (dinosauři atp.), jiné 

aspoň zjednodušenou představu, ale objevily se i správné konkrétní odpovědi. Odpovědi 

z první otázky se zřejmě staly i inspirací k odpovědím na druhou otázku, i když vyšly 

celkem reálně (myslím docela uskutečnitelně). Ze čtvrté otázky vyplynula touha dětí po 

poznání neznámého (snad i tajemného). Na poslední otázku odpověděla kladně většina 

dětí. Myslím, že děti jsou zvídavé a chtěly by se zapojit do aktivit, které je čekají - a to 

je dobrý základ do začátku. 

4. 2 Projekt - 1. část: Pravěk (sběrači a lovci) 

Časový rozvrh projektu : 

5 dnů (některé éinnostl ale předcházely vlastnímu projektu, jiné na něj volně 

navazovaly) 
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Cíle projektu: 

1) vzdělávací : 

• seznámit se s životem našich předků v pravěku 

• pochopit význam lidského společenství (tlupy) pro jednotlivce, nutnost 

společenské dělby práce 

• rozvíjet slovní zásobu (příroda v pravěku, popis člověka,jednoduché nástroje, 

rituály...) 

• uplatňovat různé formy komunikace (gesta, posunky,mimika, zvuky, skřeky, 

jednoduchá řeč), dodržovat vytvořená pravidla komunikace (naslouchání 

druhým) 

• číst s porozuměním 

• zachytit prožitou skutečnost kresbou i písemnou formou 

• rozvíjet manuální zručnost při práci s přírodními a technickými materiály 

2)výchovné : 

• rozvíjet vzájemnou pomoc a účinnou spolupráci, pocit sounáležitosti se 

skupinou 

• dodržovat pravidla chování ve společnosti (tlupě) 

Plán činností: 

1. den: TLUPA 

1) soustředění v kruhu na koberci kolem ohniště, vytvoření tlupy 

2) vymýšlení svých jmen, jména tlupy - zápis jména tlupy na pracovní list (DÚ -

nakreslit se jako pravěkého člověka, zapsat své jméno, přinést větev, kámen, 

kožešinovou vestu apod. na pravěký oděv a k výrobě jednoduchého nástroje) 

3) pozorování a popis pravěkého člověka v různých vývojových stádiích, 

předvádění způsobu života (pantomimikou) 

4) společné obydlení a dotvoření přístřeší (stanu) 
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5) život v tlupě - praktické předvádění jednoduchých činností mužů, žen a dětí 

v tlupě - hra s použitím připravených pomůcek, dorozumívání se posunky, 

zvuky, skřeky, gesty 

6) zápis úkolů jednotlivých členů i celé tlupy do pracovních listů, zásady života v 

tlupě 

7) prohlížení encyklopedií, četba textů v pracovních listech, knihách 

2. den: SBĚRAČI 

1) soustředění se v kruhu kolem ohně, opakování poznatků z 1. dne 

2) společné oblékání do kožešin, výroba nástrojů (zbraní) za pomoci spolužáků i 

učitelky 

3) diskuze v kruhu - čím se pravěký člověk zpočátku živil, využití knih 

4) po třídě i na chodbě jsou rozmístěny plody, semena apod., jednotliví členové 

tlupy 

5) hledají potravu, posunky přivolají tlupu, o potravu se spravedlivě dělíme, jíme ji 

6) zápis a kresba plodin, které pravěký člověk sbíral na pracovní listy, četba textů 

7) dotvoření ohniště (přinesenými větvemi, kameny), objev ohně, rozdělávání ohně 

-praktické pokusy - křesání křemeny - ve tmě v kabinetě pozorování jisker, tření 

- vrtění hůlkou), význam ohně pro člověka 

8) zápis na pracovní listy, kresba 

9) výroba zubů z Terakoty 

10) rituály - nácvik rituálního tance lovců (využití bubnu a nahrávky CD) 

3. den: LOVCI 

1) soustředění v kruhu, opakování poznatků z 2. dne 

2) vyprávění o vyrobených nástrojích, zbraních, pokusy - štípání pazourku, výroba 

náhrdelníku z terakotových zubů 

3) vyhledávání nástrojů v knihách, encyklopediích, četba v kruhu u ohně 

vzájemné předávání zkušeností 

4) zápis a kresba do sešitu - jednoduché nástroje 

5) porada u ohně, příprava na lov, vymýšlení taktiky lovu 

6) rituální tanec lovců (nacvičený předchozí den) 
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7) lov ve škole, pátrání po mamutovi, dodržení smluvené taktiky lovu, objev 

mamuta (kresba připevněná na krabici, uvnitř jsou v obalu párky), ulovení, 

obřadní dopravení kořisti k ohni, dělení kořisti 

8) rituální kresba úspěšného lovu uhlem na „skálu", zápis o lovu na pracovní list 

9) video - Osada Havranů 

4. a 5.den: NÁCVIK BESÍDKY 

1) opakování poznatků z předešlého dne, soustředění v kruhu 

2) povídání o možnostech využití „relikvií" k besídce -(nápady, návrhy) 

3) rozdělení rolí 

4) dramatizace textu 

5) pohybová a hlasová-cvičení 

Materiální prostředky ( k oběma částem projektu) : 

- materiál: umělé i přírodní kožešiny, větve, klacíky, kukuřičné šustí, provázky, 

kamínky, kameny, kosti, provázek, barvy, balicí papír, kartony, krabice, uhel, bílá 

Terakota, špejle, drobné jedlé plody Gablka, dýňová semínka, ořechy apod.), sláma, 

bambusové stonky, nitě, keramická hlína, párátka, „nanuková" dřívka, vodové 

barvy, voskovky, čtvrtky, pracovní listy, psací potřeby, křídy, uzenina (párky). 

- pomůcky: nástěnné obrazy vývojových stadii člověka, obrázky z časopisů, knihy: 

BEAUMONTOVÁ, É. Obrázky dinosaurů a pravěku. Mladé letá, 2001, 

AUGUSTA, J. U Pravěkých lovců., ŠTORCH, E. Lovci mamutů., KLEIBL, J. 

Dějiny psané kamenem. Praha: Artia 1976., MANDELOVÁ, H. A KOL. Dějepisné 

atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Kartografie 1995., 

BUFFETAUT E A KOL. Od velkého třesku k člověku. Bratislava: Gemini 1993., 

SVOBODA P. a DVORSKÝ P. Archeologové na loveckých stezkách. Jiří svoboda 

1994., encyklopedie, video, videokazeta E. Štorch: Osada Havranů), přehrávač CD, 

CD HV pro 4. ročník ZŠ („vodní hudba"). 

- nářadí, nástroje: stanová konstrukce, ohniště (z větví, papírových kamenů a 

plamenů, které děti vyrobily vloni ve školní družině), větve, kameny (také 

pazourek, křemen), kosti, tabule, prkénko s vyvrtanými otvory, velký buben, nůž, 

kožené řemínky, velké jehly, nůžky, jehly (obyč.). 
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Realizace projektu 

MOTIVACE : 

Žáci se už předem těšili na projekt. Z týdenního plánu se dozvěděli, co je čeká, někteří 

přinesli encyklopedie a knihy.V předchozím týdnu jsme také připravovali „skálu" 

(mačkaný reliéf z balicího papíru a tapetového lepidla - na kartonu, pomalovaný 

temperou) pro jeskynní rituální kresbu.V den zahájení projektu našli žáci ve třídě 

pravěkou výzdobu - nástěnné obrazy, obrázky a texty na magnetické tabuli, nakreslené 

obrázky na tabuli, výstavky encyklopedií, knih, kostí, kožešin, kamenů ..., připravenou 

stanovou konstrukci, umělé kožešiny (přehozy), ohniště. Motivací byl i můj příchod 

coby pravěkého člověka. Posunky a zvuky jsem „objevovala" nové tábořiště a vyzývala 

děti, aby se ke mně přidaly. 

PRŮBĚH PROJEKTU: 

Předmětům, které se v daném týdnu neprobírají při hlavním vyučování, jsme se 

věnovali při opakovacích cvičeních.V rozvrhu hodin mají žáci každý den nejprve 

stominutové hlavní vyučování. Další učební jednotky pak trvají 45 minut. Projekt 

probíhal při hlavním vyučování - v epoše prvouky, při hodinách cvičení z českého 

jazyka, v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, hudební výchovy a 

dramatické výchovy. Nebyl přesně dodržen rozvrh hodin, jednotlivé činnosti na sebe 

volně navazovaly, prolínaly se. 

Prvouka 

• nápodoba každodenních činností pravěkého člověka, „hra na pravěk"- dělba 

práce v tlupě (sběr plodin, dřeva, rozdělávání ohně, výroba nástrojů, lov, 

zpracování kůží, tvorba oděvu, přístřeší) 

• prohlížení obrázků, nástěnných obrazů, encyklopedií, knih, předmětů (kosti, 

kožešiny, pazourky...) - popis, vypravování, vyhledávání informací, odpovědi 

na otázky) 
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• zápis a kresba na pracovní listy, založení sešitu prvouky 

• video „Osada Havranů" 

• projekt byl součástí dvoutýdenní epochy „Čím se živili naši předkové" (po 1. 

části „Sběrači a lovci" následovala ještě 2. část „ Pastevci a zemědělci" s 
průběžným nácvikem besídky) 

• hlavní část projektu probíhala při hlavním vyučování, věnovali jsme mu tři 

dny, některé činnosti byly ale připravovány už v předchozím týdnu, jiné na 

projekt dále navazovaly 

Český jazyk 

• četba textů na pracovních listech, v knihách a encyklopediích 

• vypravování o životě v pravěku, popis pravěkého člověka podle nástěnných 

obrazů, formulování odpovědí na otázky v sešitě 

• opis textů z tabule na pracovní listy 

Hudební výchova 

• rituály - pravěký tanec lovců (taneční improvizace, souhra ve skupině) na 

reprodukovanou hudbu i podle rytmu udávaného bubnem 

• pravěké zvuky - rozvoj hudební představivosti (pomocí různých předmětů i 

hudebních nástrojů vyluzujeme různé zvuky a vyprávíme, co nám připomínají, 

dorozumívání se pomocí zvuků) 

Dramatická výchova 

• vyprávění zážitků z lovu pomocí posunků, gest, skřeků 

• bojový pokřik, souboj tlup v síle zvuku, spolupráce ve skupině 

• pantomima - rozdmýchávání ohně (představivost, rozvoj fantazie) 

• „natáčení filmu o pravěku" - příprava na vystoupení (akademii) 

Výtvarná výchova 

• masky a líčení - pravěký člověk (oděv, líčení před akademií) 

57 



. příprava stěny jeskyně (skály) - plastický reliéf z balicího papíru a kartonu 
pomalovaného temperovou barvou 

• rituální kresba uhlem na „stěnu jeskyně" 

• kresba obrázků na pracovní listy 

Pracovní činnosti 

• výroba zubů z Terakoty, navlékání na kožený řemínek 

• výroba zbraní - přivazování kamenů k násadě, „opalování" oštěpů (namáčení do 

černé barvy) 

• průběžné dotváření přístřešku 

Prezentace projektu : 

• záznamy v pracovních listech, ze kterých vytváříme pracovní sešit (kroužková 

vazba) 

• vystavené výtvarné práce - jeskynní rituální kresby 

• prezentace fotografií z realizace projektu na internetových stránkách školy 

• vystoupení pro rodiče a veřejnost na školní besídce 

4. 3 Projekt - 2. část: Jak lidé dříve bydleli 

Cíle projektu: 

Cíle 2. části projektu byly stejné jako v projektu předchozím, jen tématicky zaměřené 

k novému poznání, a to bydlení lidí od prvních jednoduchých přístřešků až po dobu 

rytířů. Cílem bylo dětem nejen přiblížit způsoby bydlení v dávných dobách, ale hlavně 

přemýšlet o důvodech proč tomu tak bylo a zaujmout děti vlastními praktickými 

činnostmi. 
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Plán činností: 

1. den: PRVNÍ STAVBY 

L) soustředění v kruhu na koberci, povídání o tom „kdo co ví", nebo si myslí, jak tc 

asi bylo, či mohlo být - logické uvažování, rozvíjení fantazie 

2) listování v knihách a encyklopediích, povídání podle obrázků 

3) zápis do pracovních listů 

4) četba textů v pracovních listech, knihách 

5) výroba přístřešků kočovníků 

2. den: PRVNÍ VESNICE 

1) opakování poznatků z předešlého dne, úvahy k tématu - proč si lidé začali 

zakládat vesnice, vyvození odpovědí 

2) soustředění ve skupinkách na koberci, práce s knihou, listování, hledání staveb, 

jejich popisování, nové poznatky 

3) stavba domu 

4) reflexe nových vědomostí 

5) zápis z tabule do pracovních sešitů 

3. den: HRADIŠTĚ, PRVNÍ MĚSTO 

1) opakování poznatků z předešlého dne 

2) na koberci v kruhu: konfrontace názorů na téma umístění hradišť a jejich 

vybavení a obraně 

3) listování a četba v naučných knihách, hledání odpovědí 

4) stavba hradiště 

5) zápis z tabule do pracovních sešitů 

4. den: HRADY 

1) soustředění v kruhu na koberci, povídání o hradech, úvahy nad jejich umístěním, 

k čemu a komu sloužily 

2) poznatky o našich nejznámějších hradech, názvy, umístění, vyprávění dětí o 

zážitcích z výletu na hrad Kost 
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3) zápis a kresba do sešitu 

4) stavba hradu 

5) povídání o životě na královském hradě, dobývání hradu, bitvách, zbraních, 
* brněních, o rytířských mravech a zvyklostech 

6) přiblížení rytířských turnajů hrou „kohouti" 

5.den: RODOVÉ ZNAKY 

1) soustředění na koberci a opakování vědomostí a připomenutí zážitků předešlého 

dne 

2) rozdělování vymyšlených šlechtických jmen, vyprávění o dobrých skutcích 

3) společné vyhodnocení nejlepšího skutku - za odměnu pasování na rytíře, 

dramatizace 

4) výroba erbů 

5) vystavení hotových prací na „hradní zdi" 

4. 3 .1 Průběh prakticky zaměřených částí druhého projektu 

1. den 

Výroba přístřešků kočovníků: 

Děti už teoreticky věděly, jak a proč přístřešky právě vypadaly. Po výzvě aby si 

představily, že jsou dávní kočovníci a určitě chtějí v něčem bydlet, bylo jejich úkolem 

rozčlenit se do tříčlenných skupinek, ve kterých budou spolupracovat. Doprostřed 

koberce jsem přinesla velký koš s různým materiálem (klacíky, špejle, provázky, 

kožešiny, kamínky atp.), jehož obsah si měly nejdříve prohlédnout a zjistit, co by se jim 

ke stavbě právě hodilo. Pak už bylo jen na nich, jak se úkolu zhostí. Skupinky si mohly 

vzájemně pomáhat i radit. Názornou metodou jsem předvedla, správnost držení jehly, 

způsob navlékání nitě a jednoduché sešití „kůží". Pokud došlo ke „konstrukčnímu" 

problému, byla jsem k dispozici a např. demonstrací předvedla jak na to. Zároveň jsem 
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dohlížela na bezpečnost práce a sledovala jejich aktivitu. Motivací byla následná 

výstavka seskupených přístřešků i s ohništi. 

2. den 

První vesnice - stavba domu : 

Úkolem bylo přiblížit dětem konkrétní postup práce při stavbě vesnických domů. 

Zapamatovat si pojem došky a proplétání. Při vysvětlování práce jsem se držela dělené 

instruktáže. Nejdříve jsem před sebe postavila prkénko s provrtanými otvory (výrobky 

žáků pátého ročníku v dílně) a do nich „ zavrtala" přibližně stejně nalámané klacíky. Na 

krajním klacíku byly „svorkovačkou" předem připravené, připevněné jednotlivé 

proužky kukuřičného šustí. Ty děti dále proplétaly mezi klacíky a vytvářely tím 

napodobeninu zdi. Potom jsem předvedla výrobu došků. Nastříhala jsem stébla slámy, 

svázala v krajní části v malou otep provázkem a nakonec vysvětlila, jak se skládaly na 

sebe, aby voda neprotékala dovnitř. Děti opakovaly předvedené operace po mně a 

postupně nám vznikaly nárysy staveb. 

3. den 

Stavba hradiště 

Nejdříve jsem s dětmi osvěžila učivo o stavbě hradiště pomocí kladených otázek. Poté 

jsem dětem vysvětlila s jakým budou pracovat materiálem a proč si mají vzít pracovní 

oděv. Srazily jsme k sobě lavice, přikryly je igelitem a tím vytvořily velký pracovní 

stůl. Tím jsme připravily podmínky pro naši další skupinovou práci. Nařezala jsem 

Strunou na plátky keramickou hlínu a rozdala dětem. Děti ji po mém vzoru hnětly 

v rukou aby změkla a byla tvárná. Pak jsem pomocí jednorázové instruktáže předvedla 

jak mají s hlínou pracovat a jak můžou doplňovat do svých staveb detaily z jiných 

materiálů (dřívka, párátka...) Děti měly volný výběr uspořádání skupin i typu staveb. 

Děvčata si vybrala drobné stavby a kostelík, chlapci se vrhli do stavby obranné zdi a 

padacího mostu. 

61 



4.den 

Stavba hradu 

Činnost, kterou jsem pro děti vymyslela k doplnění učiva, je jednoduchá, konstruktivní, 

skupinová hra. Zde nebylo zapotřebí zvláštních instruktáží. Děti dostaly za úkol 

společně vystavět jeden velký hrad podle svých nabytých znalostí z dřevěných kostek, 

se vším vybavením, co k hradu patří. Potěšil mě jejich přístup k práci a vyřešení 

skupin i spousta nápadů, jako například nezbytnost studny, se kterou si samy poradily. 

Hrad se stal i předmětem k další činnosti zejména o přestávkách, kdy si ho děti různě 

přestavovaly a doplňovaly,-nebo také zdokonalovaly. 

5. den 

Výroba erbů 

Děti si v předešlých aktivitách mimo jiné vymýšlely svá nová šlechtická jména a 

zdramatizovaly „pasování na rytíře". Poté jsem jim navrhla, že si můžou vymyslet i svůj 

vlastní rodový znak - erb. Tvar erbu si obkreslily podle šablony, nakreslily a částečně 

vybarvily voskovkou, tuto kresbu ještě omalovaly vodovými barvami a nakonec 

vystřihly. Postavily „hradbu" z molitanových kostek s písmeny (pomůcka k ČJ) a s mojí 

pomocí si každý svůj erb připevnil na hradbu špendlíky. 

4. 4 Otázky pro diskusi, dotazníky a výsledky pozorování 

4. 4.1 Otázky užívané k ústnímu opakování při první části projektu 

1. Jak vypadal pravěký člověk? 

2. Jak zaháněl dravá zvířata? 

3. Proč žili pravěcí lidé v tlupách? 
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4. Jakou úlohu měli všichni členové tlupy? 

5. O co se starali muži? 

6. Co měly na starost ženy? 

7. Co měly za úkol děti? 

8. Proč říkáme pravěkým lidem sběrači? 

9. Co sbírali a jedli? 

10. Co dělali v období sucha, kdy byl nedostatek rostlinné potravy? 

11. Proč vyžadoval lov spolupráci celé tlupy? 

12. Jak probíhal lov? 

13. Jaký význam měl oheň pro člověka? 

14. Jak oheň získal, dokud ho neuměl sám rozdělat? 

15. Jak rozdělával oheň? 

16. Vyjmenuj jednoduché nástroje, které člověk uměl vyrobit. Řekni také k čemu 

používal. 

17. Jak se jmenoval pro člověka nejdůležitější kámen? 

18. K čemu sloužila velká kost - mamutí lopatka? 

19. K čemu sloužily obrovské kosti a mamutí kly? 

20. Z čeho si vyráběl jehlu? 

21. K čemu také sloužily šperky, rituální předměty nebo kresby na stěně jeskyně? 

4. 4 .2 Otázky užívané k ústnímu opakování při druhé části projektu: 

1. Před čím se ukrýval pravěký člověk? 

2. Co je to nepohoda? 

3. Kam se ukrýval? 

4. Jaké byly první stavby, které si člověk postavil? 

5. Co použil člověk na první stavby? 

6. Proč se lidé stěhovali z místa na místo? 

7. Jak se jim říkalo? 

8. Kdy začali lidé zakládat první vesnice? 

9. Jak vypadaly první vesnické domky? 
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10. Co dávali na střechu? 

11. Z čeho byla podlaha? 

12. Proč vznikala hradiště? 

13'. Jaké stavby stály uvnitř hradiště? 

14. Kdo se ukryl do hradiště v době nebezpečí? 

15. Kde stály hrady? 

16. Jaký materiál používali stavitelé hradů? 

17. Které části hradu sloužily kjeho obraně? 

18. Co nesmělo u hradu chybět? 

19. Vyjmenuj alespoň tři naše nejznámější hrady. 

20. K čemu sloužily došky a šindele? 

21. Z čeho jsou vyrobeny došky? 

22. Z čeho jsou vyrobeny šindele? 

23. 

- Odpovědi dětí na otázky při opakovacích cvičeních hodnotím výborně až 

chvalitebně. (Výsledky též zaznamenány v kapitole 4.4.4 - pozorování, 

kategorie č.5, s. 67) 

4. 4. 3 Dotazník po projektu 

1. Líbil se ti projekt? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

2. Co všechno sis o pravěku zapamatoval? 

3. Je pro tebe lepší si vše vyzkoušet nebo raději jen posloucháš? 

a) vyzkoušet 

b) poslouchat 

c) nevím 

4. Co se ti na projektu líbilo nejvíce? 
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5. Chtěl/a bys i někdy příště, aby tvou školní práci viděli rodiče? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

Výsledky a hodnocení dotazníku po projektu 

1. Líbil se ti projekt? 

Ano - llx 

Ne-lx 

2. Co všechno sis o pravěku zapamatoval? 

Jak jsme vyráběli náhrdelníky ze zubů - 5x 

Jak jsme vyráběli zbraně - 7x 

Jak jsme lovili mamuta - 6x 

Jak jsme chystali pastě - 3x 

Oštěp - lx 

Sekeromlat - 3x 

Pazourek - lx 

Bydlení ve skále - lx 

Byla besídka - 2x 

Nic si nepamatuji - lx 

Bydlení v jeskyni - lx 

Žvýkání kožešin - lx 

Jak pravěcí lidé útočili - lx 

Ze muži se starali o ženy - lx 

Rituální tance - lx 

3. Je pro tebe lepší si vše vyzkoušet nebo raději jen posloucháš? 

Vyzkoušet - lOx 

Poslouchat - 2x 
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4. Co se ti na projektu líbilo nejvíce? 

Rituální tanec - 2x 

Jeskyně - 2x 

Podlaha z hlíny - lx 

Výroba zbraní - 5x 

Lov mamuta - 4x 

Lov medvěda (na besídce) - lx 

Vyrábění zubů - 4x 

5. Chtěl/a bys i někdy příště, aby tvou školní práci viděli rodiče? 

Ano - 12x 

Ne-Ox 

Nevím - 0 

Hodnocení 
Musím zde vyzdvihnout fakt, že dotazník jsem nenechala vyhodnotit dětem 

bezprostředně po projektu, ale až s časovým odstupem osmi tvdnů před začátkem druhé 

části projektu. Chtěla jsem vyzkoušet, zda jsou znalosti a zážitky dětí s SPU po projektu 

dlouhodobějšího charakteru a jaká je jejich četnost. 

Děti si na projekt vzpomněly a kromě jednoho se líbil všem. Tím, že na otázku co si z 

něj pamatují, vyšlo celkem 15 variant různých správných odpovědí. Vzhledem k jejich 

předem naprosté nepřipravenosti a „zbrklosti" odpovídání, je to dobrý výkon. 

V odpovědích se také celkem čtyřikrát objevilo slovo vyrábění v kladném slova smyslu 

a z toho vyvozuji, že praktické činnosti děti baví, nevnímají je jako „učení"a můžu ho 

zařadit bez obav i do druhé části projektu. Odpovědi dětí mě také utvrdily v tom, že 

radši upřednostňují praktické činnosti (vyrábění, zkoušení nových věcí, „přehrávání"-

dramatizace, hra atp.) před pouhým posloucháním výkladu učitele (frontální výukou). 

Všechny děti se shodly v tom, že by rády při svých aktivitách přivítaly i rodiče, a tím 

daly najevo touhu po jejich pozornosti, které se jim mnohdy nedostává. 
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4. 4. 4 Pozorování 

Postup při pozorování 

Pozorování jsem prováděla 15 dní při projektu a 15 dní mimo projekt - při etapách 

matematiky a českého jazyka. Abych mohla pozorovat děti i při praktických činnostech, 

využila jsem hodin pracovního vyučování mimo projekt. Pro každou část pozorování 

(projekt i mimo projekt) jsem volila stejnou strategii. 

Nejprve jsem si rozdělila kategorie, které chci pozorovat. Pozorovací arch jsem 

rozdělila na pravidelnou mřížku. Do horní osy x jsem napsala čísla, která označovala 

pozorovanou kategorii. Do osy y pak žáky pod výše určeným kódem (písmenem). 

Použila jsem přirozeného kódování, kdy jsem si vždy při zpozorovaném jevu udělala 

čárku. Každý nový den jsem oddělila v daném okénku zvýrazněnou čárkou. Nakonec 

jsem zaokrouhlený průměr na jedno desetinné místo z každé pozorované kategorie 

zanesla do tabulky. Kategorii 3 a 7 jsem „mimo projekt" nevyhodnocovala, protože se 

jim nedostávalo prostoru jako při projektu. Nakonec jsem vypracovala pro lepší 

přehlednost grafy. 

Kategorie pozorování: 

1. přichází s novými nápady 

2. projevuje zájem - otázky k tématu 

3. diskutuje o tématu 

4. hlásí se 

5. správně odpovídá na otázky 

6. je ochotný/á pomoci 

7. vyhledává informace 

8. vyrušuje 
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Výsledná tabulka pozorování a grafy: 

SKAT. 

žÁcr\ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
SKAT. 

žÁcr\ P M P M P M P M P M P M P M P M 

A 7 0,7 5 ,7 4,2 5,3 N 9 ,3 5,9 4 , 6 4,5 2 ,3 2,7 2 , 5 N 5,3 5,8 

B . 
0 0 0,3 1,7 0 , 6 N 4,1 4,5 2 , 6 2,2 2 0,2 1,1 N 0 0 

C 3,5 0,3 3 ,5 2,9 4 , 3 N 4 4,3 3 ,5 3,3 0 , 7 0,5 1,9 N 1,2 2,4 

D 
2 , 2 0,2 3 ,6 2,6 3 ,8 N 5 ,8 3,3 3 3 2 , 6 0,1 3 ,3 N 4 , 9 5,5 

E 
3 , 2 0,1 3,3 0,9 3 , 2 N 5 ,8 5,7 3 , 9 3,5 3 , 9 0,3 1,5 N 4 , 5 4,9 

F 
1,5 0 1,5 0,3 1,7 N 3,3 4,5 2 , 6 3,1 3 , 7 0,2 0 , 9 N 5,3 5,5 

G 
4 , 7 0,5 3,1 1,6 2 , 7 N 6 4,8 3 ,8 4,5 4 , 7 0,5 0 ,8 N 6 ,5 6,4 

H . 
0,1 0 1,1 0,3 1,4 N 4 , 3 4,5 0 , 9 2,7 3 , 8 0,5 3 N 0 0 

I . 
2 , 5 0,1 1,1 0,7 1,3 N 5,3 6,1 3,1 3 4 , 2 0,3 2 N 3,3 2,4 

J . 
0 , 4 0 0 , 6 0,2 1,3 N 1,2 4,9 4 , 4 3,3 3 , 9 0,3 1,2 N 0 0 

K 
1,5 0,1 1,2 0,3 1,8 N 3 , 9 3,8 3 3,2 3 0,2 2,1 N 4 ,1 3,6 

L 
1 0,1 0 , 6 0,4 2 ,8 N 3 , 9 3,9 1,3 2,3 1,1 0 3 ,5 N 6 , 2 5,8 

1 - 8 - sledované kategorie pozorování (viz. str. 67) 

M (Tučně kurzívou) - četnost výskytu mimo projekt 

P - četnost výskytu při projektu 
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mimo 

Přiložené grafy s označením ŽÁK „A" - ..L" znázorňují rozdíl 

pozorované kategorie při projektové výuce -(modré řadjl a při vyučování 

projekt -/červené řady) u všech jednotlivých žáků zapojených do výzkumu. 

Osa x - představuje četnost výskytu dané kategorie na ose y. Pozorované kategorie 
1 - 8 jsou uvedeny na s. 67. 
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Hodnocení 

Z výsledků je zřejmé, že výrazně větší podíl (odečteno z rozdílu v jednotlivých 

kategoriích při projektu a mimo projekt) má projektové vyučování na aktivizaci nových 

nápadů u dětí, projevení zájmu o probírané učivo, dává prostor k diskuzi o tématu, 

aktivizuje sociální dovednosti (ochota pomáhat si), dává možnost k vyhledávání 

informací. Ve frekvenci hlášení se, správných odpovědí a vyrušování nebyl zaznamenán 

téměř žádný rozdíl s výukou mimo projekt. 
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4. 4. 5 Interview s třídní učitelkou třetího ročníku 

Toto interview proběhlo formou řízeného rozhovoru. Paní učitelce Martině Glazarové 

jsem kladla otázky týkající se výukových projektů, a na její zkušenosti s projekty. 

1) Jak dlouho působíte v pedagogické praxi? 

Na naší základní škole působím 8 let. Předtím jsem byla 2 roky učitelkou Speciální 

mateřské školy a Základní školy při nemocnici. A v úplných začátcích své praxe jsem 

pracovala jako učitelka v mateřské škole. 

2) Máte i pedagogické zkušenosti s dětmi bez SPU? 

Jen s dětmi z mateřské školy a s dětmi hospitalizovanými v nemocnici. 

3) Učíte na základní škole s e vzdělávacím programem Národní škola. Je podle vás 

tento program vhodný pro děti s SPU? 

Ano, protože učivo na prvním stupni není postaveno na kvantitě, ale na pomalejším 

přísunu základních poznatků o něm. Tím je více času na zvládnutí látky, což je 

vzhledem kporuchám „našich" dětí výhodnější. Kladně hodnotím i praktickou 

zaměřenost, kde je akceptován čas na vyzkoušení poznatků v praxi, kde zapojí více 

smyslů, a žákům, kteří mají problém se čtením se daná látka lépe učí. 

4) S projektovou výukou máte zkušenosti. Mohla byste proto uvést její zápory 

a klady? 

Začnu tedy zápory: když děláte projekt, nestíháte probrat tolik látky a tím občas dojde 

k nabourání ročního učebního plánu a vzniká nebezpečí skluzu v jiných předmětech. 

Například v ČJ, kde o tématu čteme i píšeme, ale nezabýváme se tolik gramatikou. Jako 
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další problém vidím odklon od tématu, když si dělají děti myšlenkovou mapu samy. A 

pak také náročnost na přípravu - čas a organizaci, kde může dojít k nedohodě 

s ostatními kolegy - myslím tím např. výměnu učeben, volnou tělocvičnu, změnu 

rozvrhu. 

Za kladné považuji přínos pro děti a hlavně to, že je to baví! Samy si činnost organizují 

i plánují, nejde jen o poznávání sluchem, ale jak jsem již předtím uvedla, zapojí více 

smyslů. Můžou např. čichat, chutnat - prožitek je pro ně zapamatovatelný. Děti se učí 

rozhodovat a spolupracovat, projekt posílí pozice dítěte v kolektivu - např. pověřením 

vedoucím práce. Zaměstnání hyperaktivních dětí - zaměstnají ruce a tolik „nezlobí". 

Vidí smysl toho, co se učí pro život: např. je rozdíl v tom, naučit se básničku jen tak 

anebo k vystoupení pro rodiče. Stejné je to i s výrobky a obrázky. Zde bych chtěla 

vyzdvihnout i význam zapojení rodičů a rodiny. Výstupy z projektů jsou viditelné pro 

veřejnost a tím se zvyšuje prestiž třídy i školy. Výborné je i zveřejnění na internetových 

stránkách školy, tím mají rodiče o dění přehled, děti se vidí na fotografiích, můžou si o 

tom povídat. Velmi dobrým shledávám i vedení kronik. 

5) Jste spokojena s průběhem projektů Sběrači a lovci a Jak lidé dříve bydleli? 

Určitě. 

6) Myslíte si, že projekt byl efektivní z pohledu úspěšnosti žáků? 

Ano. 

7) Domníváte se, že aktivizace žáků při projektu byla dostatečná? 

Určitě. Většina žáků má velkou chuť do práce a zejména při prvoukových projektech na 

nich vidím spíš zklamání, když projekt končí. Ani teď tomu nebylo jinak. 
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8) Jak byste hodnotila účinnost vzdělávacího procesu při projektu na míru 

získaných vědomostí a dovedností? 
« 

Co se týče vědomostí - to nemůžeme u „nás" bezpečně určit. IQ je u „našich" dětí 

slabší, někdy až na hranici dolního průměru, (pozn.: průměrné IQ je 70 - 130) Jsme 

rádi, když umožníme přes praktickou stránku zafixování znalostí. Úkolem není nabytí 

encyklopedických znalostí, ale umožnit dětem další postup ke vzdělání. Při praktických 

činnostech zažijí pocit úspěchu, chuť do další práce, a z toho vyplývá i osobní posun. To 

bylo, myslím, splněno. 

9) Máte k projektu výhrady, kterých je potřeba se příště vyvarovat? 

Děti stíhaly bez prodlev, takže jsem spokojena. V rámci možností mají i dobré získané 

znalosti. 

10) Vím, že projekt byl velmi náročný na přípravu i organizaci, přesto ho i nadále 

upřednostňujete před pouze frontální výukou? 

Upřednostňuji. 

11) Proč? 

Daří se mi lépe motivovat a aktivizovat děti kpráci. Líbí se mi, že prolíná plnění úkolů 

dalšími předměty a vtom spatřuji smysluplnost. Moje práce mě uspokojuje a baví. Mám 

potom dobrý pocit já i děti. I když je to náročné, máme dobrý pedagogický kolektiv a 

základní kostru, pomůcky a materiál si předáváme. Projekt si přizpůsobíme jak 

potřebujeme - něco přidáme, pozměníme atd.. Umožní nám to tak více se věnovat jen 

projektu. 

Z rozhovoru vyplývá, že paní učitelka má k realizacím projektů kladný vztah a je 

spokojena s přístupem dětí k němu, i s jejich aktivitou a výsledky. 
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Shrnutí projektu 

Všechny body vzdělávacích i výchovných cílů se podařilo splnit. 
« 

4. 5 Průzkum četnosti používaných druhů projektů a názorů na 

aktivizaci a úspěšnost žáků při projektovém vyučování z pohledu 

pedagogů. 

Průzkum jsem provedla pomocí dotazníku (viz. níže), který jsem osobně předala svým 

kolegyním k vyplnění. Dotazník vyplnilo 6 učitelek z prvního a 8 učitelek druhého 

stupně. Vycházela jsem z předpokladu, že pojem projekt je jim znám a mají sním i 

určitou zkušenost. Snažila jsem se, aby výsledek byl zajímavější o to, že jsem sledovala 

rozdíl mezi výběry projektů na 1. stupni a 2. stupni naší školy. Seznámila jsem kolegyně 

také s faktem, že můžou v dotazníku zaškrtávat i více možností, pokud jich též 

využívají. Z grafů, které níže přikládám je zřetelný rozdíl v přístupu k dětem prvního 

stupně a druhého stupně.U druhého stupně se např. objevují i projekty „domácí", které 

by mladší žáci sami ještě nezvládli, přednost je v některých případech dávána frontální 

výuce. Osobně se domnívám, že hodně záleží na osobnosti žáka a jeho přístupu, a 

v období puberty obzvlášť. 

Poslední otázka se týkala zájmu rodičů o dění ve škole, protože jejich zájem považuji 

vzhledem k dětem s SPU za důležitý. 

OTÁZKY PRO PEDAGOGY ( PROJEKTOVÁ VÝUKA) 

1. Jste učitelkou : 
a) prvního stupně ZS 
b) druhého stupně ZŠ 

2. Využíváte k výuce projekty? 
a) ano 
b) ne 

3. Jaké typy projektů zařazujete do výuky? 
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I. Dle účelu: 
a) problémové 

b) konstruktivní 

c) hodnotící 

d) drilové 

II. Dle navrhovatele: 
a) spontánní (žákovské) 

b) uměle připravené 

c) mezityp 

III. Dle místa a času: 
a) školní 

b) domácí 

c) spojené 

IV. Dle počtu žáků: 

a) individuální 

b) kolektivní: 

V. Dle délky trvání: 

a) krátké (týden, den) 

b) dlouhé ( 1 - 5 měsíců) 

c) střednědobé (2 dny až týdny) 

VI. Dle rozsahu: 

a) malé (vaření polévky...) 

b) velké (budování muzejní místnosti ve škole...) 

VII. Dle organizace: 

a) v rámci jednoho předmětu 

1) skupinové 

2) třídní 
3) ročníkové 
4) víceročníkové 
5) celoškolní 
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b) v rámci příbuzných předmětů 

c) mimo výuku předmětů (zahrnují více předmětů) 

d) místo předmětů (likvidace předmětové struktury) 

VII. Dle místa konání: 

a) ve třídě 

b) ve škole 

c) v obci 

d) v přírodě 

e) doma 

IX. Dle vztahu k učivu a vyučujícím předmětům: 

a) k jednomu předmětu (kterého se p. týká) 

b) k více předmětům 

4.1. Můžete dle zkušeností říci, při kterém typu výuky jsou žáci 
f VV V iVřft uspesnejsi? 

a) frontální 

b) projektové 

II. Tento rozdíl je: 
a) malý 
b) velký 
c) nevidím rozdíl 

5. Domníváte se, že projektová výuka žáky více aktivizuje? 
a) ano b) ne 

6. Jste spokojena se zájmem (aktivitou) rodičů vašich žáků o dění ve 
škole? 

a) ano b) ne 

Děkuji za vaši ochotu a čas při vyplnění dotazníku. 
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Grafy č . I . - I V a 4 . - 6 . 

Výsledky dotazníkového šetření pro pedagogy : Jaké typy projektů 

zařazujete do výuky? 

Na 1. otázku v dotazníku mi odpovědělo 6 učitelek prvního a 8 učitelek druhého 

stupně. Na 2. otázku, zda využívají k výuce projektů odpovědělo 100% dotázaných, že 

ano. 

Grafy k otázce č. 3 - JAKÉ TYPY PROJEKTŮ 7,AŘAZt J.TF.TF QQ VÝIJKY? 

Modré sloupce: odpovědí učitelek 1. stupně ZŠ (dále jen 1 .st.) 

Oranžové sloupce: odpovědí učitelek 2. stupně ZŠ (dále jen 2.st.) 

Druhy (typy) projektů : uvedené pod grafem 

Výsledky v procentech. 

I. DLE UCELU 

• 1. stupeň • 2. stupeň 

90% 
80% -| 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

661í 

83% 

16°/ 1M 13°A 

a) p rob lémové 
b) kons t ruk t i vn í 

c) hodnot íc í d) d r i l ové 

Dle účelu: 
Z grafu vyplývá, že 66% učitelek z l.stupně(dále jen st.) využívá projekty problémové, 
oproti 13ti% učitelek z 2. stupně. 
Projekty konstruktivní využívá 83% učitelek l. st. oproti 88% učitelek z 2.st. 
Projekty hodnotící 16% učitelek proti 13ti % učitelek z 2. st.. 
Ve stejném poměru jako hodnotící jsou používány i projekty drilové. 
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I. DLE MÍSTA A ČASU 

0%j 

• 1. stupeň D2. stupeň 

100%-/ 
90% • 
80%-' 
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40% 
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20%-
1 0 % -

1100%l 

£ • 0% x 1% -X 

3 3 % 

6 3 % 

a b b 

a) školní b) domácí c) spojené 

Z grafu je zřejmé, že 100% jsou užívány dle místa a času projekty školní na 1. st., 
zatímco na 2. st. Jen 6%. 
Projekty domácí na l.st. nejsou využívány vůbec, na 2. st. Pouze 1%. 
Spojené projekty se využívají na l.st. z 33%, na 2.st. z 63%. 

IV. DLE POČTU ŽÁKŮ 

• 1. stupeň D2. stupeň 

> ••""T-TTTÍ 

1 0 0 % 

y 

1 0 0 % 

y 

1 0 0 % / 1 0 0 % 

7 5 % 

1 0 0 % 

7 5 % 

1 0 0 % 

7 5 % 

s / 

1 0 0 % 

7 5 % 

3 8 % 

1 0 0 % 

7 5 % 

no/ yr-Wr-

3 8 % 

1 0 0 % 

7 5 % 

a b 

a) individuální b) kolektivní 

Projekty dle počtu žáků: 

Individuální projekty na 1. st. Nejsou využívány, na 2.st. jsou využity z 38%. 
Kolektivní projekty jsou zastoupeny na l.st. 100%, na 2. st. Ze 75%. 
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IV. b) kolektivní 

• 1. stupeň D2. stupeň 

66% 

881 > 

100 

3 8 % 

0% 0% j) J s 0% 0% 

5 0 % 

1) 2) 3) 4) 
1) skupinové 2) třídní 3) ročníkové 

- 4) víceročníkové 5) celoškolní 

5) 

Nejčastěji využívanými kolektivními projekty jsou na l.st. projekty třídní - 100%, dále 

projekty skupinové - 66% a projekty celoškolní - 50%. 

Na 2.st. jsou nejpoužívanější projekty skupinové - 88%, projekty třídní - 38% a 
celoškolní - 13%. 
Projekty ročníkové a víceročníkové nejsou používány vůbec na obou stupních. 

V. DLE DÉLKY TRVANÍ 

o 1. stupeň • 2 stupeň 

100% / 

80% 

6 0 % -

40% 

20% 

0% 

8 3 % 

* -xMi 

0% 
1 3 % 

16% 
1 3 % 

a b c 

a) krátké b) dlouhé c) střednědobé 

Projekty dle délky trvání: 

Na 1 .st. jsou nejpoužívanější projekty krátké - 83%, dále střednědobé - 16% a projekty 
dlouhé se nevyužívají. 
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Na 2.st. jsou poměry krátkých, dlouhých i střednědobých projektů vyrovnané a to po 
13ti %. 

VI. DLE ROZSAHU 

• 1. stupeň D2. stupeň 

a b 

a) malé b) velké 

Projekty dle rozsahu: na l.st. se používá 83% malých projektů proti 33% velkých 
projektů. 2. st. využívá 100% projektů, malé žádné. 

VII. DLE ORGANIZACE 

• 1. stupeň D2. stupeň 

70% ^ 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 
a b c d 

a) v rámci jednoho předmětu 
b) v rámci příbuzných předmětů 

c) mimo výuku předmětů 
d) místo předmětů 

Dle oreanizace jsou na 1 .st. nejvíce používány projekty v rámci příbuzných předmětů -
66%, dále mimo výuku předmětů - 50%, v rámci jednoho předmětu 33% a místo 
předmětů - 0%. 
Na 2.st. se stejně využívají projekty v rámci příbuzných předmětů a v rámci jednoho 
předmětu - 63% a mimo výuku a místo předmětů - 13%. 
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VIII. DLE MÍSTA KONÁNÍ 

• 1. stupeň D2. stupeň 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
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10% 
0% 
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0% 0% 

a) ve třídě b) ve škole c) v obci 
d) v přírodě e) doma 

Dle místa konání vyšlo, že 100% učitelů zařazuje projekty ve třídě na obou st.. Ve škole 
zařazuje projekty 100% učitelů 1 .st. a 50% 2. st., v obci u obou st. vyšlo 0% a v přírodě 
na 1 .st. 16% oproti 13ti% z 2.st.. Projekty domácí se na l.st. nezařazují vůbec a na 2.st. 
z 25%. 

IX. DLE VZTAHU K UČIVU A VYUČUJÍCÍM PŘEDMĚTŮM 

• 1. stupeň • 2. stupeň 

a) k jednomu předmětu 
b) k více předmětům 

Dle vztahu k učivu a vyučujícím předmětům vyšlo, že nejužívanější jsou projekty 
vztahující se k více předmětům na l.st. - 100%, zatímco na 2.st. jen 38%. 
Ke vztahu k jednomu předmětu se přiklání 63% učitelek 2.st. a jen 33% učitelek 2.st. 
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Grafy k otázce č. 4 I.a II - MŮŽETE DT.E ZKUŠENOSTÍ ŘÍCI. PŘI KTERÉMTYPU 

VÝUKY JSOU ŽÁCI ÚSPĚŠNĚJŠÍ? A PŘÍPADNĚ JAKÝ .TF. TFNTO ROZDÍL? 

Modré sloupce: odpovědí učitelek 1. stupně ZŠ 

Oranžové sloupce: odpovědí učitelek 2. stupně ZŠ 

Možnosti odpovědí jsou uvedené pod grafem. 

Výsledky v procentech. 

4. MŮŽETE DLE ZKUŠENOSTI ŘÍCI, PŘI KTERÉM TYPU 
VÝUKY JSOU ŽÁCI ÚSPĚŠNĚJŠÍ? 

• 1. stupeň 02. stupeň 

a) projektové b) frontální 

Při kterém tvpu vvukv jsou žáci úspěšnější? 
Z grafu je zřejmé, že projektové vyučování vyhrálo nad frontální výukou v poměru 
100% : 0% a to u učitelů na obou stupních. 
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4. II. TENTO ROZDÍL JE: 

70%; 
6 0 % -

50% ' 
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20% | 
1 0 % -
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• 1. stupeň • 2. stupeň 

7\ 
38% 

V 

66% 

38% 

50% 

25% 

a) malý b) velký c)nevidím podstatný rozdíl 

Rozdíl úspěšnosti mezi frontální a projektovou rnetnHrm považuje za velký (66%) 
učitelek z l.st. a 38% učitelek z 2.st.. K malému rozdílu se přiklonilo 38% učitelek 2 
(l.st. - 0%) a podstatný rozdíl nevidí 50% učitelek z l.st. a 25% učitelek z 2.st. 

Grafy k otázce č. 5 - DOMNÍVÁTE SE. ŽE PROJEKTOVÁ VÝUKA ŽÁKY VTPF 

AKTIVIZUJE? 

Modré sloupce: odpovědí učitelek 1. stupně ZŠ 

Oranžové sloupce: odpovědí učitelek 2. stupně ZŠ 

Možnosti odpovědí jsou uvedené pod grafem. 

Výsledky v procentech. 
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5. DOMNÍVÁTE SE, ŽE PROJEKTOVÁ VÝUKA ŽÁKY VÍCE 
AKTIVIZUJE? 

• 1. stupeň • 2. stupeň 

a)ano b) ne 

- I 

100% učitelek z obou stupňů se domnívá, že projektová výuka žáky více aktivizuje. 

Grafy k otázce č. 6 - JSTE SPOKOJENA SE ZÁJMEM ÍAKTIVITOIP) RODIČŮ 

VAŠICH ŽÁKŮ O DĚNÍ VE ŠKOLE? 

Modré sloupce: odpovědí učitelek 1. stupně ZŠ 

Oranžové sloupce: odpovědí učitelek 2. stupně ZŠ 

Možnosti odpovědí jsou uvedené pod grafem. 

Výsledky v procentech. 
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6. JSTE SPOKOJENA SE ZÁJMEM (AKTIVITOU) RODIČŮ 
VAŠICH ŽÁKŮ O DĚNÍ VE ŠKOLE? 

• 1. stupeň O 2. stupeň 

a) ano b) spíše ano c) ne d) spíše ne 

Na spokojenost se zájmem rodičů o dění ve škole odpovědělo spíše ano 50% učitelek 
z l.st. a 25% učitelek 2.st.. Spíše není spokojeno 38% učitelek z 2.st. a 18% uč. z 2.st.. 
16% učitelek z 1 .st. odpovědělo, že je spokojenost a stejný počet, že není. Z 2.st. je 
spokojeno 12% a není spokojeno 25% učitelek. 
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Závěr 

Přestože jsem díky pozorování došla ke zjištění, že žáci se hlásí stejně při projektovém 

vyučování jako mimo něj, stojím si za názorem, že aktivizující vlivy na žáky bez ohledu 

na jejich typ SPU jsou v převaze. Děti pracovaly se zaujetím, bez stresu. Za velmi 

kladný přínos projektu považuji i rozvoj v oblasti sociálních dovedností. Děti si při 

zvolených metodách (např. skupinové práci) dokázaly vzájemně pomáhat, přicházet 

s novými nápady a řešeními. Tím se podpořilo vytvoření kladného vztahu ke vzdělání 

na základě zažívání radosti z poznání a úspěchu. Zařazení převážně praktických 

činností, má velmi dobrý vliv na zvýšení znalostí žáků a to i dlouhodobějšího 

charakteru. Děti si díky prožitým skutečnostem snáze zapamatovaly probírané učivo. 

Bohužel vidím jako nedostatek, že není doposud literatura, která by se projektovou 

výukou pro žáky se specifickými poruchami učení a ADHD zabývala. Také by bylo 

vhodné pro porovnání výsledků vyzkoušet projektové vyučování na větším vzorku dětí 

stejné věkové kategorie než bylo možné v mém případě. 

Jsem zastáncem moderních metod učení a věřím, že všechny jsou něčím víceméně 

dobré a vhodné. Projekt jsem však měla možnost s dětmi přímo prožít a troufám si 

tvrdit, že jde o metodu, díky níž se děti učí opravdu pro život. 
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cstálé počasí 
cmétfescní 

\1nhmnrt rthliřejnvn dnsl 
Menii jno/imna 

Rnjlliny Zivcôjchnvé 

Chore po chou (nohou) 
\ p ú 

\. LTAI 
YřjifiTnená pobavil \ 

ChApmn rului \ », \ Trap Hlava 
nil nohi KnnÓL'tin\\_ \ / 

Télcsná stavba 
Vý̂ Ka 

působ pohybu—|Jak vypadal 

Převis 

V i n s 
..JSI 

Jeskyní^, K d c b y d l c l 

Kosti a Mv^PřiStfcSÍ— 
Kíiřď 

Dmiltá prxíatj 
KonA—^Vřtíi zvifflá^Lo' 

lîl/txni I \1 

Nnvci ri:u:i 

aet-
ata 

Čím sc živil 

Sbřaqk^ ^ Ozdoby 
Vcjcfc 

Nebezpečná zvířata 
Cizi tlupa 

'OČátky náboženství- Rituály 

Názorv a představy k^.-. . —- Úcta k mrtvým—Pnhřbivání 

JJlohl míliů 
j Ai Inha ?cn 

Život v tlupe —Význam jednotlivci.|ohsdřfl 

Význam í I u d x ^ ^ ^ " 3 ^ 1 ^ 
Počátky rodu \ \ /A 1-tMjnky 

\ KoTruniVacá̂-SkW.y 'ix'àilj teti 
siHt* 

Semena 
Byliny Rituální kresby a předměty 

-Zpracování k ů ž í S ^ " 
NOhMjgr 

Výroba a využití nástrojů M^Hi i^^^ f 

/JPom 
NTix-ál 

\ .̂Lov Spolupracê -Txicni /úwH a kořl%ti 
Tkic o nrimrnč z «liihe 

•̂Xarnenne-—-ť 

Teplo-

Jcdinicluchč 
Udržení a rózdčjáoLoliqč 

I (páleni HtoIú nás!r;ij û a /t-rani 
OTirana ptoJ arvČn Tcptl-ná ùpnii a'fyiLrj.vy 

!Z1< 
flT 
S 
7? O < 
S' 
3 » 

T3 M 



Dotazník před projektem: 

Jsi: 

á) chlapec 

b) dívka 

2. Slyšel/a jsi něco o pravěku? - co? (napiš, nakresli) 

3. Co bys chtěl/a z toho prozkoumat? (napiš, nakresli) 

/ • o 

/ T n X V Y Y U x A o . - 4 ^ 7 
P t / 

"7 ^ A 
4. Chtěl/a by sis vyzkoušet život pravěkého člověka? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

5. Chtěl/a bys aby tvou školní činnost viděli i tví rodiče? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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Dotazník před projektem: 

1. Líbil se ti projekt? 

a) ano 

b) ne 

2. Co všechno sis o pravěku zapamatoval'? 

Y ^ / F Í 1 

Uyst 

5. Chtěl/a bvs i někdy příště, aby tvou školní praci viděli rodiče? 

a) ano 

b) ne 

3. Je pro tebe lepší si vše vyzkoušet nebo raději jen posloucháš? 

a) vyzkoušet 

b) poslouchat 
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Dotazník po projektu: 

1. Líbil se ti projekt? 
a ) W 

b) ne 

2. Co všechno sis o pravěku zapamatoval? 

3. Je pro tebe lepší si vše vyzkoušet nebo raděii ien posloucháš? 

a) 'vyzkoušet 

b) poslouchat 

4. Co se ti na projektu líbilo nejvíce? 

5. Chtěl/a bvs i někdy příště, aby tvou školní práci viděli rodiče? 

a) (and 

b) ne 



Příloha č. 4 Ukázky opakovacích písemných prací 

Jméno 
* 

PRVOUKA - opakovači písemná práce 
i 

• Tlupu tvořili í%ajMÍ-. JZ4//. 

Kdo chránil tlupu a lovil zvěř? ̂ fllsfu/ rm^/ísís 

• Kdo sbíral rostlinnou potravu a připravoval maso tt/m^s^ 

* Alsné/ 
4c 

• Kdo čistil kožešiny a vyráběl oděvy ? 

. Kdo pomáhal ženám ? (j/jji/ 

. Sběrači sbírali h / W / / r v f . (V i / l^ f , / t t / tw /Kn/ . (tifiWfr JaaJma 

/kAJdAW/ 

• Nakreslidaástroi lovce} napiš jgzev nástroje. 

. Jak člověk rozdělával oheň ? / u h ť l / l l s M a c d u c i s Afavpls^r^Asr 

JmaJruL/ l ^ L t ^ y 
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Jméno 

PRVOUKA - opakovači písemná práce 

w i. 
Tlupu tvoř i l i mi/MJ/^ ÁttJbtj<^ dtJljs 

1/ 
Kdo chránil tlupu a lovil zvěř?' 

• Kdo sbíral rostlinnou potravu a připravoval maso ? mUJ^/^M^u/ 

• Kdo čistil kožešiny a vyráběl oděvy ? 

/ 
. Kdo pomáhal ženám ? /iVn/yTn/ , 

• Sběrači sbírali № 

Nakresli nástroj lovce, napiš název nástroje. 

• Jak člověk rozdělával oheň ? 

9 

? /MrlÉMflí!/ oAiÁy ÍůmjaĚM/ 

Anfóuúfns 
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Opakování 

1. Před čím se ukrýval pravěký člověk? 

/ 
2. Co je to nepohoda? -

- / 
/ 

• ' i , 

r ' / ' ' ! 
I 3. Kam se ukrýval? ' '•(• • y ; ' n j ,. / 

i / / //.i/ " • / / , • - • / ' 

/ 

4. Jaké byly první stavby, které s i člověk postavil? ( R ^ u / a J o k s l u l y / 
uuxJU.. 

5. Co použil člověk na první stavby? A i M l / u J / l ú / n u / h i } ' j L t y y l i / J j / 

I y (1 n 9/ .j* / • w / ' / 
oU^ JUh-y, AM>sriritv: /M^H - <*/ 

6. Proč se lidé stěhovali z místa na místo? ^juqIí/ A?' Ji/us/LisitúJfc Jí/o 
, J 

A\//IHAAMU, 

/ ' ' ' - • x ' 
7. Jak se jim říkalo? f. .. . . 

8. Kdy začali lidé zakládat první vesnice? ( Ž W ' ' /\hí/MjCI> Áiáííh'À/'r M>. ;V 

A t f j u r f í ' »UJaMW Jpfift*' a/ Ú&wsí/ áoJhýkl/* 

/)!• • Ol / / 
9. Jak vypadaly první vesnické domky? I l i / M . Huy?7ift/ry M/3 /à* 

.[iuwJj<t ÀMM> zj^jJeMfoji ^ t ' U ' / n j 'yma^m/ JdlwU, 

L 10. Co dávali na střechu? : l i t l c i L ú JaA)0bíú /Ja^nMiMU- ÁúůÍy i i / . 
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11. Z čeho byla podlaha? U L L m Á j ^ Í M í n y , . 

i \s J iS • f) 
12. Proč vznikala hradiště? U / M i r u ^ J í u f n a / O^JlAitynM,MxhJ/^ 

JsríýL, , 

13. Jaké stavby stály uvnitř hradiště? -

(L/Ui í '/ A 4{iU A/& MkiM-. 
/ 1 J / j 

14. Kdo se ukryl do hradiště v době nebezpečí? ^ < U Í j u ^ 

Jvm^JÁJ MÁ^poA /^gL /1/ Jy M^J/^ati/ cLfJl^m'. 

15. Kde stály hrady? j A l l - J ' ( № / m / ^ M ^ M j ^ n ^ r v » 

•i kstlť AuÁo- Af /Vttifyty.- ' 

16. Jaký materiál používali stavitelé hradů? Í L m < Í J # J s u x Á A h J L m k M 

/ a«f a 

17. Které části hradu sloužily k jeho obraně? % O&ift/hJl/ J ImAcLo j J & v J L j J b / 

/ '0 • í 
SPADCM' ,V\M4<^ ATFDOU-'JIÚJU-*^ OS IM&CLÁS JULKU-

18. Co nesmělou hradu chybět? % A a d v M m í L e & J í U f tÁeJ rmc^/d 

/ /vJjací /nutv*. 

1ť i Of ' . . . 
19. Vyjmenuj alespoň tři naše nejznámější hrady. < H/JJcu-op-! • j 

") / / -i í) 

20. Kde lidé stavěli zámky? Vai/ULy' /vMm#uMJu /1'-' }>/} i> lO\a.CS. \ 
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Cl/ 

Opakování 

0 Před čím s e ukrýval pravěký člověk? t L L , O j f W ^ M ^ 
l/Ms 

2. Co je to nepohoda? 

3. Kam se ukrýval? 

4. Jaké byly první stavby, které si člověk postavil? 

ť / "Ř 5. Co použil člověk na první7 stavby?-.LdílLhLďl u. uiuvc^ na pi vin oi 

6 - P r o č ^ ^ | t ě h o v a l i z místa n a m { o t " ? A ' . - y i ^ j 

7. Jak se jim říkalo? z-v * 

(D Kdy začali lidé zakládat první vesnice? ^ x x A t , Ž f c / Z j ^ J ^ f i ^ J y 

a d J h ^ r j j i 
9. Jak vypadaly první vesnické domky? • / p j ^ d t z {qp-

i/ 

10. Co dávali na střechu? fa JL 
Is Oy\l/ 
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11. Z čeho byla podlaha? 

12. Proč vznikala hradiště? J v U t C d i b n y U J W ^ 

r^vM^t ^ pnct ' ]/Zílici4 I 

13. Jaké stavby stály uvnitř hradiště? IÍATyJA*0 A ^ J j ^ i \L 

• ' Dcnur.' 

14. Kdo se ukryl do hradiště y době nebezpečí? M ^ ^ S ^ 

15. Kde stály hrady? / v V ^ V ^ J U u ^ A ^ U ^ , 

16. Jaký materiál používali stavitelé w 

.-o 
17. Které části hradu sloužily k jeho obraně? 4 

u -ř ten*! 

i . C o nesmělo u hradu chybět? i / / ^ J ^ Á ; 

19. Vyjmenuj alespoň tři naše nejznámější hrady. s V l ^ d ^ 

20. Kde lidé stavěli zámky? ^ 
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•pakování 

1. Před čím se ukrýVai pravěký člověk? /.• 1 

i A) Mn.' 

2. Co je to nepohoda? 

3. Kam se ukrýval? 

4. Jaké byly první stavby, které si člověk postavil? 

0 

5. Co použil člověk na první stavby? 

. / V ^ t o 

6. Proč se lidé stěhovali z místa na místo? 
• - ^ 

i- -11,d 

/,, / 6 •'W, 

7. Jak se jim říkalo? 

8. Kdy začali lidé zakládat první vesnice? 
L(yOL> 

9. Jak vypadaly první vesnické domky? / Z^-/ y \ . r. i ' 

Á/J/Cis , • J-ýb^w 

4 
A! . 

( i v 1 

10. Co dávali na střechu? 

c ť - ^ t I ^ 
TCU 

0 
/ 
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11. Z čeho byla podlaha? 

12. Proč vznikala hradiště? 

- i 
0 

•«sK. n í W A ' ^ 
*t j / 13. Jaké stavby stály uvnitř hradiště? X I t " /1 

r ^ ^ - i • - r / v / . / 

14. Kdo se ukryl do hradiště v době nebezpečí? ' ••/• / / 
/7 f / rty / p c • - " ' C f T ř 

15. Kde stályJirady? 
•»A/W W /7/ 1 ,/ 1 • » V' / 
stályJirady? 

/ C f k i c<4 ! i J ^ , 

16. Jaký materiál používali stavitelé hradů? 

17. Které části hradu sloužily k jeho obraně? 

18.Co nesmělou hradu chybět? C\ , // j 

7 / £ / ^ f - v - - . " 

19. Vyjmenuj alespoň tři naše nejznámější hrady. 

^ U , // 
20. Kde lidé stavěli zámky? 

' V - t 

J 
/ 

> 

H 
•V* i 
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Ukázky pracovních listů 

V t s ď 

sdmiA^JAT^ AcAswiýtxď/ d ^ ^ a / L y s f r js. df.ftWsjý, 

- / / / Y / ^ ^ W /ki^ů/ f i ^ 

ílfi/uistic£<-'siÁncl/.'<Č[UX/j/YI/)jsm y aisxL-^IaUj •, > Sd^JřS -

.7, Utcsls. 
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Pozorovací arch 



Pravěk (besídka) - scénář 

Scéna : ohniště, stan z umělých kožešin 
Rekvizity : dřevo, křemeny, obilí, ořechy, jablka, plyšový medvěd, prak, 
zbraně 

> Pozvolna nasvítit scénu. Ve stanu se probouzejí dívky, jedna po 
druhé vylézají ze stanu, přicházejí k ohništi, je jim zima. 

I: „Pojďte mi pomoct nasbírat dřevo na oheň." 

> Děvčata na jevišti hledají dřevo, rovnají ho k ohništi. Křesají 
křemeny, rozfoukávají oheň. Přikládají. 

J: „Seženeme si něco k jídlu." 

> Děvčata přinášejí, co našla. 

H : „Našla jsem oříšky." 

B: „Mám jablíčka." 

I: Přinesla jsem semínka." 

> Dívky se ohřívají u ohně, jedí to, co přinesly. 

J : „ Ale co dělali kluci v pravěku?" 

> Ze všech stran se seběhnou kluci, seřadí se na kraj jeviště. 
Dívky stojí na straně jeviště, poslouchají. 

L: „ Po prařece plavili se na pramici." 

G: „V praškole neznali učebnici. 

C: „ V prasešitech zapomněli na linky." 

K: „Místo linek měli pralinky." 
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D: „Je to pravda, je to tak, každý prakluk měl svůj prak." 
^ Ukáže na L 

L: napodobí vystřelení z praku „Prásk do okna! A sklo prasklo." 

A: „ Na pralouce běhal praskot, prakráva i praprase. 

E: „V praškole se prali zase. Neměli co na práci." 

> Kluci napodobují, jak se perou. 

Všichni kluci: „Všichni žáci byli pražácí." 

> Dívky vrtí hlavou, dupnou si. 

Všechny dívky: „Ale to není pravda. Tak to nebylo." 

> Jdou proti klukům. Hrozí jim. 

H: dupne si „Tlupa má hlad." 
B: ukáže rukou „ Koukejte něco ulovit." 

> Dívky zalezou do stanu. 

> Kluci se posadí kolem ohně. Radí se. 
> Tančí tanec lovců, (hudba) 

A: vstane ukáže na C „Medvědí drápe, hledej kořist." 

> Kuba pátrá (hledáček), naznačí ostatním, že nenašel. 

Všichni kluci: zamručí, zlobí se „Hmmm..." opět se řadí. 

K: vstane, ukáže na G „Myší lebko, běž na průzkum." 

> Míša pátrá (hledáček), naznačí ostatním, že nenašel. 

Všichni kluci: zamručí, zlobí se „Hmmm..." opět se radí. 

F: vybere D_„Mrtvá tlapo, musíš něco najít. Tlupa má hlad." 
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> D pátrá (hledáček) , objeví medvěda, sdělí lovcům kde, vyzve je 
k lovu. 

> Lovci obklíčí zvíře, uloví ho, obřadně nesou k ohni. Dívky vyběhnou 
ze stanu, vítají lovce. Zvíře položí k ohni, tančí kolem. 

v 

Všichni: pokřikují „Nam, ňam, to je bašta. Tlupa má co jíst." 
Nástup na kraj jeviště, herci se ukloní. 
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Fotopříloha 

Z besídky: 
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Jeskynní malby: 

Výroba náhrdelníků ze „zubů": 
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Rituální tance: Vyrobené zbraně: 

Lov na mamuta: 

První obydlí: 

114 



Proplétané zdi, došková střecha: 
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Stavba hradu: 

Malování erbů: 
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