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Abstrakt 

  

Cílem práce je zmapovat a vyhodnotit možnosti uplatnění projektové výuky ve 

fyzikálním vzdělávání na základních školách. Práce předkládá výsledky studia naší i 

zahraniční literatury, informací na internetu i hospitací hodin a rozhovorů s učiteli, kteří 

vyučují projektovou výukou. Pozornost je věnována možnosti uplatnění 

mezipředmětových projektů, které se v současné době stávají aktuálními v souvislosti se 

zaváděním Školních vzdělávacích programů. Jsou uvedeny i zahraniční zkušenosti 

s využitím projektové výuky v integrovaném pojetí přírodovědných předmětů a to 

v Polsku a na Slovensku.  

V práci jsou konkrétní ukázky projektů (předmětový, mezipředmětový, 

celoškolní) navržených a realizovaných autorkou ve výuce na základní škole. Jsou 

uvedeny zkušenosti z jejich přípravy, organizace i vyhodnocení. Pozornost je věnována 

problémům, které při realizaci zejména rozsáhlejších projektů vznikají, a zároveň jsou 

uvedeny návrhy na jejich možná řešení. 

Závěrečná část práce srovnává výhody a nevýhody v používání projektové 

výuky z hlediska přínosu pro žáky i z hlediska náročnosti na přípravu a organizační 

práci učitelů.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to map and evaluate possibilities of project based 

learning in teaching of physics in elementary schools. In the thesis, we present results of 

our study of Czech and foreign literature and information available on the Internet, 

supervisions of classes and discussions with teachers already participating in project 

based learning. The focus is placed on possible implementation of interdisciplinary 

projects that are becoming important in the perspective of introducing School 

educational programmes. Foreign experience from Slovakia and Poland with project 

based learning based on integrated approach to teaching of experimental sciences is 

presented. 

The thesis contains real-world examples of projects not only in one subject but 

also interdisciplinary and whole school projects that were designed and implemented by 

the author of this thesis during her teaching at primary school. Experience from 

preparation, organization and evaluation stages is presented. Problems that arise during 

implementation of large projects are mentioned and possible solutions are presented. 

The final part of the thesis evaluates advantages and disadvantages of project 

based learning - its benefits for students and its demands on preparation and 

organizational skills of teachers. 
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Abstrakt 

  

Cílem práce je zmapovat a vyhodnotit moţnosti uplatnění projektové výuky 

ve fyzikálním vzdělávání na základních školách. Práce předkládá výsledky studia naší 

i zahraniční literatury, informací na internetu i hospitací hodin a rozhovorů s učiteli, 

kteří vyučují projektovou výukou. Pozornost je věnována moţnosti uplatnění 

mezipředmětových projektů, které se v současné době stávají aktuálními v souvislosti se 

zaváděním Školních vzdělávacích programů. Jsou uvedeny i zahraniční zkušenosti 

s vyuţitím projektové výuky v integrovaném pojetí přírodovědných předmětů a to 

v Polsku a na Slovensku.  

V práci jsou konkrétní ukázky projektů (předmětový, mezipředmětový, 

celoškolní) navrţených a realizovaných autorkou ve výuce na základní škole. Jsou 

uvedeny zkušenosti z jejich přípravy, organizace i vyhodnocení. Pozornost je věnována 

problémům, které při realizaci zejména rozsáhlejších projektů vznikají, a zároveň jsou 

uvedeny návrhy na jejich moţná řešení. 

Závěrečná část práce srovnává výhody a nevýhody v pouţívání projektové 

výuky z hlediska přínosu pro ţáky i z hlediska náročnosti na přípravu a organizační 

práci učitelů.  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to map and evaluate possibilities of project based 

learning in teaching of physics in elementary schools. In the thesis, we present results of 

our study of Czech and foreign literature and information available on the Internet, 

supervisions of classes and discussions with teachers already participating in project 

based learning. The focus is placed on possible implementation of interdisciplinary 

projects that are becoming important in the perspective of introducing School 

educational programmes. Foreign experience from Slovakia and Poland with project 

based learning based on integrated approach to teaching of experimental sciences is 

presented. 

The thesis contains real-world examples of projects not only in one subject but 

also interdisciplinary and whole school projects that were designed and implemented by 

the author of this thesis during her teaching at primary school. Experience from 

preparation, organization and evaluation stages is presented. Problems that arise during 

implementation of large projects are mentioned and possible solutions are presented. 

The final part of the thesis evaluates advantages and disadvantages of project 

based learning - its benefits for students and its demands on preparation and 

organizational skills of teachers. 
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1 ÚVOD 

1.1  VYMEZENÍ VOLBY TÉMATU          

K výuce lze přistupovat mnoha způsoby. Záleţí nejen na odbornosti a rozsahu 

vědomostí učitele, ale hlavně na jeho osobnosti a schopnostech tyto vědomosti předat 

dále, tedy zejména na jeho přístupu k ţákům. Vţdy jsem se snaţila zpestřit výuku 

zajímavými úkoly, při nichţ ţáci něco vyrábějí, pozorují, sledují, zjišťují apod. Tak 

jsem se spolu se ţáky od prvních jednoduchých úkolů dostala aţ záměrnému pouţívání 

projektové výuky. Z rozhovorů s mnohými kolegy jsem se dozvěděla, ţe obdobnou 

cestou se k projektové výuce dostala řada z nich. V literatuře stejnou osobní zkušenost 

popisuje ve svém článku např. M. Kubínová (2005, s. 8) nebo obecně (Svobodová, 

1996, s. 106 - 107). Vzhledem k tomu, ţe v době (r. 1995), kdy jsem projektovou výuku 

začínala pouţívat, nebyla tato forma práce se ţáky u nás ještě dostatečně rozšířená a 

propagovaná jako v současnosti, snaţila jsem se získat informace a zkušenosti ze všech 

dostupných zdrojů. Ať se jiţ jedná o odbornou pedagogickou literaturu, internet, 

konkrétní zkušenosti prezentované učiteli v časopisech, na seminářích, popřípadě při 

osobních rozhovorech a hospitacích na jejich hodinách, nebo rozhovory se samotnými 

ţáky. Aktuálnost tématu mé práce vynikla o několik let později, kdy školy začaly 

pracovat na základě Školních vzdělávacích programů. Projektová výuka se 

v současnosti stává vhodnou cestou pro realizaci Průřezových témat a modernějších 

výukových metod. 

V naší a zahraniční literatuře i na internetu jsem sledovala vývoj projektového 

výuky. Soustředila jsem se zejména na projekty spojené s fyzikální tématikou. Bohuţel 

ve výše uvedených zdrojích nebyla projektová výuka jednotně definována, ani 

vymezena. Autoři většinou v obecné rovině vyzdvihují pozitiva této formy výuky jako 

jsou aktivita ţáků a moţnost sepjetí školní práce s reálným ţivotem. Na internetu,  ve 

sbornících z konferencí a v odborných časopisech se objevovaly i popisy konkrétních 

projektů, realizovaných učiteli (ukázky uvádím v příloze I a, b). Učitel, který by chtěl 

začít pracovat projektovou výukou, však potřebuje podrobnější informace, konkrétní 

zkušenosti a rady, jak postupovat při přípravě projektů, jak práci dokumentovat, jak 

organizovat činnost ţáků při projektu, v neposlední řadě i jak projekty hodnotit.  

Ještě před několika lety učitelé neměli v odborné literatuře a internetu 

dostatečnou oporu. Realizovali proto své projekty více méně svépomocí, bez moţností 

větší spolupráce, konzultací, kontroly apod. Ti, kteří měli moţnost účastnit se seminářů, 

mohli o své práci alespoň hovořit s ostatními kolegy, předávat si náměty a zkušenosti. 

Počítačová vybavenost škol není vţdy dostačující a z vlastní zkušenosti vím, ţe časová 

vytíţenost učitelů jim neumoţňuje „vysedávání“ u počítače. Nemají tak mnohdy 

dostatečnou moţnost komunikovat a studovat pomocí internetu. Je nasnadě, ţe danou 

dobu věnují spíše přímé přípravě na výuku, jako je příprava experimentů, práce se ţáky 

atd. V podstatě jedinou zpětnou vazbou na realizovaný projekt je pro učitele mnohdy 

i  nyní reakce jejich ţáků, popř. rodičů a kolegů. 

V souvislosti se zaváděním současné školské reformy do praxe se situace 

výrazně zlepšila. Pořádá se řada seminářů zaměřených přímo na projektovou výuku 

nebo seminářů obsahujících přednášky, které se jí týkají. Uvádím např. seminář 

Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice pořádaný PřF UP v Olomouci a FPS JČMF 

v září 2005, seminář Projektová výuka ve fyzice na ZŠ pořádaný odbornou skupinou pro 

výuku fyziky na ZŠ při FPS JČMF spolu s KDF MFF UK ve Vlachovicích v říjnu 2007, 
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Veletrhy nápadů učitelů fyziky pořádané KDF MFF UK v Praze v srpnu 2005, 2007 aj. 

Současně se objevuje řada publikací, zabývajících se projektovou výukou a projekty, 

které přináší učitelům mnohá doporučení a náměty. V rámci zavádění Rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) a Školních vzdělávacích programů (ŠVP) se i na 

internetu objevují projekty v daleko větší míře neţ dříve.  

Při získávání informací o projektové výuce jsem v maximální míře vyuţívala 

moţností účastnit se seminářů, školení a stáţí. Cestou rozhovorů s učiteli a ţáky, kteří 

formou projektové výuku pracují, jsem se snaţila získat širší pohled na tento způsob 

práce. V zahraniční literatuře jsem našla i podrobné podklady pro realizaci projektů. Pro 

vyuţití ve školní praxi je však často nutné výrazněji je upravit. Zahraniční projekty na 

internetu jsou dle mého názoru převáţně vhodné spíše pro mimoškolní aktivity, anebo 

pro studenty středních škol. K přímé aplikaci ve výuce fyziky je obvykle třeba opět 

úprav. Na českých internetových stránkách i v odborné literatuře a časopisech 

nalezneme v současnosti jak náměty na projekty vhodné pro semináře a volitelné 

předměty, tak ukázky projektů, které mohou vyučující bez větších úprav pouţít ve své 

výuce.  

Na krátkodobé stáţi ve Varšavě jsem se seznámila se zkušenostmi z realizace 

projektů v rámci integrovaného předmětu Příroda na základní škole. Přínosem pro mne 

byla také moţnost podrobnějšího studia programu FAST (kap. 2.5), realizovaného na 

některých víceletých gymnáziích na Slovensku. Jak jsem jiţ zmínila, věnovala jsem 

pozornost zejména projektům zaměřeným na fyzikální tématiku. Mým cílem bylo 

studovat výhody a nevýhody projektové výuky a najít vhodné metody práce pro 

realizaci projektů. Pro další práci jsem si z učiva fyziky vybrala konkrétní téma. Zvolila 

jsem optiku, protoţe toto téma nebylo v dosavadní praxi projektové výuky příliš 

pouţívané a je dostatečně široké a zajímavé i pro uplatnění v celoškolním projektu.   

1.2 CÍL PRÁCE A POUŢITÉ METODY  

Cílem mé práce byla analýza moţností vyuţití projektové výuky ve fyzikálním 

vzdělávání na základní škole, navrţení několika projektů a jejich ověření ve školní 

praxi.  

K dosaţení výše uvedeného cíle jsem si stanovila několik dílčích úkolů. 

1. Na základě studia naší i zahraniční literatury a informací na internetu, rozhovorů 

s učiteli a ţáky, hospitací u nás i při zahraničních stáţích ve Varšavě a 

v Bratislavě analyzovat moţnosti vyuţití projektové výuky na základní škole. 

2. Navrhnout několik vlastních projektů pro výuku fyziky i celoškolní projekt 

vyuţívající mezipředmětové vazby. 

3. Realizovat navrţené projekty ve škole a vyhodnotit zkušenosti s nimi, porovnat 

jejich výhody a nevýhody. Navrhnout moţná řešení problémů zejména při 

organizaci a realizaci rozsáhlejších projektů. 

4. Pokusit se zobecnit základní kroky při volbě tématu, rozsahu, přípravě a 

realizaci projektů ve výuce. 

5. Shrnout moţný přínos projektové výuky pro fyzikální vzdělávání ţáků 

v porovnání s tradiční výukou fyziky. Zhodnotit výhody a nevýhody projektové 

výuky z hlediska přínosu pro ţáky i z hlediska náročnosti na přípravnou a 

organizační práci učitele. Porovnat úroveň a mnoţství poznatků získaných 

projektovou výukou a tzv. klasickou výukou. 
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Při práci jsem pouţívala následující metody: 

- studium literatury, rozhovory s učiteli, hospitace; 

- analýza dostupných informací o projektové výuce u nás a v zahraničí;  

- vypracování návrhů vlastních projektů; 

- realizace projektů na základní škole; 

- zobecnění základních kroků při návrhu, realizaci a vyhodnocení projektu; 

- vyhodnocení zkušeností z realizace projektů z pohledu učitele i ţáka (rozhovor, 

anketa, srovnávací test atd.). 

1.3 STRUKTURA PRÁCE  

Práce kromě úvodu, který tvoří první kapitolu, obsahuje čtyři kapitoly a závěr. 

K jednotlivým kapitolám jsou přiřazeny přílohy. 

Ve druhé kapitole popisuji historii projektové výuky, stručně charakterizuji 

historii českého školství 20. a 21. století zejména z pohledu rozvoje alternativního 

školství. Vymezuji způsoby pojetí pojmů projektová výuka a projekt v minulosti a 

současnosti. Na základě informací z odborné literatury a vlastních zkušeností uvádím 

některá pojetí typologie projektů. Informuji o zkušenostech a moţnostech uplatnění 

projektové výuky v hodinách fyziky získaných z literatury, internetu, hospitací a ze 

zahraničních stáţí. V závěru kapitoly popisuji moţnosti mezipředmětového ekologicky 

zaměřeného programu výuky přírodovědných předmětů zejména fyziky a chemie - 

FAST, se kterým jsem měla moţnost se seznámit přímo ve výuce.   

Ve třetí kapitole popisuji organizaci, realizaci a vyhodnocení některých dalších 

projektů, které jsem se ţáky realizovala. Mezipředmětový projekt pro šestý ročník  Moje 

fyzikální dílna, dále projekty v rámci učiva fyziky: Spotřeba elektrické energie a Optika 

před optikou. Projekt věnovaný spotřebě energie lze zařadit podle rozloţení učiva do 

osmého, nebo devátého ročníku základní školy, stejně tak projekt předcházející učivu 

optiky můţe být zařazen na konci šestého, nebo začátkem sedmého ročníku základní 

školy. Jako zajímavost zmiňuji moţnost projektu pro dospělé. 

Čtvrtou kapitolu věnuji podrobnému popisu realizace celoškolního projektu 

Světlo, který jsem uskutečnila na škole, kde vyučuji. Popisuji přípravu, organizaci a 

zkušenosti z realizace takto rozsáhlého projektu. Uvádím konkrétní příklady uplatnění 

předmětu fyzika v projektu a předkládám zkušenosti s výukou pomocí pracovních listů, 

které jsem sestavila. 

Pátou kapitolu tvoří zásady spojené s realizací projektů z pohledu současného 

pojetí školství. Zmiňuji se výhodách a nevýhodách projektové výuky z pohledu 

vytváření Školních vzdělávacích programů. Věnuji se základním otázkám, které 

vyvstávají při praktické realizaci projektové výuky, jako jsou moţnosti zadávání 

projektů, sestavování pracovních skupin, organizace práce nebo problémy hodnocení 

práce ţáků při projektech. 

Závěr obsahuje souhrn výsledků mé práce a zamyšlení nad jejich moţným 

vyuţitím v praxi.   
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2 PROJEKTOVÁ VÝUKA U NÁS I V ZAHRANIČÍ   

2.1  HISTORIE 

2.1.1  Historie projektové výuky 

S počátky projektové výuky je spojeno jméno J. Deweye (1859 - 1952), který je 

povaţován za Koperníka v pedagogice, protoţe chtěl zbavit učitele jeho centrálního 

postavení ve výchově a nahradit jeho pozici dítětem (pedocentrismus). Pedagogové se 

při tomto stylu výuky snaţí zachovat nutnou míru ţákovy svobody a respektu k jeho 

dětským zájmům a potřebám. J. Dewey organizoval výuku podle vývoje lidské práce 

v řemeslech a průmyslu. „Filosofickým základem jeho pedagogiky byl pragmatismus. 

Ústředním pojmem této filosofie je pragma (čin) a míra jeho hodnoty a uţitečnosti.“ 

(Cipro, 2002, s. 5) „Ačkoli Dewey sám neuţíval termínu „projektová metoda“, dal k ní 

teoretický základ a můţe být povaţován za iniciátora této koncepce. Podle ní se učivo 

nečlení do jednotlivých předmětů z hlediska věd. Komplexní projekty, soustředěné na 

určitá, ţákům blízká témata, seskupují učební látku z různých předmětů podle 

konkrétních úkolů.“ (Cipro, 2002, s. 10)  

Projektová metoda je nejčastěji spojována se  jménem W. H. Kilpatricka (1871 - 

1965). „On sám sice nebyl jejím objevitelem, v praxi se totiţ této metody i s příslušným 

termínem uţívalo v USA zvláště v oblasti manuálního výcviku, v zemědělství aj. na  

přelomu 19. a 20. století. Byl však jejím prvním teoretikem. Propracoval její koncepční 

základ a zobecnil její význam a funkci. Roku 1918 vyšla jeho kniha „The Project 

Method“.“ (Cipro, 2002, s. 127)  

V 19. století a v první polovině 20. století se objevily v USA, SSSR a 

v mnohých evropských zemích výraznější snahy o změny v přístupu ke vzdělávání a 

výchově dětí. V souvislosti s těmito snahami stoupl i zájem o uţívání projektové 

metody. Prvky projektové výuky se objevovaly zejména v tzv. pracovních školách. 

Vývoj projektové výuky souvisí s vývojem alternativního školství, které se objevuje ve 

vzdělávání od  přelomu 19. a 20. století. S ním jsou nejčastěji spojována jména  

„J. J. Rousseaua nebo L. N. Tolstoje a jejich idea svobodné výchovy a volné školy.“ 

(Svobodová, 1996, s. 5). Tekeľová ve své práci (1996, s. 14) uvádí, ţe v „Evropě 

rozpracoval koncepci pracovních škol jiţ ruský pedagog P. Blonskij.“ 

 J. Svobodová a V. Jůva uvádějí ve své práci (1996) podrobný chronologický 

přehled základních modelů alternativních škol, které vzešly z reformních snah ve 

školství. Dále podrobně charakterizují hlavní typy alternativních škol a jejich 

zakladatelů, jako je například waldorfská, montessoriovská, daltonská škola, moderní 

škola C. Freineta a jenská škola. Z filosofie těchto alternativních metod výuky je 

zřejmé, ţe řada z jejich myšlenek se uplatňuje i při současných snahách o reformu 

tradiční formy výuky a výchovy dětí. 

Pro uvědomění si skutečnosti, ţe tzv. moderní alternativní výukové metody mají 

hluboké kořeny v minulosti, doporučuji přehled základních dat ve vývoji alternativních 

škol, který uvádějí ve své práci J. Svobodová a V. Jůva (1996) (Příloha II a). Historický 

přehled zajímavých alternativ ve vzdělávání nalezneme i na stejnojmenných webových 

stránkách (2008). 
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2.1.2 Historie českého školství 20. a 21. století 

 

S českým školstvím je historicky jednoznačně spojena postava 

J. A. Komenského, proto bych v úvodu ráda připomněla některé z jeho myšlenek, které 

jsou velmi blízké současným učebním trendům, neboť jiţ on prosazoval učení konáním 

a názorností.  

- „Vzdělání má být ucelené, ne rozdrobené do spousty speciálních poznatků a 

dovedností. 

- Nestačí mít jen vnější znalost věcí, lidé musí být přiváděni k jejich vnitřnímu 

pochopení. Tak se  utváří jejich náhled na svět a smysl ţivota.  

- Měli bychom se snaţit o vzdělávání celého člověka. 

- Vzdělávání má být celoţivotní.“ (Helus, 1987, s. 184) 

 

Naše školství výrazně ovlivnily teorie J. F. Herbarta prostřednictvím 

G. A. Lindnera, jehoţ učebnice pro učitelské ústavy slouţily k přípravě kandidátů 

učitelství ještě v prvních desetiletích 20. století. Herbatovská škola kladla důraz na 

představy. V praxi se však „proces poznávání ţáků ve vyučování omezoval na názor a 

slovo učitele, či knihy. Nebral na zřetel úlohu přímé praktické činnosti ţáka. Převaha 

spočívala v pamětním učení.“ (J. Skalková, 1999, s. 100)  

Reformy školství na počátku 20. století, s nimiţ je spojeno uplatňování 

Deweyovy činné výuky, která stála proti herbartovské filosofii, zasáhly i české školy. 

I zde našla uplatnění projektová výuka. Například významný český pedagog V. Příhoda 

se cestou projektů snaţil najít postup k věcnému vyučování v tzv. pracovní škole. 

„Přichází s myšlenkou pracovních druţstev, která by podporovala aktivitu a práci ţáků, 

opouští encyklopedickou systematičnost a kloní se k výběru látky dle její pouţitelnosti 

pro ţivot.“ (Cipro, 2002, s. 376) Se změnou přístupu k práci s dětmi souvisí i vznik a 

vývoj pedagogických hnutí a pokusných nebo reformních škol na našem území. V Praze 

v té době vznikly dva reformní sbory: „Reformní komise školy vysokých studií 

pedagogických v čele s doc. dr. V. Příhodou a Reformní sbor pro národní školství ve 

Velké Praze, vedený doc. dr. J. Uhrem.“ (Svobodová, 1996, s. 75). Přestoţe se v té době 

při uplatňování pedagogických teorií v praxi uskutečňovala řada novátorských 

myšlenek, lze stručně určit dva hlavní proudy lišící se svými metodami práce: „První 

skupina pracuje na základě přesných plánů a osnov a přesně sleduje a vyhodnocuje 

výsledky (Volná škola práce Kladno, Holešovice). Druhá skupina vede své ţáky 

způsobem, který spíše můţeme označit za jakýsi druh umělecké práce (Dům dětí Krnsko, 

F. Bakule, E. Štorch v Dětské farmě, Jedlina v Orlických horách).“ (Svobodová, 1996, 

s. 76) 

„V druhé polovině 20. století se rozvíjela celá řada didaktických koncepcí. 

V Evropských zemích se rozvíjí proud empirické a experimentální didaktiky, 

konstruktivistické koncepce vyučování.  Byly realizovány teoretické analýzy a empirické 

výzkumy významných oblastí reálné školní praxe“. (Skalková, 1999, s. 102 - 103) 

„Poválečné období českého školství je poznamenáno velkým mnoţstvím legislativních a 

normativních zásahů. Školské reformy v letech 1948, 1953 a 1960 výrazně upravovaly 

organizační a obsahovou strukturu celé školské soustavy.“ (Spilková, 1997, s. 41) 

Politické a ekonomické změny v naší republice, které nastaly po roce 1989, 

umoţnily i řadu proměn v českém školství. „Vzdělávací systém podlehl v této době 

obrovskému mnoţství změn - koncepčních, obsahových i legislativních.“ 

(Kratochvílová, 2006, s. 7) Snahy o reformu školství a uplatnění alternativních škol 
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v naší republice podpořily vznik řady hnutí a vzdělávacích systémů pro učitele. 

Jmenujme například PAU
1
, NEMES

2
, Dokáţu to?

3
. Tyto organizace umoţňují učitelům 

praktické seznámení se s alternativními způsoby výuky, coţ mimo jiné vedlo i k jejich 

postupnému uplatňování ve výuce. Projektová výuka patří k jedněm „z těch směrů, 

které vznikly nebo se uplatnily v České republice v letech 1990 - 1994 nejvíce:  

- Angaţované učení 

- Škola hrou 

- Integrované vyučování 

- Zdravá škola 

- Projektové vyučování 

- Otevřené vyučování 

- Dramatická výchova“ (Svobodová, 1996, s. 91)  

Jak je zřejmé z historie i současnosti projektové výuky, nacházela uplatnění 

nejprve na prvním stupni základních škol, teprve postupně nachází své místo ve výuce 

na druhém stupni základních škol a na středních školách. Tento proces povaţuji za zcela 

logický a samozřejmý. V historii byli učitelé elementárního vzdělávání nuceni nacházet 

nové cesty a metody výuky z řady objektivních důvodů, nejen pro vlastní potěšení 

z práce. Za významný důvod povaţuji skutečnost, ţe často pracovali s dětmi v tzv. 

malotřídkách, mnohdy se potýkali s nepochopením významu vzdělání a se skutečností, 

ţe děti musely sezónně pomáhat na polích apod. Učitelé proto museli hledat způsoby, 

jak vhodně realizovat práci se ţáky různých ročníků najednou, ale i metody, které by 

děti dostatečně zaujaly. V současném školství mají učitelé prvního stupně základních 

škol výhodu v uplatňování projektové výuky oproti učitelům druhého stupně základních 

škol, ale i středních škol zejména z organizačního hlediska. Ţáky obvykle učí 

celodenně, mohou proto spojovat hodiny a přestávky, případně snadněji pozmění rozvrh 

předmětů a nejsou nuceni při projektech vyuţívajících mezipředmětových vazeb ţádat 

kolegy o spolupráci. Napomáhá jim také obvykle rozdílnější přístup ke způsobu výuky 

na prvním stupni ZŠ a dalších stupních škol. „Konstruktivistické přístupy k vyučování 

uplatňované na prvním stupni základní školy jsou na vyšších stupních školy, aţ na 

výjimky, nahrazovány přístupy transmisivními a instruktivními.“ (Kubínová, 2005, s. 1)  

Větší uplatnění projektů na niţším stupni zejména v 90. letech 20. století je 

zřejmé z publikovaných článků a odborné literatury (např. Kratochvílová, 2006, s. 33) 

nebo prezentací na pedagogických seminářích. Daný vývoj potvrzuje i moje osobní 

zkušenost například z účasti na akcích hnutí PAU: Při účasti na 2. celostátním setkání 

začínajících učitelů v roce 1998 jsem byla téměř jediným učitelem druhého stupně ZŠ, 

čemuţ odpovídala i obsahová náplň setkání. Při účasti na 5. celostátním setkání  v roce 

2004 jsem jiţ byla spolulektorkou dílny Hrátky s fyzikou. Za významný prvek 

podporující zavádění projektové výuky do praxe povaţuji nejen osvětu mezi učiteli, ale 

i vedení studentů učitelství k praktickému poznávání alternativních výukových metod, 

o čemţ svědčí řada diplomových prací zabývajících se projektovou výukou (např. 

Gistrová 2002; Ţák, 2003; Kocich 2003). Na vyšších stupních škol nacházela 

projektová výuka uplatnění ponejprv ve společensko-vědních předmětech a výchovách. 

Postupně se jeho aktivní aplikace rozšířila i na další vyučovací předměty (ukázky 

projektů např. Skalková, 1999, s. 218 - 220). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAU

1
   - občanské sdruţení Přátelé angaţovaného učení; zaloţeno roku 1992. 

NEMES
2
  - Nezávislá mezioborová skupina pro reformu vzdělávání; zaloţena roku 1990. 

Dokáţu to?
3
  - celostátní pedagogický projekt pro pedagogy i ţáky; organizován občanským  

   sdruţením AISIS Kladno (podrobněji např. Dobrovolná,  2006).  
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V současné době dochází k renesanci projektové výuky v našem školství 

zejména v souvislosti s realizací Rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro 

základní vzdělávání. Praxe ukazuje projekty jako jednu z vhodných cest k utváření a 

rozvíjení mnohých klíčových kompetencí ţáků - zejména kompetence k učení, k řešení 

problémů, kompetence pracovní, komunikativní a kompetence sociální a personální. 

Vyuţívání projektů ve výuce můţe být také jednou z moţností, jak lze účinně a 

zajímavě ve Školních vzdělávacích programech (ŠVP) splňovat Průřezová témata, 

neboť právě v projektech lze přirozenou cestou vyuţívat mezipředmětových vazeb.  

2.2 VYMEZENÍ POJMŮ 

V současnosti je projekt módní slovo. Označují se jím různé druhy aktivit. 

Pominu-li projekt v architektuře nebo stavebnictví, označuje toto slovo i plány a aktivity 

různých organizací a společností. Stejně jako v běţném ţivotě, ani v pedagogické praxi 

není uţívání slova projekt jednotné. Uţívá se pro označení: nových způsobů práce 

s dětmi ve výuce (např. Heuréka
1
, FAST

2
, SHAP

3
), koncepce výchovy a vzdělávání 

(Milénium
4
; Janás, 2003; Svobodová, 1996, s. 77 - 85; Zdravá škola

5
), vzdělávacích a 

výchovně-vzdělávacích programů (např. Dokáţu to?, SOKRATES COMENIUS 

G@ME
6
, Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika 

velkoměsta a Nové cesty k výuce přírodovědných a technických předmětů
7
), grantových 

nebo výzkumných prací (CZELTA
8
), pro mimoškolní aktivity v krouţcích, dětských 

organizací, v rámci soutěţí (Pachlová, 2000; Jílek, 2006), pro konkrétní typ výukové 

metody nebo konkrétní úkol atd. Definice pojmu projektová výuka (popř. projektová 

metoda, projektové vyučování, výchovně vzdělávací projekt, projektová práce, projekt, 

výukový projekt apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. Definice a dělení projektů se liší  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Heuréka

1
  - projekt heuristické výuky fyziky převáţně na ZŠ (Koudelková, 2002 a 2008; Straková,  

   2002). 

FAST
2 

- Foundational Approaches in Science Teaching, v překladu Základní principy ve  

   vyučování přírodovědy. Interdisciplinární ekologicky zaměřený program výuky  

   přírodovědných předmětů (podrobněji viz kap. 2.5; Lapitková, 2002 nebo 2003). 

SHAP
3
  - The Salters Horners Advanced Physics Project. Projekt nabízí učitelům a studentům ve  

    Velké Británii nové cesty k výuce fyziky (Swinbank, 2002). 

Milénium
4
  - koncepce výchovy a vzdělávání na Slovensku (Jurčová, 2001). 

Zdravá škola
5
  - jeden ze směrů alternativního školství, jehoţ snahou je vytvořit na našich školách  

   zdravé prostředí a vychovávat ke zdravým ţivotním návykům a chování (podrobněji  

   viz Svobodová, 1996, s. 96). 

SOKRATES COMENIUS G@ME
6
 - gender awareness in Media Education. Projekt zprostředkovávající  

   ve vzdělávání učitelů nová média s ohledem na genderové aspekty (Fialová, 2007).   

   Pozn.: Gender - společností utvářené modely chování muţů a ţen. 

Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta a Nové cesty 

k výuce přírodovědných a technických předmětů
 7
- projekty zabývající se přírodovědným a technickým  

  vzděláváním učitelů i dětí (Gablavý, 2007; Lustigová, 2007). 

CZELTA
8
 - Czech Large-area Time coincidence Array. Cílem projektu je vybudovat síť stanic  

   detekujících vysokoenergetické kosmické záření. Projektu se účastní řada SŠ v ČR  

   (Beneš, 2006; Smolek, 2007 a 2008; Vícha, 2007).    
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různými pohledy autorů. Moji zkušenost potvrzují i slova autorů publikací a článků 

o projektové výuce: 

- Jiţ o J. Deweovi a jeho stoupencích píše M. Cipro (2002, s. 10): „I úloha učitele - role 

reţiséra je velmi náročná a ani Dewey sám, ani jeho stoupenci ji nedokázali 

dostatečně teoreticky propracovat a v širší praxi realizovat.“  

- J. Kratochvílová (2006, s. 33) konstatuje, ţe: “… v naší pedagogické veřejnosti chybí 

publikace, která by podávala souhrnný přehled o projektech, projektové metodě 

i výuce a to s ohledem na historický kontext a byla by přístupná pedagogickému 

terénu.“ Ve své práci mimo jiné popisuje dle mého názoru inspirativní výzkum, jehoţ 

cílem bylo získat informace o pojetí projektové výuky samotnými učiteli v praxi 

(Kratochvílová, 2006, s. 103 - 136). 

- M. Kubínová (2005, s. 2) potvrzuje i moji zkušenost: „Jednoznačné vymezení pojmu 

projekt v pedagogické literatuře nenajdeme. Mnozí autoři vůbec pojem projekt 

nedefinují, hovoří přímo o projektové metodě nebo o projektovém vyučování.“ 

- Na nejednoznačnost v pojetí tohoto pojmu upozorňují autoři například i ve sborníku 

z konference Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice (2005, s. 5, 7):  

„Ukázalo se, ţe pojem projekt ve výuce fyziky lze chápat velmi široce od 

institucionálních projektů vědecky zaměřených, přes různé formy výzkumu ve výuce, 

aţ po příklady konkrétních aplikací projektové výuky, kdy tvůrci projektů jsou samotní 

ţáci.“  

„Pod pojmem projekty můţeme totiţ získat řadu představ. Jde především o projekty 

vědecké činnosti…Potom jsem si vzpomněl na projektové vyučování…Projektová 

výuka umoţňovala dětem řešit řadu problémů, integrovat poznatky různých oblastí 

vyučovaného předmětu.…jsem pouţíval projekty jako formu tvořivého opakování, 

rozšiřování a prohlubování učiva i jako formu aplikace fyzikálního poznání.“  

Skutečností zůstává, ţe v této oblasti výuky nejsou nejen jednotně definované 

pojmy, ale ani metodika. Rady a náměty pro aplikaci projektové výuky vycházejí 

zejména z praktických zkušeností samotných pedagogů (např. Šíblová, 2007; Tesařová, 

2007). Jak je z literatury zřejmé, v základních rysech se autoři shodují. Z vlastní 

zkušenosti a získaných vědomostí usuzuji, ţe tato situace je zapříčiněna náročností dané 

formy výuky.  

Se současným rozvojem projektové výuky souvisí i snaha o utřídění 

terminologie a poskytnutí jasného přehledu o moţnostech a vyuţití projektů. V této 

souvislosti bych vyzdvihla např. práce M. Kubínové (2005) a J. Kratochvílové (2006), 

které nabízejí jak ujasnění a uspořádání terminologie, tak praktické zkušenosti a 

konkrétní ukázky způsobů přípravy, realizace, vedení a hodnocení projektů na školách. 

 

Ve své práci budu pouţívat zejména termíny projektová výuka a projekt, 

které jsou dle mých zkušeností v pedagogické veřejnosti uţívány nejčastěji. 

2.2.1  Vymezení pojmu projektová výuka 

V odborné literatuře se setkáváme s obdobnými definicemi pro pojmy 

projektová výuka, projektové vyučování v souvislosti s definicí pojmu  projektová 

metoda. Definice se ve své podstatě obvykle shodují, někdy novější vycházejí ze 

starších variant,  proto zde uvádím jen několik z nich. 

http://www.rvp.cz/soubor/00334-02.pdf
http://www.rvp.cz/soubor/00334-02.pdf
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 Jednu ze starších definic uvádí R. Ţanta (1934): "Projekt je účelně 

organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důleţitého střediska 

praktického vědění, směřující k určitému cíli."  

 Dále předkládám zkrácenou verzi definice O. Chlupa (1939, s. 467): 

„Projektová metoda organisuje učebnou látku jako řadu projektů neboli 

učebních celků, jeţ by upoutaly ţáka svým konkrétním cílem. Ţáci pracujíce na 

provedení projektu získávají určité vědomosti a dovednosti, jeţ jsou pak vlastním 

účelem učení a projekt sám se stává jen prostředkem k tomuto účelu. Kaţdý 

projekt staví ţáka před řadu otázek neboli problémů, soustřeďujících se k téţe 

jednotící idey. Projekt přetvořuje ţivot školní.“  O. Chlup dále vysvětluje jiţ 

zmíněný historický původ tohoto typu výuky, tedy ţe projektová metoda má 

svůj základ v koncepci pragmatické filosofie J. Deweye, kde je zkušenost 

základem poznání. Projekt při tomto předpokladu nepředkládá látku ve formě 

slovních formulací k memorování, nýbrţ přináší podmínky, za nichţ ţáci zkouší 

svou podnikavost, rozhodování, aktivitu. Právě jistý stupeň nesnadnosti, jisté 

mnoţství překáţek, má podle O. Chlupa udrţet ţákův zájem, neboť překáţky 

podněcují myšlení.  

 

 V knize Americká pragmatická pedagogika (Singule, 1990, s. 182) můţeme 

nalézt Kilpatrickovo srovnání běţné výuky a jeho moderní teorie učení. Uvádím 

základní rozdíly: 

 

BĚŢNÁ VÝUKA    MODERNÍ TEORIE UČENÍ  

- učení z knih;     - chování ţáků jako součást            

- učení se slov a výroků druhých;       procesu učení; 

- odtaţena od ţivota;   - situace konkrétního osobního        

- učení opakováním;    ţivota; 

- naučené se bude aplikovat někdy jindy - učení při zkušenosti. 

     a někde jinde. 

 

 Ve své práci J. Svobodová a V. Jůva (1996, s. 98 - 100) nejen podrobně shrnují 

charakteristiku a význam projektové výuky, ale také vyzdvihují význam této 

formy výuky v procesu výchovy a vzdělávání dětí. Jejich myšlenky uvádím 

v zestručnělé verzi: “Cílem projektového vyučování je řešit úkol, který je 

konkrétní, má smysl, je reálný, vychází ze ţivota a po zpracování se do něj zase 

vrací. Práce na projektu dává ţákům moţnost uplatnit se podle svých moţností, 

spolupracovat s ostatními a být jim prospěšný, zaţít pocit úspěchu, ale i 

významu vzdělání…Projektové vyučování vychází ze zkušeností dětí…Činnost a 

získávání informací jdou ruku v ruce, aniţ by bylo moţné oddělovat práci rukou 

a hlavy, práci teoretickou  a praktickou...“   

 

 Jako nové výukové paradigma označuje projektovou výuku ve svém článku 

B. Mannová (1997): 

„Projektová výuka, která vyţaduje týmovou spolupráci a zapojení nových 

technologií, vyţaduje i nový přístup k výuce jako takové. Práce na projektu 

probíhá v dynamickém prostředí a teprve při řešení projektu se objeví řada pro 

ţáky zcela nových problémů, které vyţadují výklad učitele. Tento přístup je 

někdy označován jako "just in time teaching/learning paradigm", coţ můţeme 
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volně přeloţit "paradigma výuky v pravou chvíli". Při tomto přístupu k výuce je, 

stejně jako při klasické výuce, nejdůleţitějším prvkem učitel, ale ten zde 

vystupuje v roli jakéhosi hlavního koordinátora projektu, který reaguje na 

potřeby realizátorů projektu a zajišťuje jim dostatek informací, návody jak 

s informacemi pracovat i výklad potřebných principů a metodik. Na rozdíl od 

klasické výuky to nemusí dělat vţdy sám, ale můţe poţádat o výklad odborníky 

na problematiku nebo i samotné ţáky, kteří potřebnou problematiku zvládli. 

Samozřejmě, ţe by se vyučovaná tematika měla odvíjet od osnov příslušných 

předmětů, ale je řada znalostí a dovedností, které nejsou přímo v osnovách 

uvedeny, ale je nutné se jejich výuce věnovat. Projektová výuka se jeví jako 

nejvhodnější forma pro zvládnutí těchto nespecifikovaných a přitom velmi 

důleţitých znalostí a dovedností, jakými je např. prezentace, práce 

s informacemi a týmová spolupráce.“ 

 

 J. Skalková (1999, s. 217) uvádí, ţe „projektové vyučování je zaloţeno na 

řešení komplexních teoretických nebo praktických problémů na základě aktivní 

činnosti ţáků.“ Ve svých koncepčních východiscích se orientuje především na 

pojem zkušenosti ţáka a vychází z předpokladu, ţe nelze od sebe odtrhávat 

poznání a činnost, tedy práci hlavy a práci rukou.  

 

 V Pedagogickém slovníku J. Průchy (2001, s. 184) je projektové vyučování 

definováno jako „vyučování zaloţené na projektové metodě“. Projektovou 

metodu definuje slovník takto: „Je to vyučovací metoda, v níţ jsou ţáci vedeni 

k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti praktickou 

činností a experimentováním. Vychází z pragmatické pedagogiky a principu 

instrumentalismu. Podporuje motivaci ţáků a kooperativní učení. Projekty 

mohou mít formu integrovaných témat, praktických problémů ze ţivotní reality 

nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného nebo 

slovesného produktu.“ 

 

 Rovněţ J. Kratochvílová definuje projektovou výuku: „jako výuku zaloţenou 

na projektové metodě“ (2006, s. 40), přičemţ projektovou metodu povaţuje: “za 

uspořádaný systém činností učitele a ţáků, v němţ dominantní roli mají učební 

aktivity ţáků a podporující roli poradenské činnosti učitele, kterými směřují 

společně k dosaţení cílů a smyslu projektu.“ (2006, s. 37)  

 

 R. Holubová (2005) ve svém článku vymezuje formování projektové výuky 

formou tabulky 2.1, která podává přehled různých stupňů projektové výuky (viz 

následující strana).  
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Tabulka 2.1  Formování projektové výuky (dle Holubová, 2005, s. 75) 

    
 

 

Ve své práci budu pojem projektová výuka pouţívat pro označení výuky, 

kdy je dominantní aktivita ţáků. Ta je směrována ke konkrétnímu tématu, v rámci 

kterého ţáci vyrábějí výrobky, dělají pokusy nebo pozorování, zjišťují a 

zpracovávají různé poznatky a  informují o výsledcích své práce. Dle moţností 

předmětu nebo učiva mají ţáci i moţnost volby tématu a způsobů jeho zkoumání. 

Tím se tento způsob výuky stává pro ţáky atraktivnější. Projektová výuka vyuţívá 

mezipředmětových vazeb. Činnost učitelů v tomto pojetí výuky ustupuje do 

pozadí, působí zde spíše jako pomocníci a rádci. Toto pojetí pojmu projektová výuka 

odpovídá tomu, jak je dle mých zkušeností obvykle pouţívají učitelé v praxi. 

2.2.2  Vymezení pojmu projekt 

 V řadě slovníků cizích slov (1966; 1992; Petráčková, 1995; 2005) je projekt 

definován jako návrh, plán, úmysl, předsevzetí nebo záměr. Takto lze v obecné 

rovině pojmout označení pro projekt i v pedagogice. 

 

 „V pedagogické praxi termín projekt („homeproject“) poprvé pouţil R. W. Stimson 

na massachusettské vyšší zemědělské škole v r. 1908.“ (Valenta, 1993)  
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 Mnohé verze definice projektu spíše popisují činnost ţáků během práce na 

projektech. Např.: „Projekt jest určitě a jasně navrţený úkol, který můţeme 

předloţiti ţákům tak, aby se mu zdál ţivotně důleţitý tím, ţe se blíţí skutečné 

činnosti lidí v ţivotě.“ (Valenta,1993) 

 

 „Projekt je úkol nebo série úkolů, které mají ţáci plnit - většinou individuálně, ale 

někdy i ve skupinách. Ţáci se mohou často více méně sami rozhodovat jak, kde, kdy 

a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají zpravidla otevřenější konec 

neţ samostatné práce.“ (Petty, 1996, s. 213)  

 

 V kapitole 2.1.2 zmiňuji hlavní směry, které našly uplatnění v našem školství  

v devadesátých letech 20. století. Jedním z těchto směrů je otevřené vyučování, 

jehoţ součástí jsou rovněţ projekty. „Projekty a jejich řešení jsou významnou 

součástí otevřeného vyučování...projekty otevírají školu jejímu okolí, protoţe 

vycházejí z praktického ţivota a svým řešením se do něj opět vracejí. (Svobodová, 

1996, s. 102)  

 

 Definice projektu se objevuje i v publikaci H. Kasíkové (1997, s. 49), která popisuje 

mnohé moderní výukové metody. „Projekt je specifický typ učebního úkolu, ve 

kterém mají ţáci moţnost volby tématu a směru jeho zkoumání, a jehoţ výsledek je 

tudíţ jen do určité míry předvídatelný. Je to úkol, který vyţaduje iniciativu, 

kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako převzetí odpovědnosti za řešení 

problémů spojených s tématem.“  

 

 V Pedagogickém slovníku J. Průchy (2001) není definice projektu uvedena. Slovník 

zmiňuje pouze definice: projekt výzkumu, projektová metoda, projektové 

vyučování. 

 

 M. Kubínová (2005, s. 2) vymezuje pojem ţákovský projekt následovně: 

„Ţákovský projekt: 

- je část učiva, jejíţ osvojení směřuje k dosaţení určitého cíle, vyznačuje  se  

otevřeností v procesu učení; 

- je sestaven tak, ţe program učení není před prováděním projektu do všech 

jednotlivostí pevně stanoven, takţe ţáci nemohou projektem projít jako 

programem fixním a shora daným;  

- vzniká a je realizován na základě ţákovské zodpovědnosti; 

- souvisí s mimoškolní skutečností, vychází z proţitku ţáků, vede ke konkrétním 

výsledkům. 

Velmi stručně bychom mohli projekt definovat jako přechod od myšlenky k činu, který se 

uskutečňuje na ţákovu zodpovědnost a má zcela konkrétní výstup.“  
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K vymezení pojmu projekt uvádí M. Kubínová také následující schéma (viz obr. 2-1): 

 

Obr. 2-1  Vymezení pojmu projekt (dle Kubínová, 2005, s. 2) 

  
 

 Pomocí základní charakteristik popisuje projekt J. Kratochvílová (2006) grafickou 

formou (viz obr. 2-2): 

 

Obr. 2-2  Vymezení pojmu projekt (dle Kratochvílová, 2006, s. 36) 

  
 

 

 Za inspirativní povaţuji srovnání definic projektové výuky L. Mojţíška a autorů 

J. Maňáka a V. Švece. Z těchto definic je zřejmý nejen historický vývoj projektové 

výuky, ale i jejího pojetí a pohledu na ni.  

L. Mojţíšek (1988, s. 173) označuje projektovou metodu za organizačně tvořivou, 

objasňuje, ţe „tato metoda, jejíţ globalizační ráz je přímo charakteristický, byla 

zdůrazňována reformní pedagogikou v předmnichovském Československu. 

Vycházela z koncepce výchovy J. Deweyho, zdůrazňovala pragmatický přístup, 

cenila tzv. činorodost a aktivitu v praxi, ponejvíce pak samostatnost jedince. 

Socialistická škola odmítá individualismus, globalizaci, a proto je do dnešní doby 

velmi zdrţenlivá při rehabilitaci projektové metody, tak jak jsme ji poznali 

v měšťácké škole.“  
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J. Maňák a J. Švec (2003, s. 168) ve své knize uvádějí: „Původní, obecně 

koncipovaná idea projektové výuky byla postupně zpřesňována a konkretizována 

v pojetí, v němţ se zdůrazňuje problémový charakter řešené úlohy a její 

společenská vázanost, přičemţ téma by mělo iniciovat interdisciplinární 

spolupráci a spojovat práci hlavy a rukou.“  

 

 Jak uvádí i výše uvedená definice, základem projektů bývá řešení nějakého 

úkolu, či problému. „Projektová metoda částečně navazuje na metodu řešení 

problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a 

plány, které mají vţdy také širší praktický dosah.“ (Maňák, 2003, s. 168) 

Srovnání pedagogických pojmů projekt - problém - učební úloha jako různých 

forem zadání úkolu ţákům uvádí ve svém článku M. Kubínová (2005). Autorka 

formou tabulky 2.2 (viz následující strana) popisuje základní charakteristiky 

projektu, problému a učební úlohy. Povaţuji toto srovnání nejen za zajímavé, ale 

i podnětné k uvědomění si těchto pojmů pro správně vyuţívání v praxi. 

 

Ve své práci budu pod pojmem projekt chápat označení rozsáhlejšího úkolu, 

na kterém ţáci v rámci projektové výuky pracují. Projekty mohou vhodnou volbou 

témat simulovat reálné ţivotní situace a problémy. 
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Tabulka 2.2  Charakteristiky projektu, problému a učební úlohy  

(dle Kubínová, 2005, s. 3 - 4) 

  Projekt Problém Učební úloha 

Základní znaky 

odhodlání k produkci výzva k odpovědi 
pokyn k provádění 

činnosti 

více zaměřen na 

praktické činnosti 

více zaměřen na 

intelektuální činnosti 

zaměřena především na 

nácvik dovedností 

Koncentrace na ţáka a jeho proţitky 

osvojování učiva 

formou objevování 

něčeho nového 

prosté osvojování 

předem daného učiva 

Vztah k ţákovi 

vychází z ţákových 

potřeb a má subjektivní 

ráz 

stojí mimo ţáka a má 

objektivní ráz 

stojí mimo ţáka a má 

objektivní ráz 

Motivace ţáka 

vnitřní, vychází z 

potřeb ţáka a konkrétní 

naléhavosti jejich řešení 

převaţuje vnější vnější 

Příprava společně učitel a ţáci učitel učitel 

Zpracování 

učiva v podobě, 

která poskytuje 

ţákovi 

příleţitosti k 

praktickým i 

intelektuálním 

činnostem, jejichţ 

výsledek je "zhmotněn" 

mnoho příleţitostí k 

přemýšlení, nutí ho k 

uvaţování, hodnocení, 

třídění a vyvozování 

závěrů 

jen málo příleţitostí k 

přemýšlení, hodnocení, 

třídění a vyvozování 

závěrů 

Učivo je ţákovi 

předkládáno 
v rámcové podobě 

v předem dané 

posloupnosti kroků 
v hotové podobě 

Proces učení 

otevřený otevřený uzavřený 

zaloţený na skutečné 

ţivotní zkušenosti 

zpravidla není 

zaloţený na skutečné 

ţivotní zkušenosti, ale 

na zkoumání a vlastní 

úvaze ţáka 

izolovaný od skutečné 

ţivotní zkušenosti 

dynamický dynamický statický 

Postup při 

osvojování učiva 

naráţí na překáţky, 

moţnosti jejich 

odstranění jsou ţákovi 

vesměs k dispozici, ale 

musí hledat pomoc i 

mimo daný okruh učiva 

naráţí na překáţky, 

postup při překonávání 

některých z nich můţe 

být ţákovi známý 

(algoritmy apod.) 

je standardní a ţákovi 

předem k dispozici 

není podrobně dán 

shora (učitelem, 

učebnicí), je variabilní 

v posloupnosti kroků i 

v čase 

je rámcově dán shora 

(učitelem, učebnicí), 

není příliš variabilní v 

posloupnosti kroků 

je zpravidla dán shora 

(učitelem, učebnicí), je 

fixní v posloupnosti 

kroků i v čase 

Výsledek práce 

ţáka 

konkrétní příspěvek k 

řešení sledované 

problematiky (skryté 

osvojení kurikula) 

osvojení vědomostí a 

dovedností 

předepsaných 

kurikulem 

osvojení vědomostí a 

dovedností 

předepsaných 

kurikulem 

Vazba na 

sociální učení 
maximální minimální minimální 
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2.2.3 Dělení projektů 

Projekty lze dělit z řady hledisek. Pedagogická literatura nabízí mnoho 

moţností, např.: 

a) podle času - krátkodobé (několik minut aţ dnů), střednědobé (týdny, měsíce),    

dlouhodobé  (roční); 

b) podle předmětů - v rámci jednoho předmětu, mezipředmětové (a to jak příbuzných  

                           předmětů, např. v programu FAST - kap. 2.5, tak mnoha předmětů);  

c) podle způsobu realizace - školní, domácí, kombinované. 

 

V následujícím textu uvádím některé z konkrétních verzí dělení projektů.  

 

 Kilpatrick rozděloval školní projekty z hlediska látky na čtyři základní typy: 

1. typ - Projekt sleduje uskutečnění nějaké myšlenky nebo plánu (např. stavba 

člunu). Obsahuje zamýšlení, plánování, provedení, posouzení. Během 

práce je nutno dítě taktně vést, abychom zabránili neţádoucím účinkům 

nezdaru.  

2. typ - Projekt má za úkol plánovaným záměrem najít nějakou zkušenost (např. 

estetickou - poslech hudby). 

3. typ - Projekt je řešením nějakého intelektuálního problému (např. Proč padá 

mlha?) 

4. typ -  Projekt má vést k osvojení si nějakého předmětu nebo stupně znalostí nebo 

dovedností (např. znalost nepravidelných sloves). I zde obsahuje 

zamýšlení, plánování, provedení a posouzení. 

Připouští vzájemné překrývání jednotlivých typů. (Cipro, 2002, s. 131) 

 Zajímavé pojetí třídění projektů (viz obr. 2-3) uvádí ve svém článku B. Brdička 

(2003): „S tím, jak se povědomost o projektových výukových aktivitách mezi učiteli 

šíří, stále přibývají nové a nové projekty. Máme-li se v nich orientovat, bude třeba si 

stanovit určitá kritéria pro jejich klasifikaci. Aby bylo zřejmé, ţe teoretické zatřídění 

internetových výukových projektů můţe být i dost sloţité, pokusme se představit si 

jejich mnoţinu v podobě následující 3D taxonomie.“  

Obr. 2-3  Třídění projektů (dle Brdička, 2003) 
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 J. Kratochvílová (2006) uvádí následující typy projektů (viz tab. 2.3) vycházející 

z typologie J. Valenty: 

 

Tabulka 2.3  Typy projektů (dle Kratochvílová, 2006, s. 48) 

  

 

 Z vlastní výuky a z rozhovorů s kolegy mám zkušenosti s realizací následujících 

typů projektů: 

- Umoţňuje-li to zájem a pochopení vedení školy, ale i snaha a nadšení 

pedagogického sboru, probíhají na školách projekty celoškolní. Tyto projekty mají 

jednotné téma a podílejí se na nich zpravidla učitelé všech výukových předmětů. 

Organizace celoškolních projektů bývá různá. Na některých školách se například 

jeden den v měsíci zaměří výuka na dané téma projektu a ţáci pracují dle svého 

zájmu ve vybraných projektových skupinách. Dalším řešením je, ţe se v určitých 

intervalech výuka spojuje do větších časových celků (například výměnou 

vyučovacích hodin). Podle typu činnosti pracují ţáci během projektu v různých 

prostorách školy i mimo ni. V závěru bývají celoškolní konference, kde jednotlivé 

skupiny prezentují svoji práci. Výhodou těchto projektů je, ţe ţáci mají moţnost 

vidět celkové propojení jednotlivých věd a oborů. Významným prvkem je také 

skutečnost, ţe projektem získává škola moţnost prezentovat se veřejnosti. 

Nevýhodou takto rozsáhlých projektů můţe být, ţe ţáci nezískají k danému tématu 

potřebné poznatky a dovednosti ze všech předmětů. Ať uţ proto, ţe se mohou 

předmětům záměrně vyhýbat, či není dostatečně řešena společná prezentace. 
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Příklady celoškolních projektů: "Energie pro kaţdého", "Praha 2000", "Člověk a 

nebe" - viz sweb.cz/zdenka-projekty. 

- Vzhledem k náročnosti výše uvedeného způsobu, ale i skutečnosti, ţe ne kaţdý 

učitel má zájem a schopnosti projektovou výuku uţívat, bývají častější projekty 

v rámci  2-3 předmětů. Při těchto projektech se obvykle dohodnou dva učitelé mezi 

sebou nebo jeden vyučující propojí svoje aprobační předměty společnou tématikou. 

Sama mám zkušenosti s kombinací předmětů fyzika - technické práce - výtvarná 

výchova (např. projekty "Jednoduché stroje", "Fyzikální přístroje"). Tento způsob 

realizace projektové výuky je pro učitele i organizačně jednodušší. Výhoda 

mezipředmětových projektů je opět v tom, ţe ţáci poznají vzájemnou uţitečnost 

předmětů. Ve větší míře mohou v jednom předmětu prakticky vyuţívat teoretické 

poznatky z jiného předmětu a naopak. Práce ţáků má větší význam také proto, ţe 

vidí praktické uţití svých výrobků. 

- Podle mého názoru nejčastěji je projektová výuky pouţívána v rámci jednoho 

vyučovacího předmětu. V tomto případě se s projektovou výukou setkáme obvykle 

v podobě jednorázového projektu k probíranému učivu (zadávaný buď jako domácí 

práce nebo kombinovaný, kdy ţáci pracují na problému v hodinách a doma 

zpracovávají získané informace). Příklady témat projektů: "Siloměry", "Hudební 

nástroje" - viz sweb.cz/zdenka-projekty. Touto cestou můţe učitel výuku nejen 

oţivit, ale mnohdy se tak děti dozvědí daleko více, neţ by se stihlo při výkladu. 

Projekty umoţňují hlouběji proniknout do problematiky učiva. Při práci ve 

skupinách se ţáci učí vzájemné diskuzi, spolupráci, rozvrţení pracovních úkolů. 

Důleţitým prvkem této výuky je, aby učitel umoţnil ţákům prezentovat jejich práci. 

Ţáci se tak učí dovednosti projevu před ostatními. Projektová výuka klade na učitele 

značné nároky při časovém rozvrţení učiva, zejména při prezentaci vlastních prací 

ţáků. V tom se jeví jako zdánlivě nevýhodná a obtíţná.  

- Za velmi dobrý nápad povaţuji uskutečňování projektové výuky na školách 

v přírodě a školních výletech, kdy třídní učitelé dostávají moţnost projektem naplnit 

a propojit všechny vyučovací předměty (dokonce i odpolední program) bez toho, 

aby byli závislí na ochotě ostatních kolegů. Velkou výhodu tohoto způsobu 

realizace vidím v tom, ţe ţáci mají dostatek času pro spolupráci, mohou častěji 

konzultovat svoje nápady a návrhy s učitelem. Ten má současně větší moţnost 

hodnotit aktivitu jednotlivých dětí. Práce je intenzivnější a má rychlou odezvu (např. 

"Zajímavosti místa pobytu", "Příroda kolem nás"; Koudelková, 2001; Surá, 2001). 

2.3 PROJEKTY S FYZIKÁLNÍ TÉMATIKOU    

V současnosti se i v české pedagogické literatuře i na internetu nabízí stále více 

informací, nápadů, námětů a doporučení pro práci. Můţeme nalézt řadu konkrétních 

ukázek realizovaných projektů. Mnohdy je i podrobně popsaná jejich příprava, 

realizace, zhodnocení a zkušenosti s nimi. Reflexe a podrobnější popisy realizace 

projektů, případně pracovní listy a jiné materiály nabízejí ve větší míře spíše články na 

Metodickém portálu RVP (Školní projekty, 2008) neţ stránky učitelů a škol. 

Ve své práci se zaměřuji na projekty vhodné do výuky fyziky na základní škole 

a vhodně uplatňující fyzikální poznatky v mezipředmětových i v celoškolních 

projektech. Z těchto důvodů v následujících článcích uvádím převáţně příklady výše 

uvedených typů projektů.  

Vzhledem k tomu, ţe fyzika patří k vyučovacím předmětům, které mají při 

vzdělávání dětí určitou danou vzestupnou strukturu poznatků. Nedává vţdy dostatečnou 
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volnost pro projektovou výuku. Zřejmě také proto nacházela fyzika v této formě výuky 

své uplatnění pomaleji neţ mnohé z ostatních vyučovacích předmětů. Na začátku své 

práce jsem se potýkala se skutečností, ţe fyzikálních projektů v odborné literatuře, ale i 

na internetu bylo poměrně málo. Převládaly projekty vyuţitelné v jazycích, 

programování, při práci s počítači, v občanské nebo výtvarné výchově, v dějepise. 

Objevovaly se i projekty v rámci přírodopisu, ekologie nebo zeměpisu (místopisu). Ještě 

méně bylo mezipředmětových projektů, v nichţ by dominantní úlohu hrála fyzika. 

Celoškolní projekty zaloţené na fyzikálních poznatcích se téměř nevyskytovaly. 

Inspiraci bylo moţné hledat zejména v zahraničních zdrojích. Nejčastěji volená témata 

fyzikálních projektů jsou i v současnosti energie (např. Jurčová, 2001, s. 211 - 217; 

Müllerová, 2003 nebo 2004; Karásková, 2005) a voda (např. Vítková, 2007). 

Pravděpodobně proto, ţe jiţ na první pohled tato témata nabízejí řadu námětů na 

mezipředmětové vazby, zajímavé otázky ke zkoumání a v neposlední řadě děti 

kaţdodenně vnímají spojitost těchto témat s praktickým ţivotem. Vliv má jistě i častá 

účast škol na aktivitách jako jsou Den Země
1
 (Kopecká, 2005) a Světový den Vody

2
. 

S postupem času a většími zkušenostmi pedagogů s projektovou výukou se nabízí stále 

pestřejší nabídka témat projektů (Horylová, 2007). 

Během studijního pobytu ve Varšavě jsem sledovala uplatnění projektové výuky 

v rámci integrovaného předmětu Příroda na základní škole. Zaujala mne zejména práce 

paní učitelky M. Dobkowské, která s projekty v té době sice začínala, ale její nápady a 

pojetí mne nadchly. Líbila se mi zvláště moţnost ţáků nahrávat práci na video a 

zpracovávat počítačové prezentace. Řada jejich projektů byla obohacena alespoň 

o fotografie. Ukázky těchto prací nadchly i některé mé ţáky. Někteří z nich zpracovali 

později své projekty obdobným způsobem, například fotografovali jednotlivé fáze 

pokusů apod. (Příloha II b) V kapitole 2.5 podrobně popisuji zkušenosti 

s projektovou výukou v programu FAST, kterým se vyučuje na některých slovenských 

školách. Tento program propojující učivo fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie je 

v podstatě jediný fungující odborně vedený přírodovědný projekt, o němţ jsem se 

během svého studia dozvěděla a měla jsem moţnost jej studovat. 

Znalosti a zkušenosti získané z uvedených zdrojů jsem se snaţila uplatnit ve své 

další práci. Vytvářela a realizovala jsem vlastní fyzikální projekty nejen v rámci 

předmětu fyzika, ale také v rámci ostatních vyučovacích předmětů jako 

mezipředmětové i celoškolní projekty na základní škole.  

2.3.1  Projekty v literatuře 

 Ze studia zahraniční literatury uvádím jako příklad projekt Úsporný dům 

(Příloha II c). Takto předloţený projekt není sice pro učitele dostačující a konkrétní, 

přesto můţe přinést inspiraci k novému pohledu na zpracování častého námětu projektů 

- energie. I v této podobě můţe učiteli pomoci jako podklad k motivačnímu rozhovoru 

k dané problematice a aktivní ţáky přivést k řadě nápadů. Za kvalitní podklady k práci  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Den Země

1
 – 22. dubna. Jeho počátky sahají do konce 60, let 20. století. Podrobnější informace  

nalezneme například v článku B. Brdičky (2008). 

Světový den Vody
2
 – 22. března. Po Mezinárodní konferenci o vodě a ţivotním prostředí v roce 1992  

v Dublinu jej v roce 1993 vyhlásila OSN.  
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učitele pro přípravu a realizaci projektové výuky lze povaţovat například publikaci 

J. Leupolda a kol. Umwelt: Physik 9 (1995). V této učebnici se projekty zabývají danou 

problematikou z mnoha pohledů a obsahují dostatek odborných informací, které ocení 

mnohdy i vyučující. Projekty jsou v oblasti vědomostí dobře promyšlené a propojené 

s poznatky a zkušenostmi z běţného ţivota. Z pozice učitele mi však chyběla metodika, 

která by obsahovala informace o úspěších a problémech spojených s realizací a další 

praktické rady. Vzhledem k časové dotaci předmětu u nás a materiálnímu zabezpečení 

výuky by si učitel musel mnohé z uváděných projektů upravit dle vlastních moţností. 

V příloze II d předkládám ukázku z projektu  Komunikace. 

 Nejdostupnější pomůckou pro učitele jsou samotné učebnice (autoři Kolářová, 

Macháček, Rojko, Rauner a další) a příručky k nim. Například Příručka učitele fyziky 

na základní škole a náměty pro tvorbu ŠVP (Kolářová, 2006) uvádí mimo jiné základní 

zkušenosti s organizací skupinové výuky ve fyzice na ZŠ, zkušenosti z realizace 

projektové výuky a ukázky projektů zaměřených na realizaci Průřezových témat, 

rozvíjení klíčových kompetencí a vyuţití mezipředmětových vazeb. Ukázky také 

obsahují úkoly, cíle projektů, charakteristiku organizace, výsledků projektu a jejich 

prezentace. Z dalších mohu uvést učebnici fyziky, případně metodickou příručku autorů 

Tesař-Jáchim (2008), které poskytují nejen didaktické poznámky o projektech, ale i 

nabídku projektů s uvedením cílů, námětů pro práci a moţných zdrojů. Nabízené 

projekty lze velmi dobře vyuţít jako mezipředmětové.  

Poměrně vyuţívaným zdrojem informací o alternativních formách výuky, včetně 

projektové, je časopis Moderní vyučování (2008). Čtenáři se mohou dozvědět historii a 

teoretické základy různých forem výuky (Kusala 2000; Holm-Larsen, 2002; 

Hausenblas, 2003). Do časopisu přispívá také mnoho pedagogů z praxe. V příspěvcích 

uvádějí řadu svých nápadů a zkušeností při uplatňování rozličných netradičních forem 

práce se ţáky (Veselý, 2000; Straková, 2002; Pinkavová, 2004). Čtenáři tak mohou pro 

svou vlastní pedagogickou práci čerpat náměty na způsob realizace a zpracování 

projektů, inspirovat se k uplatnění rozličných výukových metod, seznámit se s tím, jak 

rozvíjet pozitivní klima třídy i školy atd. 

Mnohé z ukázek realizovaných projektů uvádějí příspěvky učitelů ve sbornících 

řady pedagogických konferencí a seminářů. Jsou to například ukázky předmětových 

projektů (Pinkavová, 1999; Marenčáková, 2001; Čerňanský 2005), mezipředmětových 

projektů (Pohořelá, 2001 nebo 2003; Raczkowska-Tomczak, 2002; Müllerová, 2000; 

Holubová, 2007; Salák, 2007; Špulák, 2007) a dalších typů.  

Fyzikální projekty mohou být součástí nejen výuky fyziky, ale i mimoškolních 

aktivit, jako jsou například Odborná soustředění mladých fyziků a matematiků pro 

středoškoláky pořádané MFF UK Praha (např. Dvořák, 2000) nebo projekty motivované 

činností krouţků a volnočasových aktivit pro děti a mládeţ. (Jílek, 2006; Bdinková, 

2007)    

2.3.2  Projekty na internetu  

Na internetu lze nalézt řadu projektů různého zaměření. Jiţ v úvodu tohoto 

článku bych ráda upozornila na to, ţe se jednotlivé webové stránky v průběhu let mění a 

mnohé odkazy jsou po několika letech neplatné. Uvádím zde proto pouze aktuální 

odkazy s tím, ţe jejich platnost je omezená. Praktickou pomůckou pro učitele, kteří 

chtějí ve výuce pracovat s materiály poskytovanými na internetu, je publikace Vyuţití 

Internetu ve výuce - Fyzika - metodická příručka pro učitele (Duhajský a kol., 2005). 
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Stále můţeme na některých webových stránkách škol nebo pedagogů nalézt 

pouze fotogalerie dokumentující průběh projektu bez jakéhokoli komentáře (ZŠ a MŠ 

Třebívlice, 2008), nebo pouze chronologii projektů, jichţ se škola zúčastnila (Ekoškola 

Raškovice, 2008). Při podrobnějším studiu zjistíme, ţe se forma prezentace a styl 

informování o realizovaných projektech výrazně zkvalitňuje. V literatuře, časopisech 

i na internetu se objevují stále podrobnější komentáře k uskutečněné práci se ţáky. 

Můţeme nalézt i ukázky prací ţáků, které vyuţívají modernější techniky ke zpracování 

a prezentaci, včetně powerpointových prezentací (ZŠ Vajanského Lučenec, 2008; ZŠ 

Liberec Sokolovská, 2008). Neméně zajímavé jsou i zkušenosti s vyuţíváním 

powerpointové prezentace ve výuce z pozice učitele, o některé z nich se podělil ve svém 

článku J. Duhajský (2006).  

Nejsnazší způsob, jak objevit na internetu projekty, je napsat do vyhledávače 

heslo projekty. Mezi různými architektonickými, stavebními a dalšími aktivitami, 

objevíme i některé vhodné pro školní výuku. Snazší hledání nám umoţní konkrétnější 

hesla. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit varianty: celoškolní projekty,  fyzika projekty 

+ základní škola apod. (Pozn.: Pod heslem školní projekty mnoho námětů 

nenalezneme.). V ukázkách převaţují zejména ekologické nebo místopisné projekty, 

např. Les ve škole, Cesta do lesa, Lanškroun v mnoha pohledech, Ţijeme v Evropě, 

Odpady, Máme rádi zvířata atd. (Dostálová, 2005) Dále projekty týkající se 

mezilidských vztahů nebo zvyků: Nejsme všichni stejní, Vietnamský den, Vánoce apod. 

Jak jsem jiţ zmínila, velmi často se setkáme s projekty vztahujícími se ke Dni Země. 

Pro výuku fyziky lze čerpat i z těchto ekologicky zaměřených projektů.  

Obdobné varianty výše uvedených hesel lze vyuţít i pro anglické vyhledávače 

(physics, project, secondary school, based, learning, science, elementary class, ...). 

K nepřebernému mnoţství odkazů (ať v české, či anglické variantě), které nám 

vyhledávače nabídnou, je nutno zdůraznit, ţe jen malé procento nabízí konkrétní 

fyzikální projekty a ještě méně je těch, které lze bez větších úprav aplikovat přímo do 

výuky. Převáţná část zahraničních projektů klade důraz na zvyšování jazykových 

dovedností, společenských kompetencí, věnují se historii a seznamují s místní kulturou. 

Dříve byla mnohá témata projektů obvykle zaměřena na práci s PC; například 

vyuţití a nácvik kreslení, tvorba www stránek apod. V současnosti je jiţ uţívání 

počítačové techniky obvyklou součástí tvorby a zejména prezentace projektů, proto jiţ 

není tak výrazná převaha projektů zaměřených na PC komunikaci jako dříve. 

Počítačová práce je zahrnuta do mezipředmětových vazeb při konkrétních projektech. 

Příklad projektu zaměřeného na vyuţití počítačové techniky nabízí např. Základní škola 

Bor (2008).  

 

V začátcích uplatňování projektové výuky v našem školství nebylo projektů 

s čistě fyzikální tématikou v poměru s ostatními na internetu, ani v literatuře mnoho. 

Nalézt takové, které by bylo moţné bez větších problémů a úprav zařadit do výuky, 

nebylo snadné. Prezentované projekty s fyzikálními tématy se většinou hodily spíše pro 

práci v krouţcích a volitelných předmětech, jelikoţ se při nich pravidelné dlouhodobé 

sledování opíralo a opírá o nadšení dobrovolných zájemců. Projekty tohoto typu jsou 

zajímavé zejména moţností srovnáváním naměřených hodnot s výsledky škol z celého 

světa, anebo moţností zapojit se i do opravdových vědeckých programů. V projektech 

prezentovaných na internetu vidím přínos pro běţnou výuku jako ve zdroji nápadů, 

získání kontaktů, moţností konzultací a procvičování odborné komunikace v angličtině 

apod. Příkladem vhodných projektů můţe být školní projekt Comenius, na kterém 

pracovala SOŠ a SOU A. Citroëna Boskovice (2007), nebo A day in the Life of an Ice 
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Cube (2007; Příloha II e). S celoškolními projekty, jejichţ nosným tématem by bylo 

fyzikální učivo, se nesetkáváme příliš často. Se současnými změnami ve školství a stále 

častější tvorbou celoškolních projektů hledají učitelé uplatnění všech vyučovacích 

předmětů a to i fyziky.   

Za velmi praktický zdroj informací o projektové výuce a projektech povaţuji 

učitelské veřejnosti dobře známý Metodický portál RVP (Školní projekty, 2008, 

www.rvp.cz). Některé odkazy z tohoto metodického portálu jsem jiţ uvedla výše. 

Hledání na portálu nám usnadní, zadáme-li odkaz školní projekty. Tato rubrika obsahuje 

příspěvky, v nichţ nalezneme informace o projektech, které se realizují na českých 

školách. Popisovány jsou projekty různého typu, které se postupem času stávají běţnou 

součástí školní práce. Ať jiţ jako jedna z organizačních forem výuky, tak rovněţ jako 

jedna z komplexních výukových metod. Na portálu lze mimo jiné nalézt obecné 

informace o projektové výuce (Mazáčová, 2005; Etrychová, 2007 a 2008). Znovu bych 

zmínila článek M. Kubínové (2005). Autorka mimo jiné uvádí ukázky a popisy 

konkrétních matematických projektů, které lze vzhledem k příbuznosti předmětů 

vhodně vyuţít jak ve výuce fyziky, tak jako mezipředmětové projekty (např. Co říkají 

grafy?, Energie pro všechny). Dále jsou na portále vyuţitelné pracovní a zadávací listy. 

Inspirující jsou rovněţ vyplněné formuláře týkající se přípravy, kostry, realizace a 

vyhodnocení výsledků projektu, které byly vytvořeny na základě praktických 

zkušeností.  

Současné změny ve výuce podporují i realizaci konkrétních projektů v rámci 

výuky fyziky (Karásková, 2005; Bukáček, 2008a,b), ale i mezipředmětové a celoškolní 

projekty s fyzikální tématikou (Pinkavová, 2005; Randáková, 2008). Realizovány jsou 

rovněţ projekty přírodovědné, kde fyzika nalezne svoje uplatnění jako jejich podstatná 

součást (Janoušková, 2008), stále častěji se objevují projekty vycházející ze spolupráce 

více škol včetně zahraničních (Klimešová, 2008). Prezentovány jsou i další alternativní 

metody práce ve výuce fyziky (např. Broklová, 2007). 

Vhodné náměty můţeme najít i na stránkách Učitelský spomocník (1997 - 2008, 

www.spomocnik.cz). Nejsnadněji tak, ţe zadáme jako klíčové slovo projekt. Tématicky 

nejblíţe učivu fyziky jsou projekty B. Brdičky (Zkoumání hvězd, 1998; Plochá třída 

v placatém světě, 2007). Řada projektů se zabývá uţitím nových technologií v praxi.  

Dále bych ráda upozornila na projekty nabízené sdruţením pro ekologickou 

výchovu Tereza (Sdruţení Tereza, 2008, www.terezanet.cz). Je zřejmé, ţe zde převládá 

nabídka aktivit, výukových programů a projektů s ekologickým zaměřením. Mnohé 

z nich však lze pouţít i při výuce fyziky; ať přímo v nabízené podobě, či upravené dle 

vlastní představ a potřeb vyučujících. Z výukových programů jsou pro výuku fyziky 

vhodné například: Kyselé deště a pH, Energie. Účastnit se projektů sdruţení Tereza lze 

v různých formách. Vyučující mohou s pomocí jejich materiálů pracovat samostatně, 

nebo je moţné se s výsledky prací ţáků účastnit organizovaných soutěţí. Ani při účasti 

na soutěţích není povinností účastníků vypracovat všechny pracovní listy. Učitelé si 

mohou zvolit  jen to, co povaţují za vhodné pro svoji výuku. V ţádném případě nejsou 

kladeny překáţky k vlastním nápadům, naopak vlastní iniciativa je vítána a mnohdy 

vede k vytváření nových projektů a aktivit. K většině projektů nabízí Tereza nejen 

semináře pro učitele, ale i doplňkové akce pro děti. Známý je například projekt Přes tři 

schody do ţivota (ověřovaný v letech 1994/95), ze kterého je pro výuku vhodná část 

s názvem Kdo šetří, má za tři (Tereza, 2001). Ve své práci zmiňuji mnou realizovaný 

projekt Spotřeba energie (kap. 3.1), při jehoţ vytváření jsem vycházela z výše 

uvedeného projektu sdruţení Tereza. Novější verzí projektu Přes tři schody do ţivota je 

projekt Energie - posviťme si na úspory, který lze realizovat i na vyšší úrovni, kdy na 

http://www.rvp.cz/
http://www.spomocnik.cz/
http://www.terezanet.cz/
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něm spolupracuje více učitelů nebo škol. Pro výuku v 9. ročnících ZŠ lze vyuţít 

projekty Ozón a Kyselý déšť. Popis účasti školy na ekologickém projektu Kyselý déšť 

z listopadu 2004 nalezneme například na stránkách ZŠ Klíček (2007). Náměty do výuky 

fyziky nalezneme i v materiálech Všeho s mírou. K uvedeným projektům Tereza 

poskytuje pracovní materiály i s doporučeními k jejich organizaci. K rozsáhlejšími 

projektům nabízí sdruţení Tereza i instruktáţní semináře pro učitele a akce, které 

umoţňují vzájemné konzultace a výměnu zkušeností. 

V rámci aktivit Terezy, ale i samostatně, se lze zapojit do mezinárodního 

programu Globe (2008) - Global Learning and Observations to Benefit the 

Environment. Tento dlouhodobý mezinárodní program umoţňuje ţákům poznávání 

přírody kolem sebe, získávání kladného vztahu k ní a tím i potřeby její ochrany. Ţáci při 

své práci provádějí praktická měření a pozorování v okolí školy. Tohoto programu se 

Česká republika účastní jiţ od počátku, tj. od roku 1995. Naše republika bývá 

v hodnocení na 1. - 5. místě, ostatní země překonáváme precizností měření a kvalitou 

zpracování. V rámci programu ţáci provádějí meteorologická, hydrologická, 

fenologická nebo pedologická měření. Garanty tohoto programu jsou organizace NASA 

a NOAA. Výsledky měření ţáků slouţí vědcům k dalšímu zpracování. Zpětně můţe 

kaţdý zúčastněný získat informace o měření ostatních účastníků projektu. Od 

organizátorů projektu dostane škola základní pomůcky pro měření a pozorování. 

Sdruţení Tereza zajišťuje rovněţ řadu sluţeb a semináře pro učitele, kteří se chtějí na 

programu Globe podílet. Škola, která je zařazena do programu, by měla pravidelně 

podávat pravdivé informace o výsledcích svého měření do databáze v USA. Aby měly 

výsledky měření vědecký význam a statistickou hodnotu, poţaduje se nejméně tříletá 

účast na projektu, proto je výhodnější, kdyţ na projektu spolupracuje více učitelů dané 

školy. Bliţší informace o realizaci programu Globe ve školní praxi lze nalézt na 

webových stránkách některých škol, které se programu účastní, např. Základní škola 

Borovského (2008), Základní škola Křesomyslova (2008). 

Spolupráce vědců s dětmi se stává stále důleţitější. Vychází z předpokladu, ţe je 

třeba pro vědu podnítit a zaujmout nejen mladé lidi - středoškoláky, kteří se rozhodují 

o volbě budoucího povolání, ale ţe je ve všeobecném zájmu nadchnout jiţ malé děti. 

Pozitivní vztah k vědě, který získají lidé jiţ v dětství, vede jak k většímu počtu 

budoucích odborníků a vědeckých pracovníků, tak k podpoře vědecko-technického 

výzkumu i ze strany lidí, kteří se v produktivním věku těmto oborům přímo nevěnují. 

To, ţe přírodní vědy opět nacházejí své místo ve všeobecném vzdělávání, dosvědčuje 

podpora vzniku populárně vědeckých pořadů pro děti, akce podporující zpřístupnění 

věd široké veřejnosti i akce vzdělávající učitele v moderních technikách vzdělávání 

ţáků v těchto oborech (Word Year of Physics 2005: Einstein in the 21.st  Century, 

2008). 

Školy se často zapojují i do programu Ekoškola (2008). Odkaz na něj najdeme 

rovněţ například na stránkách Terezy. Ekoškola je mezinárodní program, který učí ţáky 

o různých environmentálních tématech. Vede je k minimalizaci a třídění odpadů, 

k zamyšlení nad moţnostmi úspor energie a vody, k úvahám o zlepšení ţivotního 

prostředí atd. Nikoli pouze v obecném měřítku, ale konkrétně v rámci ţivota školy a 

jejího okolí.  

Vhodným zdrojem pro zpestření výuky a pro inspiraci jsou stránky MFF UK 

Praha - FyzWeb (2008, www.fyzweb.cuni.cz). Stránky mimo jiné obsahují náměty na 

pokusy, články s rozličnými odkazy a kontakty. Významnou sloţkou je tzv. odpovědna, 

kde odborníci objasňují dotazy učitelů i ţáků. Stránky nabízejí rovněţ informace 

o seminářích pro učitele, jako jsou Veletrhy nápadů učitelů fyziky, či Heuréka. Pomocí 

http://www.klicek.cz/
http://www.fyzweb.cuni.cz/
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odkazů se lze dostat i na stránky učitelů a škol, například zadáme-li: kategorie ZŠ, niţší 

gymnázia; typ dokumentu webové stránky, obor fyzika. Dovolím si sdělit praktickou 

poznámku. Pokud místo českého jazyka zadáme anglický, nabídne nám seznam adresy 

evropských muzeí vědy a techniky a experimentárií.  

Inspirativní jsou rovněţ www stránky odborných časopisů pro učitele (i učitele 

fyziky), které se zmiňují o zkušenostech s realizací různých typů projektů (Duhajský, 

2004), ukázky ţákovských projektů nabízejí například stránky časopisu Moderní 

vyučování (Moderní vyučování: Malé Granty, 2008). 

Řadu realizovaných projektů nalezneme přímo na stránkách škol nebo učitelů, 

obvykle pod odkazy projekty, školní projekty. Stránky učitelů nabízejí řadu nápadů a 

námětů pro práci se ţáky, informace o realizaci rozličných projektů, ale i kontakty pro 

případné konzultace. Vycházejí ze zkušeností z praxe a mnohdy poskytují zkušenosti a 

hodnocení jednotlivých aktivit z pohledu pedagogů i ţáků.  

Známou praţskou školou vyuţívající alternativní formy výuky jiţ řadu let je ZŠ 

Táborská (Beran, 2003). Mnohou inspiraci mohou přinést pedagogům i její webové 

stránky (FZŠ Táborská, 2008), kde nalezneme informace o řadě jejích aktivit: mimo 

jiné o účasti v mezinárodních projektech, soutěţích, informace o spolupráci s dalšími 

školami, dále webové stránky učitelů i tříd, vlastní realizované projekty atd.  

Na stránkách Základní školy Dobrovského v Lanškrouně (Fyzikální web, 2008) 

nalezneme rovněţ řadu materiálů pro inspiraci k vyuţití ve výuce. Ať se jedná o aplety, 

laboratorní práce, testy, projekty nebo práce ţáků. K dispozici jsou podrobné instrukce 

k několika fyzikálním projektům. Jsou zde uvedeny: cíl, zadání, podmínky, organizace, 

způsob zpracování a hodnocení projektu, seznam témat. Dobře zpracované jsou 

i pracovní listy k laboratorním pracím. Upozornila bych například na projekt Elektřina 

kolem nás, ţáci v něm měli za úkol připravit expozici dokladující, jak elektřina 

ovlivňuje náš denní ţivot.  

Základní škola Červený Vrch (2008) uskutečnila například celodenní projekt Co 

v učebnicích nenajdete. Skládal se z řady menších projektů, z jejichţ názvů je zřejmá 

rozmanitá náplň práce (např. Praha - Vídeň, Zajímavosti z říše rostlin a ţivočichů, 

Hlavolámání, Kulturní ţivot Prahy 6, Netradiční sportovní hry, Obnovitelné 

zdroje energie, Exotické ovoce aj.). 

Další stránky škol a učitelů uvádím v příloze II f.  

 

Na internetu nalezneme příklady všech forem projektů - předmětové, 

mezipředmětové i celoškolní: 

- Mnohé náměty nabízejí stránky Free Elementary School Science Fair Projects 

(2006). 

- Projekty pro různé věkové kategorie dětí a mládeţe uvádějí stránky Science fair 

projects (2008).  

- Za velmi dobrý zdroj námětů projektů povaţuji stránky Edutopia (2008), které 

nabízejí řadu zajímavých fyzikálních projektů (např. Sweeney, 2007; Snyder, 2008; 

Morehouse, 2008). 

- ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě (2008) popisuje  projekty Sluneční soustava: součást 

vesmíru nejen očima vědců, Tajemství atomů aneb Hlavou k výbuchu. 

- Projekty na téma Vesmír, O vodě s vodou zmiňují stránky Otevřené vyučování: 

Koncepce výuky pro 21. století (2008). 

- Podrobný popis projektu z fyziky a chemie pro osmý ročník s tématem Energie, 

elektřina a magnetismus lze nalézt na stránkách Soukromého gymnázia a základní 

školy Mánesova (2008).  
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- K zamyšlení můţe přivést i projekt Základní školy Lidická Bílina (2008). Její 

Projekt 2005 - fyzika zajímavě pro ţáky se specifickými poruchami učení má za cíl 

vytvoření multimediálních výukových materiálů pro výuku fyziky ve speciálních 

třídách pro mentálně postiţené a učinit ji tak pro ţáky zajímavější a srozumitelnější. 

 

Rozvoj techniky, ale i společenský vývoj přinášejí další moţnosti forem práce 

s dětmi. Stále častěji se objevují projekty zaloţené na partnerství více škol. Řada škol se 

účastní mezinárodních nebo republikových projektů, kde spolu spolupracují nejen školy 

téţe země, ale mnohdy jde o spolupráci mezinárodní.  Z jejich podstaty bych označila 

tyto projekty jako meziškolní, některé z nich popisují například O. Hausenblas (2003) 

nebo L. Onderová (2002), která ukazuje na moţnosti teleprojektů, kdy je „projektová 

aktivita více týmu ţáků realizovaná na dálku, vyuţívající internet na vyhledávání, 

získávání, výměnu a prezentování informací.“   

Dalším příklady jsou: 

- eTwinning (Partnerství škol v Evropě, 2008),  který  podporuje spolupráci a 

partnerství evropských škol (Sumbal, 2007). Na jeho stránkách nalezneme bohatou 

galerii projektů (Lisotti, 2006; Průchová, 2007). 

- ComLab-SciTech (ComLab, 2003; Holec, 2005) - Computerised Laboratory in Science 

and Technology Teaching je jedním z pilotních projektů programu Leonardo da Vinci 

II (2000). Jedná se o počítačem podporované laboratoře při vyučování přírodovědných 

a technických předmětů. 

- Některé mezinárodní projekty, jejichţ cílem je mimo jiné popularizovat vědu, uvádí ve  

své práci F. Franko (2007). Jejich součástí bývají soutěţe miniprojektů (Life In the 

Universe, 2008;  Hands on Particle Physics Masterclasses, 2008; Venus transit 2004, 

2008 aj.). Tyto aktivity jsou svojí úrovní určené spíše studentům SŠ a VŠ, učitelé 

základních škol je mohou vyuţít při práci ve volitelných předmětech, či při práci 

s nadanými ţáky. Některé z projektů jsou vhodné i pro ZŠ - např. Couldn´t Be 

Without It! (2008), který přibliţuje výdobytky vědy a techniky, s nimiţ se denně 

setkáváme a povaţujeme je za samozřejmost. 

Stále dokonalejší informačně komunikační technologie a jejich rozvíjející se 

moţnosti vyuţití vedou i k rozvoji úrovně projektů. Technický pokrok umoţňuje, ţe se 

stále častěji ustupuje od izolovaných projektů jednotlivých učitelů nebo organizací a ve 

větším měřítku nacházejí uplatnění projekty, které jsou zaloţeny na spolupráci více škol 

nebo škol a organizací. Tyto projekty vyuţívají moţnosti techniky k aktivní komunikaci 

mezi účastníky, jako jsou videokonference nebo „aktivní webové stránky“. Příkladem 

nové technologie je Web 2.0 (O´Reilly, 2005). Díky těmto technologiím lze opouštět 

praxi izolovaných obvykle neaktivních webových stránek jednotlivců, místo nich 

nacházejí uplatnění aktivně provázané stránky, které vyuţívají vzájemné komunikace 

mezi uţivateli (např. otevřená encyklopedie Wikipedia, 2008; FyzWeb, 2008; 

WebQuest, 2008 nebo YouTube, 2008).  

Ukázku projektu vyuţívajícího nejen mezipředmětových vazeb, ale i e-learningu, 

který byl realizovaný na ZŠ v Ludaniciach, uvádím v příloze II g. Tato forma projektů 

klade na učitele další nároky, jak upozorňuje například Gerhátová (v tisku): „Vyţaduje 

znalosti nejnovějších ICT a jejich moţností uplatnění ve výuce daného předmětu, 

zručnost učitele v jejich pouţívání a přehled v neustále se vyvíjejících nových www 

stránkách, simulací (apletech), dostupných na internetu a na CD.“   

Ráda bych rovněţ upozornila i na existenci řady projektů v rámci výzkumů 

MŠMT ČR, univerzit a jiných i evropských organizací. Na stránkách vysokých škol 

nalezneme mnohé odkazy na různé aktivity, které realizují nebo se do nich zapojují. 
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Způsob zpracování těchto projektů obvykle nebývá vhodný pro práci na ZŠ, některé 

informace nebo zobrazované pokusy lze však vyuţít pro nadstandardní práci se ţáky. 

Výhodou internetu oproti literatuře je moţnost animace a mnoţství fotografií a obrázků, 

které vhodně dokumentují a oţivují výklad.  

 

Součástí mé práce je vytvoření webových stránek sweb.cz/zdenka-projekty 

(Kamarádová, 2008), na nichţ prezentuji řadu nápadů, námětů pro práci s dětmi, úkoly, 

laboratorní práce, dávám k dispozici pracovní listy pro laboratorní práci z astronomie. 

Nabízím ukázky z aktivit, jako jsou například Kouzla s fyzikou, kdy jsme se ţáky 

opakovaně předváděli fyzikální pokusy pro ţáky prvního stupně. V neposlední řadě na 

stránkách prezentuji některé z vlastních projektů (předmětových, mezipředmětových 

i celoškolních) a dalších aktivit, včetně ukázek forem zadání, zkušeností s realizací atd.  

Další zajímavé webové stránky, které lze vyuţít při výuce fyziky nebo při 

přípravě na ni, uvádím v  příloze II f. 

2.4 MOŢNOSTI VYUŢITÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY VE ŠKOLNÍM 

VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 

Aktuální otázkou v našem školství je reforma školského systému související 

s realizací Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a 

s vytvářením Školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Pro 

RVP ZV je jedním z charakteristických rysů hlubší vyuţívání mezipředmětových vazeb 

a to i s vyuţitím moţnosti vytváření integrovaných předmětů, např. předmět Člověk a 

příroda  spojující fyziku, chemii, přírodovědu a zeměpis. Současně se změnou pojetí 

vyučovacích předmětů se ve vzdělávacím systému mění také pozice učitele a ţáků. 

Mnohé z výukových metod, které nacházejí nyní své místo na slunci, jsou zaměřeny na 

situace, kdy učitelé jsou spíše jen poradci a koordinátory a aktivita se přenáší na ţáky 

(heuristická metoda, kooperativní učení, problémová výuka, projektová výuka atd.). 

A tak v rámci snah o oţivení výuky a hledání nových cest k předávání informací dětem 

nachází projektová výuka opět své uplatnění. Nutno podotknout, ţe změna role učitele, 

kdy při vlastní výuce zdánlivě ustupuje do pozadí a nechává prostor procesu učení 

ţákům, neznamená pro učitele zahálku. Projektová výuka představuje pro pedagogy 

jednu z nejnáročnějších metod. Narůstá čas, který učitel musí věnovat přípravě na 

výuku, průběh celé práce musí mít důkladně promyšlený. Zvyšuje se rovněţ psychické 

vypětí učitele při výuce. Učitel musí být schopen reagovat na nečekané situace, 

problémy a dotazy. Tato metoda klade velké nároky na zvládnutí řízení hodiny, 

organizaci činnosti ţáků a udrţení kázně. V hodině nelze pouţít podrobný univerzální 

metodický návod, coţ dokazuje i skutečnost, kterou zmiňuji jiţ v kapitole 2.2, ţe 

metodické návody v odborné literatuře v podstatě nejsou. Není-li pedagog dostatečně 

připraven, můţe projekt zcela ztratit svůj význam. Zjednodušování, improvizace, 

podcenění časové náročnosti, nedostatečné naplnění cíle a nezvládnutá míra volnosti 

ţáků mohou způsobit chaos, dezorientaci, promarnění předností této metody a ztrátu 

zájmu ţáků o danou práci. Naopak, „je-li projekt dobře připraven a vhodně zařazen do 

výuky, vzniká dostatečný prostor pro rozvoj vlastních učebních strategií ţáků a 

souběţně dostatečný (především časový) prostor pro řešení projektu a získání jeho 

výsledků. To vede ţáky k aktivnímu přístupu k jejich vlastnímu učení. Proto můţeme 

povaţovat projekt za specifickou vzdělávací strategii.“ (Kubínová, 2005, s. 6) 

Učitelé jsou při zavádění netradičních forem výuky nuceni více se zamýšlet 

nejen nad vlastní prací, ale i nad prací svých kolegů. Nové přístupy k výuce je přivádějí 
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i k zamyšlení se nad přístupem k dětem a práci s nimi. V současnosti je k dispozici 

mnoţství naší i zahraniční literatury zabývající se novými pohledy na děti, jejich 

výchovu a vzdělání (zejména literatura z nakladatelství Portál; ze starší literatury bych 

uvedla například knihu J. Holta Proč děti neprospívají (1994)). Vyučující se při 

pokusech o oţivení výuky a uplatňování alternativních forem výuky mohou potýkat 

i s dalšími problémy vycházejícími z nepochopení jejich práce některými kolegy a 

rodiči. „Někdy trvá poměrně dlouhou dobu, neţ zbavíme ţáky, kolegy, ale i rodiče 

názorů na výuku odpovídající představám: sezení = učení, kvantita = kvalita a 

hromadění známek = naučení.“ (Kovaliková, 1993, s. 105) 

Filosofie stylu práce se ţáky při projektové výuce, stejně jako u řady dalších 

alternativních výukových metod vychází ze snahy maximálně aktivizovat ţáky a učit je 

kompetencím, které uplatní v budoucím ţivotě. Oblíbené heslo řady akcí a aktivit mající 

snahu o oţivení školství a zavedení nových způsobů výuky a přístupů k ţákům do praxe 

(např. Dokáţu to?) je přísloví, které cituje i S. Kovaliková (1993, s. 9):  

„Řekni mi a já zapomenu, 

  ukaţ mi a já si zapamatuji, 

   nechej mne to udělat a já pochopím.“ 

S. Kovaliková (1993, s. 59) dále upozorňuje i na zkušenost, ţe „nejobtíţnějším 

způsobem myšlení je ten, jenţ nám byl vnucen někým jiným.“  Tomu se snaţí předcházet 

například i výuka Heuréky nebo FASTu, kde ţáci ponejprv uţívají pro pozorované jevy 

a vysvětlení svoje termíny vycházející z jejich zkušeností a představ a teprve následně 

jim vyučující předkládá odbornou terminologii. 

  Při plánování výuky by měl mít vyučující na paměti, ţe je třeba realizovat 

takové aktivity, které probouzejí zájem ţáků o práci a vzbuzují jejich zvídavost. Lze 

vycházet ze základní myšlenky, ţe „ţáky, stejně jako naprostou většinu lidí, baví daleko 

více věci, které nějak přímo souvisejí s jejich ţivotem, či zálibami. Je dobré, kdyţ se při 

přípravě hodin zaměříme tímto směrem.“ (Petty, 1996, s. 47 - 48) G. Petty dále 

zdůrazňuje důleţitou zkušenost: „Pro motivaci ţáků je podstatné, aby kaţdý z nich měl 

pocit, ţe ve vaší hodině něčeho dosáhl, a aby se jim za jejich práci dostalo uznání. 

Takový cíl lze splnit jen tehdy, kdyţ úroveň zadávaných úkolů odpovídá úrovni 

schopností a dosavadních výsledků kaţdého ţáka a kdyţ tempo vyučování odpovídá 

tempu učení.“ (Petty, 1996, s. 35)  

Vyučovací proces má dle mého názoru rovněţ pomáhat rozvíjet osobnost dítěte. 

Co napomáhá rozvoji dětské osobnosti shrnuje například Z. Helus (1987): 

- „Význam ţivotních perspektiv pro rozvoj osobnosti; 

- význam přesvědčení o hodnotě mezilidských vztahů;  

- význam zdravého sebevědomí; 

- význam odvahy a způsobilosti tvořivě myslet a jednat  (problémové úlohy, nová 

řešení, schopnost vcítit se do druhých);  

- význam nezastupitelné povinnosti a zodpovědnosti vůči kolektivu.“   

 

Důleţitým úkolem pedagoga je přivést ţáka k poznání, ţe vědomosti a 

dovednosti, které se učí, mají svou hodnotu a pouţitelnost mimo školu. Práce na 

projektech ţákům umoţňuje získat širší pohled na danou problematiku nad rámec 

základního obsahu učiva. Ţáci se věnují práci na projektu i mimo školu a získávají 

informace z různých zdrojů, nejen z učebnice. Projektová výuka umoţňuje učiteli 

věnovat větší pozornost tématům, která ţáky zajímají, ale v časové dotaci učebního 

plánu na ně není dostatek prostoru. Vyuţívání mezipředmětových vazeb přináší 

rychlejší postup a orientaci v probíraném učivu, větší propojenost a ucelenost poznatků, 
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snadnější zapamatování si dějů a informací. Ţáci tak mohou lépe pochopit uţitečnost 

jednotlivých vyučovacích předmětů. Projekty také umoţňují nejen rozšíření a upevnění 

informací, ale i zdokonalení dětí v potřebných dovednostech. Součástí řady projektů je 

totiţ mnohdy odhadování, měření a dlouhodobější sledování hodnot fyzikální veličin, 

např. délek, objemů, hmotností i teplot, ale také zaznamenávání naměřených údajů a 

zpracovávání tabulek a grafů. Vhodným tématem je i výroba jednoduchých fyzikálních 

pomůcek, jako jsou periskopy, siloměry, váhy, hodiny apod. Ţáci se při práci seznámí 

s funkcí a principem pouţívání jednotlivých pomůcek, naučí se vytvářet stupnice 

měřidel. Mimo jiné lze tímto způsobem poměrně snadno obohatit sbírky školních 

kabinetů. Činnost ţáků má tak větší význam, jelikoţ vidí praktické uţití svých výrobků. 

Účast na projektech dále učí ţáky systematické cílené činnosti, komunikativním 

dovednostem při týmové práci i schopnostem prezentovat výsledky své práce.  

2.5 FAST 

2.5.1 Co je to FAST 

Během doktorandského studia jsem měla moţnost seznámit se s vyučovacím 

programem FAST, podle kterého se učí na některých školách na Slovensku. FAST - 

Foundational Approaches in Science Teaching, v překladu Základní principy ve 

vyučování přírodovědy - je způsob výuky, který je výsledkem práce Havajské 

univerzity v Honolulu (USA). Pro označení FASTu se pouţívá označení projekt 

i program. Aby nedocházelo k záměně pojmů vzhledem k celému obsahu mé práce, 

pouţívám pro FAST označení program (vyjma citací). FAST je v tomto pojetí 

vyučovací program, jehoţ výraznou komponentou je projektová výuka. Je konkrétním 

příkladem mezipředmětové projektové výuky příbuzných předmětů, protoţe je to 

interdisciplinární ekologicky zaměřený program výuky přírodovědných předmětů - 

zejména fyziky a chemie. Výuka probíhá na základě pozorování přírody, laboratorních 

pokusů, práce na projektech a prezentaci získaných informací a výrobků. 

V USA pouţívají tuto metodu přibliţně 30 let. Na Slovensku je FAST povolen 

ministerstvem školství  zatím na několika víceletých gymnáziích a učí se takto od roku 

1993. V roce 2001 absolvovali první maturanti, kteří prošli touto výukou. Během stáţí 

jsem navštívila tři bratislavská gymnázia a hospitovala u tří vyučujících na následujících 

školách:  

RNDr. Viera Lapitková  - Gymnázium Vazovova 

RNDr. Eva Trebatická    - Gymnázium Grosslingova 

Viera Kepštová               - Gymnázium Tomášikova   

Moţnost sledovat práci různých učitelek a ţáků a následné konzultace byly pro mne 

velkým přínosem. V současnosti se FAST vyučuje nejen na výše uvedených 

gymnáziích, ale i na soukromém Gymnáziu Bajkalská v Bratislavě. 

 

Vzhledem k jazykové blízkosti si dovolím některé informace o FASTu citovat 

ve slovenštině z habilitační práce doc. V. Lapitkové, která je jedním z iniciátorů 

realizace výuky FASTu na slovenských školách.  
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Cíle vzdělávání v programu FAST (dle Lapitková, 2002, str. 35)  

„Ţiaci majú nadobudnúť: 

- schopnosť vykonávať základné laboratórne činnosti, 

- schopnosť pouţívať symboliku zavedenú v prírodných vedách, 

- vedomosti o pojmoch, ktoré sú základom moderných prírodných vied, 

- schopnosť samostatne získavať informácie, 

- pochopenie podstaty vedy a jej prirodzeného vývoja, 

- pochopenie vzťahov medzi prírodnými vedami, 

- schopnosť aplikovať vedomosti do iných vedných oblastí, 

- pochopenie vzťahov medzi vedou, technikou a spoločnosťou, 

- schopnosť vykonávať rozhodnutie na základe získaných vedomostí, 

- hodnoty, postoje a návyky dôleţité pre skúmanie v prírodných vedách 

a správanie sa k prírode.“ 

2.5.2 Zajištění realizace programu FAST 

Výuka v programu FAST vychází ze snahy přiblíţit dětem historický vývoj 

poznatků. Ţáci se seznamují s historickými názory na různé problémy, s objevy a 

vynálezy vědců, se současným pohledem na přírodovědné poznatky a s novými 

zkušenostmi.  

Rozloţení učiva fyziky v rámci tohoto mezipředmětového programu 

v jednotlivých ročnících vychází ze skutečnosti, ţe se na Slovensku výuka fyziky 

soustřeďuje pouze do tří let a nikoli do čtyř jako u nás. Učitelé museli vycházet nejen 

z amerického pojetí výuky FASTu, ale i z poţadavků slovenského školství a moţností 

jednotlivých škol.  

Ţáci studující ve vzdělávacím programu FAST mají místo předmětů fyzika a 

chemie zařazen předmět přírodověda. Časová dotace předmětu je ovlivněna moţnostmi 

dané školy, na Gymnáziu Vazovova mají např. v šestém ročníku 3 vyučovací hodiny 

fyziky a 2 hodiny ekologie, v sedmém ročníku 2 vyučovací hodiny fyziky a 2 hodiny 

chemie a v osmém ročníku 3 vyučovací hodiny fyziky a 2 hodiny chemie - v kaţdém 

ročníku tedy celkem 5 hodin přírodovědy. K předmětu přírodověda je ještě přiřazena 

hodina biologie, jelikoţ vzdělávací program FAST neobsahuje všechny vědomosti 

poţadované v tomto předmětu na slovenských školách. Dalším důvodem je, ţe výuka 

předmětu biologie má jiný systémový přístup neţ fyzika a chemie. 

Pro představu uvádím hrubý přehled rozloţení učiva fyziky podle doc. 

Lapitkové (viz tab. 2.4 na  následující straně).  
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Tabulka 2. 4  Přehled tématických celků z fyziky v programu FAST   

(dle Lapitková, 2002, str. 42) 

6. ročník (sekunda) 1. Úvod do poznávania vlastností látok 

 2. Zmeny skupenstva 

 3. Teplota a teplo 

7. ročník (tercia) 4. Svetlo a teplo 

 5. Dôkazy atomove teórie 

 6. Model látky 

8. ročník (kvarta) 7. Sila, práca a energia 

 8. Meniaci sa Vesmír 

 

Původní americkou verzi  museli učitelé přizpůsobit kurikulu učiva předmětů 

fyziky, chemie a biologie na Slovensku. Například doplnili učivo elektřiny, jelikoţ 

původní verze ji probírala pouze v elementárním rozsahu. Program FAST nezahrnuje 

témata, jako jsou elektromagnetické jevy a akustika. Nelze tvrdit, ţe se učivo 

o elektrických jevech v programu vůbec nevyskytuje, objevuje se však spíše jako 

pomocný pracovní prvek v rámci jiných pozorování. Například v chemické části 

programu se ţáci setkávají s elektrolýzou v rámci důkazu sloţení vody z vodíku a 

kyslíku. V souvislosti s touto úlohou se objasňuje také princip vedení elektrického 

proudu v kapalinách. V jiné úloze ţáci pouţívají jednoduchý elektrický obvod se 

ţárovkou pro zkoumání chodu paprsků z bodového zdroje světla. Celkově ale nejde 

o systematický výklad učiva elektromagnetických jevů. Na Gymnáziu Vazovova 

například chybějící učivo dopracovali ve stylu FASTu a zařadili do osmého ročníku 

celek Elektrický obvod s dotací 15ti vyučovacích hodin. Naopak z časových důvodů se 

omezuje výklad závěrečných ekologických kapitol. Ţáci jsou o této problematice 

informováni mimo jiné i v řadě dalších předmětů. 

Kromě promyšlení a úpravy obsahu programu FAST bylo třeba zajistit 

i pedagogy, kteří by jej dokázali vyučovat. Tento kombinovaný předmět vyučuje 

obvykle jeden učitel, proto příprava učitelů pro výuku tohoto interdisciplinárního 

programu vycházela ze zájmu a nadšení samotných učitelů, kteří chtěli touto metodou 

pracovat. Pravdou je, ţe učitel s aprobací fyzika - chemie má mnohem snazší cestu, ale 

FAST vyučují i učitelé jiných aprobací (například fyzika - základy techniky). Nadšenec 

se prostě musí chybějící znalosti doučit. Na školách Vazovova a Bajkalská, kde se nyní 

výuka FASTu dělí mezi vyučující s aprobací fyzika, chemie a biologie, je koordinace 

snadnější. Učitelky, se kterými jsem měla moţnost práci konzultovat, jiţ vyučují tento 

předmět delší dobu. Nemusí jiţ vynakládat tolik úsilí teoretické přípravě na výuku, 

v současnosti se více věnují praktické části výuky. Přiznávají však, ţe při zavedení 

výuky FASTu musely vynaloţit mnoho času na promyšlení průběhu hodiny, organizace 

práce, hodnocení ţáků, udrţení kázně apod. Nyní se jiţ striktně nedrţí metodiky a 

přizpůsobují práci poţadavkům vzdělávání na Slovensku, aktuální situaci ve třídě a 

schopnostem ţáků. Při své současné pedagogické práci vycházejí z jiţ nabytých 

zkušeností.  

Pro FAST nejsou učebnice standardního typu, jsou to spíše soubory instrukcí 

k pokusům a pozorování, obsahující pracovní postupy, rady a upozorňující na 

bezpečnost práce. Dále poskytují ţákům tabulky a grafy pro zpracovávání měření a 
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v závěru shrnující otázky a úkoly. Dříve obsahovaly i slovníček anglických pojmů, ale 

od toho se postupně upouští. Při překladu učebnic vycházeli autoři z následujících 

myšlenek (Lapitková, 2002, str. 49 - 50): 

„Najdôleţitejšie tézy z učebných osnov FASTu, ktoré majú priamo súvis 

s poznávacími postupmi a tvoria základ pre  spracovanie učebníc ako aj ďalších 

didaktických materiálov, sú: 

- objavy princípov  vyţadujú pozorovanie, meranie a analýzu javov, 

- pokusy moţno povaţovať za modely fyzikálnych a biologických javov, a preto 

slúţia na objavenie zákonov a princípov, 

- pokus sa musí kontrolovať, merať a opakovať, 

- opakovaním pokusu sa overujú jeho výsledky, 

- diskusie o experimente, verifikácii hypotéz a teóriách sú podstatné zloţky vedeckej 

práce, 

- zostrojenie grafu z nameraných hodnôt je dôleţité pri analýze vzťahov medzi 

veličinami, 

- vedecké modely a teórie sa môţu zmeniť, keď sa objavia nové poznatky, 

- niektoré hypotézy sú overiteľné, iné nie, veda však postupuje dopredu pomocou 

overovania hypotéz, 

- dobrá teória úspešne predpovedá udalosti v novej situácii.       

Postupy poznávania, ktorých súčasťou sú aj vyššie uvedené myšlienky sa ďalej 

v programe FAST rozpracúvajú v učebniciach a metodických príručkách pre učiteľa. Sú 

integrálnou súčasťou vytvárania, konštruovania pojmov, zákonov a teórii tak, aby sa 

stali súčasťou štruktúry poznatkov ţiaka.“  (Příloha  II h) 

V období zavádění výuky FASTu měly školy dotace na pomůcky. Ze státních 

peněz se hradila licence za program. V současnosti je zajištění učebnic a pomůcek 

k výuce programu FAST sloţitější, materiální zabezpečení výuky je více méně na 

bedrech samotných škol, které v průběhu let nahradily původní pomůcky vlastními a 

rozmnoţují ţákům texty pracovních sešitů. Učebnice mají ţáci většinou k dispozici 

pouze v hodinách, v lepším případě zajistí školy výtisky nafocené pro kaţdého ţáka. 

Učitelé mají k dispozici metodické příručky a soubory textů s rozšiřujícím učivem, 

návody pro ţáky jak pracovat s informacemi. Jednotliví pedagogové si další pomůcky a 

podklady pro práci se ţáky připravují svépomocí podle vlastní potřeby a stylu výuky. 

2.5.3 Výuka FASTu 

Výuka podle FASTu je zaloţena zejména na praktickém pozorování a měření. 

Stavba experimentů má svoji logiku, sleduje se postupná struktura vyučovacích hodin a 

chápání pojmů. Při pokusech ţáci pracují ve dvojicích, či ve skupinkách podle mnoţství 

pomůcek a vhodnosti formy aktivity. Vzhledem k alternativnímu způsobu výuky, který 

vyuţívá skupinové, projektové i heuristické práce ţáků, je optimální maximální počet 

ţáků ve třídě 18 aţ 19. Na některých školách řeší tuto situaci rozdělením třídy a 

současnou výukou fyziky a chemie, zejména při laboratorních pracích. 

Ve výuce se vyuţívá krátkodobých aktivit dětí (obdoba laboratorních prací), 

kdy ţáci samostatně objevují nové poznatky. Ty pak vyhodnocují společně s celou 

třídou a učitelem ještě týţ den. Časově náročnější úlohy mohou děti dopracovat doma, 

výsledky pak prezentují následující vyučovací hodinu. V rámci výuky bývají také 

zadávány krátkodobé domácí projekty (povinné i nepovinné) nebo dlouhodobější 

povinné projekty. Nejlepší projekty ţáci prezentují na společné akci škol, na kterých se 

vyučují přírodovědné předměty podle programu FAST (Příloha II ch). 
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          Domácí úkoly obvykle předbíhají učivo. Při jejich zadávání učitel vytyčí 

základní problémy a kontrolním rozhovorem sleduje, zda ţáci pochopili zadání. Často 

bývá za domácí úkol zadán problém na přemýšlení, který vychází z běţných zkušeností 

ţáků. Touto cestou se zkoumají „prvotní představy“ dětí o dané problematice. 

Vyučovací hodina pak začíná diskusí nad zadaným problémem. Učitel můţe při výkladu 

vyuţít ţákových zkušeností a začít vytvářet odborné představy a pojmy.   

Ţákovské poznámky obsahují větší mnoţství zápisů pokusů, tabulek, ale 

zejména grafů neţ je obvyklé. Samozřejmě na úkor standardních poznámek. Některé 

děti místo klasických sešitů  uţívají desky, kam postupně vkládají volné listy. 

Mimo jiné mne zaujalo časté pouţívání grafů. Nutno přiznat, ţe grafy dělají 

ţákům při tradiční výuce mnohdy problémy, zvláště grafy zobrazující náročnější 

závislosti neţ je přímá úměrnost. Ve výuce FASTu hrají grafy důleţitou roli. Jejich 

uplatnění a vyuţití zmiňuje i doc. Lapitková (2002, str. 52): 

- „v učebniciach fyziky nachádzame ideálny graf  zaradený do výkladového textu vo 

väčšine prípadov iba ako ilustráciu uţ opísaného priebehu deja. Neslúţi na 

pochopenie analytických vzťahov, nemá poznávaciu, ale ilustratívnu funkciu. 

V programe FAST sa graf zostrojuje na základe hodnôt získaných zo 

ţiackych meraní, ktoré sa zapisujú do tabuľky danej učebnicou. Z priebehu čiary 

grafu ţiaci vyvodzujú vzťah medzi meranými veličinami. Graf je zdrojom nového  

poznania.  

- V oboch programoch sa učia ţiaci čítať a interpretovať graf. V projekte FAST je 

zavedených menej analytických vzťahov a zovšeobecnenie poznatkov o vzťahu 

medzi veličinami zostáva v rovine interpretácie grafu, ktorý slúţi aj na 

vyslovovanie prognóz o priebehu deja. 

- Vo vyučovaní fyziky sa zavádzajú len grafy lineárnej závislosti. V projekte pracujú 

ţiaci s grafmi lineárnej, kvadratickej a konštantnej závislosti.“  

Toto uplatnění matematiky v rámci mezipředmětových vazeb povaţuji za významné. 

Vzhledem k tématu mé práce mne zajímalo také uplatnění projektů ve výuce 

FASTu. Uvádím pohledy na moţnosti vyuţití projektové výuky, které na základě své 

praxe popisovala doc. Lapitková: 

- Zkušenosti potvrzují, ţe projekty patří k oblíbeným aktivitám ţáků a pomáhají 

zatraktivnit vyučování fyziky. 

- Projektové úlohy se ve vzdělávacím programu FAST zadávají s určitou 

pravidelností na konci kaţdého tématického nebo rozsáhlejšího celku. Na řešení 

těchto úloh se ţáci připravují v podstatě celkovým pojetím výuky. Základní 

strategie spočívá v samotné konstruktivistické filosofii, na níţ je výuka  FASTu 

zaloţena. To znamená přetváření zkušeností ţáků na jejich poznatky formou 

samostatné práce, experimentováním a přemýšlením a rovněţ řešením úloh 

vyţadujících logické vysvětlení řešení. 

- Projektové úlohy zadávané v učebnicích FASTu mají zvyšující se náročnost. 

Způsob jejich zadávání má následující strukturu:  

1. formulace problému, činnosti; 

2. podmínky, které má projekt splnit; 

3. způsob hodnocení. 

- Jak uvádím i ve své práci, při projektové výuce je problémem absence jednotného 

univerzálního způsobu hodnocení práce ţáků. Coţ potvrzuje i sdělení doc. 

Lapitkové, ţe na vyhodnocení projektů neposkytuje metodická příručka FASTu 

ţádná doporučení a ponechává způsob a formu hodnocení na vyučujících. Autorka 
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uvádí, ţe na základě svých zkušeností hodnotí projekty ţáků za pomoci celé třídy 

systémem bodování podle následujících kritérií: 

1. vysvětlení fyzikální podstaty řešení úlohy, způsob prezentace a vedení 

diskuze; 

2. funkčnosti zařízení (při teoretických úlohách reálnost řešení); 

3. vzhled zařízení (při teoretických úlohách se nehodnotí); 

4. originálnost řešení. 

Jak potvrzuje i moje zkušenost a zkušenost mnohých kolegů, s nimiţ jsem konzultovala 

pouţívání projektové výuky, dovede praxe vyučující k obdobnému systému hodnocení. 

Jednotliví pedagogové vyuţívají jen rozdílné metody - bodování, známkování, 

hodnocení ve spolupráci se třídou, hodnocení pouze učitelem apod.   

Jiţ z výše uvedeného je zřejmé, ţe netradiční způsob výuky rovněţ přináší 

i netradiční způsoby hodnocení. Učitelé hodnotí práci ţáků ve třídě, způsob, kvalitu a 

úroveň zápisů o experimentech, pozorováních a měřeních. Dále sledují schopnosti ţáků 

při zpracovávání projektů a při prezentaci získaných vědomostí a vlastních výrobků. 

Podíl na celkovém hodnocení mají rovněţ výsledky testů. Učitelé pouţívají dle svého 

uváţení hodnocení bodové, slovní nebo známkové, popř. jejich kombinaci. Tak jako tak 

je bodové hodnocení na závěr převedeno na klasický způsob klasifikace (Příloha II i). 

Za velmi motivující povaţuji moţnost ţáků prezentovat svoji práci na výše zmiňované 

společné akci škol, které vyučují programem FAST.  

Závěrem mohu říci, ţe program FAST povaţuji za vhodný způsob propojení 

více předmětů a uplatnění projektové výuky ve správné míře. Oceňuji, ţe je tímto 

způsobem zajištěna výuka přírodovědných předmětů nejen dlouhodobě, ale hlavně 

promyšleně a provázaně, coţ krátkodobé projekty nemohou splňovat.   

Učitelé přiznávají relativní nedostatek v přípravě ţáků během programu FAST, 

při přechodu ţáků na vyšší stupeň školy (odpovídajícímu SŠ). Ţáci si potřebují doplnit 

některé vědomosti označované někdy za encyklopedické, avšak potřebné pro další 

studium. Způsob výuky má dle mého názoru i přes tento nedostatek přínos a význam 

pro pruţnější uplatnění dětí v budoucím ţivotě. Například proto, ţe ţáci absolvující 

výuku FAST, mají obvykle výhodu v praktických dovednostech. Bývají schopnější 

v logickém myšlení, nebojí se chyby a nebojí se klást otázky. Ţáci mají návyk mluvit 

celou větou, a to nejen při výstupech, ale i při krátkých odpovědích v hodině. 

Přínosem pro realizaci projektové výuky v rámci Školních vzdělávacích 

programů u nás vidím v dlouhodobých zkušenostech z výuky FASTu. Kromě výše 

uvedených pozitiv projektové výuky v rámci programu FAST je ţádoucí sledovat podíl 

učiva přírodovědných předmětů v jednotlivých kapitolách a projektech FASTu. Pro 

učitele začínající s projektovou výukou je obtíţné vhodně skloubit poţadavky 

jednotlivých předmětů, zařadit do projektu učivo ve vyhovujícím rozsahu, najít 

společné prvky daných vyučovacích předmětů a co nejefektivněji vyuţít času, který je 

projektu přidělen. Další inspirací je pouţívání pracovních listů pro práci ţáků během 

projektů, coţ mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti (např. projekt Světlo - kap. 4.3). 

Významným prvkem je rovněţ poučení se z nedostatků a snaha vyváţeně do projektů 

zařadit jak praktické, tak teoretické poznatky. Za inspirativní povaţuji častější pouţívání 

grafů pro zpracování výsledků pozorování a měření. Přestoţe se děti v běţné 

komunikaci (noviny, televize) poměrně často setkávají s informacemi v podobě grafů, 

v běţné výuce příliš prostoru pro práci s grafy věnováno není.  

Metody pro hodnocení ţáků nepovaţuji za univerzální, domnívám se, ţe kaţdý 

vyučující si dokáţe zvolit způsoby hodnocení, které budou vyhovovat jemu i jeho 

ţákům. 
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3  NÁVRH A REALIZACE PROJEKTŮ VE VÝUCE FYZIKY 

V rámci své práce jsem navrhla a ověřovala několik typů projektů. 

V následujících kapitolách uvádím přípravu, způsob zadání, průběh realizace a výsledky 

některých z nich:  

- předmětový projekt Spotřeba energie (kap. 3.1); 

- mezipředmětový projekt  Moje fyzikální dílna (kap. 3.2); 

- celoškolní projekt Světlo (kap. 4). 

Ověřovala jsem také moţnosti projektu pro děti, které dané učivo ještě neprobíraly - 

projekt Optika před optikou (kap. 3.3) a Miniprojekt pro učitele (kap. 3.4). 

3.1 PROJEKT SPOTŘEBA ENERGIE  

Ve školním roce 2002/03 jsem v osmé třídě uloţila domácí projekt na téma 

Spotřeba energie. Tento projekt byl součástí předmětu Fyzika, ale lze ho vhodně vyuţít 

i v předmětu Pracovní činnosti.  

Při vypracovávání pracovních listů (viz text dále) jsem čerpala z projektu Kdo 

šetří, má za tři (Tereza, 2001), které školám nabízelo sdruţení Tereza. A dále z učiva, 

které obsahuje komiks  Elektrické magistrály (Pechar, 1996). Ten si mohly školy 

zakoupit od firmy ČEZ (v současnosti se jiţ nevydává). Vybírala jsem otázky 

z několika hledisek: 

a) ty, které byly ţádoucí po odborné stránce s ohledem na učivo; 

b) ty, které by mohly ţáky zaujmout z praktického pohledu běţného ţivota; 

c) ty, které vyţadovaly práci s literaturou.  

Výhodou tohoto projektu bylo, ţe s mnohými problémy, jimiţ se projekt 

zabýval, se mohou ţáci a jejich rodiče potýkat v běţných ţivotních situacích. Můţe to 

být například sledování spotřeby a ceny energií a vody v domácnosti nebo výběr vhodné 

chladničky.  

Podle mého názoru by školní práce měla být i „procvičovací“ ve smyslu nácviku 

dovedností, které budou ţáci v dalším ţivotě potřebovat. Proto se snaţím zadávat 

ţákům i úkoly, v nichţ musí pracovat s literaturou nebo internetem a získané informace 

nějakým způsobem vyhodnotit. V době, kdy děti méně čtou a tudíţ méně rozumějí 

čtenému slovu, takové úkoly povaţuji za poměrně důleţité. Zvláště, mohou-li je 

vypracovávat vlastním tempem, bez stresu. Na práci tak mají vhodné podmínky i děti 

s dyslexií a podobnými vadami. 

      Ţáci měli na svoji práci měsíc. Mohli pracovat samostatně, ve dvojici nebo ve 

trojici. Poţadovala jsem však, aby kaţdý ţák vypracoval písemné zpracování sám za 

sebe. Tento zdánlivě paradoxní poţadavek měl zajistit, aby se kaţdý ţák na otázky 

alespoň podíval a aby všichni měli k dispozici studijní materiály pro další přípravu. 

Opravené a společně zkonzultované materiály jsem dětem vracela. Ţákům jsem před 

zahájením práce zdůraznila, ţe se s některými otázkami mohou setkat při dalším 

zkoušení. Zadání projektu a podmínky jeho hodnocení měli ţáci k dispozici 

v materiálech, které obdrţeli ode mne, i na nástěnce, kde visely po celou dobu projektu 

(Příloha III a).  
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Pracovní listy k projektu Spotřeba energie. 

 

1/  

Uveďte, kolik joulů je jedna kilowatthodina:  1 kWh = __________________________ 

 

Naše republika spotřebuje ročně asi 1 800 000 000 GJ (gigajoulů). Jeden průměrný byt 

spotřebuje ročně asi 75 GJ.  Na výrobu 1 GJ potřebujeme asi 63 kg uhlí. 

Kolik uhlí by spotřeboval jeden byt?  Výpočet: ________________________________ 

 

Kolik stojí 1 kWh korun?  _____________________________ 

 

Zjistěte, jaká byla spotřeba ve vaší domácnosti za měsíc duben 2003. 

Druh energie Mnoţství Cena Mnoţství Cena 

Elektrická energie     

Zemní plyn     

Voda     

Teplá voda     

CELKEM     

 

Prémie:  

Do druhého sloupečku zjistěte údaje o škole. 

 

2/ 

Uveďte alespoň čtyři různé překáţky, které mohou bránit proudění teplého vzduchu 

od ústředního topení (kamen) do místnosti. Vysvětlete, proč brání. 

a) ____________ ________________________________________________ 

b) ____________ ________________________________________________ 

c) ____________ ________________________________________________ 

d) ____________ ________________________________________________ 

 

Nakreslete (na druhou stranu papíru), jak by mělo vypadat okolí ústředního topení,  

aby proudění vzduchu bylo ideální.  

 

Vysvětlete, k čemu slouţí odpařovače. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Popište, jak funguje vytápění podlahou, stropy nebo zdmi. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3/ 

Proveďte týdenní měření teploty v místnosti. Zavěste teploměr uprostřed místnosti ve 

výšce asi 1 metr od země. 

Název místnosti:_______________________________________________________ 

 

Naměřené hodnoty napište do následující tabulky a vyneste do grafu (milimetrový papír 

je k dispozici). 
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Den Datum Denní doba Naměřené hodnoty 

pondělí  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

úterý  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

středa  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

čtvrtek  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

pátek  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

sobota  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

neděle  7, 00  

14,00 - 16, 00  

20, 00  

 

Vypočtěte průměrnou týdenní teplotu v odpoledních hodinách. Výpočet: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4/ 

Nejvíce energie se spotřebuje na výrobu tepla. Asi 5 % této energie můţete ušetřit 

správným větráním. Větrat se má krátce asi 5 minut a intenzivně (okna dokořán). 

Vzduch v místnosti se tak rychle vymění a místnost se nestačí ochladit. Netěsnými okny 

uniká 5 % tepla. Uveďte 5 způsobů, jak izolovat místnost proti úniku tepla (nepočítají se 

příklady uvedené v tabulce níţe). 

a) ______________________________ 

b) ______________________________ 

c) ______________________________ 

d) ______________________________ 

e) ______________________________ 

 

Prémie:  
Zjistěte aktuální ceny  těsnění. 

Druh těsnění Cena za 1 m Udávaná ţivotnost Udávaná úspora 

Molitanové pásky    

Kovotěs    

Pryţové profily    

Plastové profily    

Těsnící tmely    
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5/ 

Zjistěte, kolik litrů vody spotřebujete: 

a) při koupání ve vaně, ___________________ 

b) při sprchování.   ___________________ 

 

Zjistěte, kolik litrů vody spotřebujete: 

a) při mytí nádobí v napuštěném dřezu,   ___________________ 

b) při mytí nádobí pod tekoucím kohoutkem.  ___________________ 

 

Zjistěte, kolik litrů vody spotřebujete: 

a) při čištění zubů při tekoucí vodě, ______________ 

b) při čištění zubů s kelímkem. ______________ 

 

Uveďte alespoň čtyři pomůcky (přístroje),  se kterými  můţete šetřit spotřebu vody 

v domácnosti. Současně uveďte jejich cenu. 

a) __________________   _________ 

b) __________________   _________ 

c) __________________   _________ 

d) __________________   _________ 

 

Zjistěte, kolik litrů vody odteče za 2 minuty v následujících situacích: 

a) kape-li kohoutek,      ________________ 

b) při normálním proudu vody z kohoutku (studené vody), _______________ 

c) při maximálním puštění kohoutku (studené vody). ________________ 

 

6/ 

PRACUJTE POD DOZOREM RODIČŮ !!! 

Vezměte dva stejné hrnce. Dejte do kaţdého 1 litr vody. Jeden z nich přikryjte 

pokličkou, druhý ne. Změřte u kaţdého z hrnců a zapište do tabulky následující údaje: 

 Čas uvedení vody do varu Spotřeba elektrické energie nebo plynu 

Hrnec s pokličkou   

Hrnec bez pokličky   

Studená voda má teplotu asi 15 °C , do teploty varu jí tedy chybí 85 °C. K ohřátí 1 litru 

vody o 1 °C je potřeba 4186 J tepla. Vynaloţená energie (teplo) odpovídá spotřebě 

Q = 1 x 85 x 4186 J = 360 000 J = 100 Wh. To odpovídá svícení jedné stowattové 

ţárovky po dobu jedné hodiny. 

 

Prémie: 

Proveďte totéţ srovnání pro Papinův hrnec, varnou konvici a běţnou čajovou konvici. 

 

7/ 

Porovnejte rozdíl v jasu nebo osvětlení určité plochy při pouţití běţné průhledné 

ţárovky a matné ţárovky. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Zjistěte údaje do následující tabulky. 

Druh osvětlení při stejném 

výkonu jako ţárovka 100 W 

Cena Ţivotnost Cena spotřebované 

energie za dobu 

ţivotnosti (výpočet) 

Celkové náklady 

na 8000 hodin 

provozu 

Běţná ţárovka 100W     

Úsporná ţárovka  …….W     

Zářivka ……………….W     

Úsporná zářivka  20 W     

Pokud stojí chladnička v místnosti teplejší neţ 20 °C , spotřebuje o 6 % více energie za 

kaţdý stupeň navíc. Pokud nemáte chladničku s automatickým rozmrazováním, 

nepřipusťte námrazu sněhu silnější neţ 3 mm. Při námraze aţ 1 cm spotřebujete 

zbytečně aţ 75 % elektřiny. Nezakrývejte průduchy v zadní části chladničky, nestavte 

chladničku poblíţ sporáku. Mějte věci v chladničce urovnané, abyste ji nemuseli mít 

dlouho otevřenou. 

Prémie: 

Uveďte čtyři typy chladniček, mrazniček nebo mrazáků. Srovnejte jejich cenu, spotřebu 

energie a další údaje. 

Název Typ zařízení Cena Spotřeba    

       

       

       

       

       

 

8/ 

Vyjmenujte 15 spotřebičů ve vaší domácnosti, které potřebují ke své činnosti 

elektrickou energii. Napište, jakým způsobem nahrazovali lidé práci těchto spotřebičů 

v době, kdy elektrickou energii nevyuţívali. 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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9/ 

Zjistěte údaje o následujících vědcích. 

Jméno Doba ţivota 
např. 1900-1971 

Národnost Významné objevy a vynálezy + datum 

H. Ch. Oersted    

M. Faraday    

F. Křiţík    

A. Volta    

T. A. Edison    

P. Diviš    

N. Tesla    

M. Depréz    

 

 

Vyhodnocení: 

 

Vypracování pracovních listů se zúčastnilo 17 ţáků třídy 8. B. Práci odevzdalo a 

vypracovalo velmi dobře (hodnoceno známkou 1) šest ţáků, s menšími nedostatky 

(hodnoceno známkou 2) tři ţáci, průměrně (hodnoceno známkou 3) čtyři ţáci a vcelku 

nedostatečně (hodnoceno známkou 4)  čtyři ţáci. 

Protoţe není v silách vyučujícího projít všechny obchody, musí v řadě údajů 

spoléhat na pravdomluvnost ţáků. Vyučující nemůţe všechny informace stoprocentně 

ověřit, proto nelze práci hodnotit jako běţný test nebo práci v hodinách. Z tohoto 

důvodu bych ji zadávala pouze jako dobrovolnou. Ţáci, které projekt opravdu zaujal, 

podali vynikající výsledky. Ti, kteří jej vypracovávali bez zájmu a pouze z povinnosti, 

mnohdy řešení opsali od jiných, anebo si je vymysleli. Projekt tak pro ně ztrácí na 

významu. Z těchto důvodů jsem výše zmiňovaný kontrolní test zahrnovala ţákům do 

klasifikace pouze v případě dobrých výsledků, čímţ jsem umocnila kladné hodnocení 

jejich vynaloţeného úsilí.  

Dle mého názoru je vhodné umoţnit dětem vypracovávat úkoly nejen 

samostatně, ale i ve dvou aţ tříčlenných týmech. Lze tak eliminovat případný ostych 

jednotlivců při zjišťování informací. Ideální by bylo zabývat se danými otázkami 

společně v rámci volitelného předmětu nebo krouţku. 

3.2 PROJEKT  MOJE FYZIKÁLNÍ DÍLNA 

Ve školním roce 2002/03 jsem uskutečnila celoroční mezipředmětový projekt 

pro 6. ročník ZŠ spojující  předměty Fyzika a Technické práce (Pinkavová, 2003a). Na 

projektu pracovali ţáci z 6. A., třída 6. B byla srovnávací a dané učivo probírala mým 

standardním způsobem výuky. 

Projekt byl zaměřen nejen na získání poznatků, ale zejména na to, aby ţáci 

získali více dovedností při práci s pomůckami, blíţe pochopili princip činnosti 

jednotlivých fyzikálních pomůcek a vytváření stupnic. Dále vycházel z předpokladu, ţe 

děti si více zapamatují znalosti spojené s nějakým záţitkem a pomůckou, ke které mají 

nějaký emocionální (popř. vlastnický) vztah.  

Ţáci v průběhu školního roku vyráběli při technických pracích nebo doma 

pomůcky v návaznosti s právě probíraným učivem v hodinách fyziky. Náměty na 

výrobky jsem volila z vlastní zkušenosti, případně jsem se nechala inspirovat nápady 
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z Mladých Debrujárů, časopisů ABC, Zálesáckého zápisníku nebo z dřívějších 

rozhovorů a výměn zkušeností s ostatními kolegy. Po celý školní rok měli ţáci 

v kabinetě fyziky ve vlastních  krabicích uloţené tyto svoje výrobky. Ty pak pouţívali v 

běţných hodinách fyziky nebo při laboratorních pracích. Ve výjimečných případech, 

kdy úlohy vyţadovaly přesnější měření, ţáci pracovali současně i s „oficiálními“ 

pomůckami.  

V tabulce 3.1 uvádím původní plán rozvrţení výuky a činnosti ţáků. 

 

Tabulka 3.1  Plán rozvrţení výuky 

měsíc fyzikální učivo výrobek nebo činnost 

září tělesa a látky,  

vzájemné působení těles 

vodováha 

gravitační síla olovnice  

pruţinové váhy 

říjen částice látky, pevné látky difuze - série obrázků nebo fotografií 

krystalizace soli nebo cukru 

listopad elektrické a magnetické pole krabičky s kousky papírků nebo 

polystyrenu 

krabičky se ţeleznými pilinami 

magnetka 

prosinec fyzikální veličiny – délka modely historických délkových měr 

(výzdoba učebny) 

kartička – rozměry mého těla 

leden objem, hmotnost odměrné válce 

rovnoramenné váhy 

závaţí 

únor hustota tři tělesa z různých materiálů  

o stejné hmotnosti 

tři tělesa z různých materiálů  

se stejnými rozměry 

čas                     funkční hodiny 

březen měření teploty teploměr nebo  

ukazatel teplotní roztaţnosti kovů 

duben elektrický proud a napětí lampička nebo zkoušečka 

vodiče a izolanty  

tepelné spotřebiče  

květen elektromagnetismus elektromagnet nebo galvanometr 

galvanometr, elektromagnet, 

zvonek 

trvalý magnet 

sériové a paralelní zapojení  

červen vedení proudu v kapalinách a 

plynech 

laboratorní práce a  

ţákovské experimenty 
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Vzhledem k velké nemocnosti ţáků v období únor - duben a realizaci 

celoškolního projektu Světlo (viz kap. 4) během května, jsem musela změnit pro další 

výuku původně naplánovaný program. Z uvaţovaného plánu jsme proto skončili učivem 

o čase. Teplotu a elektřinu jsme původně zamýšlenou projektovou metodou neprobírali.  

Na fotografii (obr. 3-1) jsou některé z měřicích pomůcek, které ţáci během 

projektu vyrobili. 

 

 

Obr. 3-1  Ukázky výrobků ţáků 

 
 

 

Během výuky jsem také sledovala úspěšnost projektu pomocí srovnávacích 

testů, které byly zadávány oběma třídám. Nejprve jsem zadávala testy před probráním 

učiva. Tyto testy obsahovaly otázky na všeobecné znalosti. Jelikoţ se projektu účastnili 

ţáci šestých tříd jiţ od začátku školního roku, potřebovala jsem informace o úrovni 

jejich vstupních vědomostí a dovedností. Zde předkládám ukázky testů na učivo délka a 

objem před a po probrání učiva. Testy k dalším tématům uvádím v příloze III b. 

 

 

TEST  6. ročník   … Délka, objem - před probráním učiva 

 

 

1/ Odhadni délku tabule v této třídě. Zakrouţkuj nejpřesnější hodnotu. 

 

a)  0,5 m                  b) 2 m                    c) 10 m                    

 

2/ Nakresli bez pravítka čáru dlouhou přibliţně:  

a) 10 cm,                    

b)   10 mm. 

 

3/ Jakou délku má přibliţně tvoje chodidlo?    ____________________________ 

 

 

 

 



53 

 

4/  Doplň znaménka větší, menší, stejné (<; >;  = ). 

2 km     200 m 

30 mm    3 cm 

80 cm     800 m    

15 m     1 500 dm 

 

5/ Máš k dispozici tato měřidla: pravítko, krejčovský metr, pásmo, velké školní 

pravítko, svinovací ocelový metr. Které z nich je nejvhodnější pro následující měření: 

a) délky hřiště,   __________________________________ 

b) obvodu tvého pasu,  ____________________________ 

c) šířku sešitu,  __________________________________ 

d) délku lavice?  __________________________________ 

 

6/ Představ si, ţe lidé ještě nevynalezli ţádná pravítka apod. Potřebuješ někomu jinému 

sdělit rozměry okna ve třídě a tvého penálu. Jak bys je změřil(a): 

a) šířku okna, ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b) délku houby na utírání tabule?  

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

7/ Navrhni, jak bys zjistil(a) tloušťku jednoho listu papíru v učebnici.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

8/ Napiš, jaký objem má: 

a) běţná krabice mléka,  _________________________ 

b) běţná plechovka limonády,  ___________________ 

c) běţný hrnek na čaj?   _________________________ 

 

9/ Seřaď následující jednotky od největší do nejmenší: litr, mililitr, hektolitr, decilitr. 

Nemusíš psát slovy, stačí značky jednotek. 

____________________________________________________________ 
 

10/ Ve kbelíku, který má objem 5 litrů, jsou nality 3 litry vody. Můţeš do něj ještě dolít 

vodu ze šesti půllitrů ? Vysvětli svou odpověď. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

11/ Jak bys změřil(a), kolik litrů vody je:  

a) napuštěno do vany, ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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b) nabráno do dţbánu? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

12/ Jaký objem má přibliţně  tato krychle? Zakrouţkuj správnou odpověď. 

      a) 1 mm
3 

       b) 1 cm
3  

c ) 1 dm
3 

d) 1 m
3
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TEST  6. ročník  …  Délka, objem - po probrání učiva 

 

1/ Nakresli: a) čáru dlouhou 1 cm, 

 

                    b) čáru dlouhou 1 dm. 

 

 

2/ Odhadni výšku:   a) tabule,   ______________________________ 

b) učebny,   _____________________________ 

c) svého ucha.  ___________________________ 

 

 

3/ Děti změřily délky svých kroků.  Petr … 85 cm 

                                                          Karel .. 75 cm 

                                                          Jana  …80 cm  

                                                          Irena ..  70 cm. 

Kdo z nich udělá nejvíce kroků při „krokování“ délky chodby u fyziky? _________ 

 

4/ Z obrázku odhadni, který z uvedených údajů nejpřesněji odpovídá délce nataţené 

nitě. Svoji odpověď zakrouţkuj.  

a) 4 cm 

b) 5 cm 

c) 6 cm  

d) 7 cm 

 

 

 

 

 

5/ Učebnice fyziky má 160 stran. Tloušťka těchto 160 stran je 8 mm. Jaká je tloušťka 

jednoho listu učebnice? Dokaţ výpočtem nebo úvahou. 

______________________________________________________________________ 

 

6/ Pepík změřil, ţe délka autíčka je 3 cm. Jaká můţe být skutečná délka autíčka? Uvaţuj 

odchylku měření. 

  
    0        1      2      3      4       5        6                             ________ cm  aţ _________  cm 

 

7/ U následujících délkových měr urči přibliţně délku v cm.     

a) 1 český palec = ___________ 

b) 1 píď   = ___________ 

c) 1 stopa   = ___________ 

(Pozn.: Úlohu 7 jsem zařadila, protoţe jsem do výuky zařadila laboratorní práce, kdy 

ţáci srovnávali staré české, anglické a běţně pouţívané délkové jednotky.) 

 

0        1       2        3       4        5       6       7 
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8/ Seřaď tyto jednotky objemu od nejmenší do největší: 

    ml – cm
3
 – d m

3
 – m

3
 – hl – l – mm

3
.  

______________________________________________________________________ 

 

9/ Máš dvoulitrový dţbán. Kolika lidem z něj můţeš nalít půllitr piva?  _____________ 

 

10/ Jak bys změřil(a) objem: a) svého těla, 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                            b) vajíčka ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

11/ Jaký objem má přibliţně: a) malý jogurt, __________________________________ 

 b) velká láhev Dobré vody, ________________________ 

 c) víčko od (čínského) pera?_______________________ 

 

 

12/ Čím (jak) bys změřil(a):  a) 5 cm
3
, ___________________________________ 

b) 5 dm
3
, ___________________________________ 

c) 5 m
3
  ____________________________  vody? 

 

 

13/ Jaké rozměry má přibliţně: 

    a) tvé chodidlo, _______________________________________________________ 

b) největší rozpětí mezi ukazovákem a palcem tvé ruky, _______________________ 

c) vzdálenost konečků prostředníčků, kdyţ rozpaţíš? __________________________ 

 

 

14/ Popiš, jak bys vytvořil/a nádobu na měření objemu kapalin. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Výsledky testů ve třídě 6. A, která pracovala projektovou metodou, jsem 

porovnávala s výsledky testů ve třídě 6. B, kterou jsem učila obvyklým způsobem. 

Podrobné srovnání správnosti jednotlivých odpovědí obsahuje příloha III c. Zde uvádím 

vyhodnocení jednotlivých testů v tabulkové i grafické podobě a graf celkové úspěšnosti 

všech testů.  
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Tabulka  3.2  VYHODNOCENÍ TESTU - Délka, objem - před probráním učiva 

 6. A 6. B  6. A 6. B 

otázka % % otázka % % 

1 88 100 6 83 64 

2a 46 48 7 38 28 

2b 54 72 8a 75 84 

3 42 68 8b 13 16 

4a 83 76 8c 33 28 

4b 96 100 9 46 20 

4c 83 96 10 75 88 

4d 50 84 11 50 60 

5 88 84 12 71 76 

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 62% 65% 

 

 

Graf  3.1  VYHODNOCENÍ TESTU - Délka, objem - před probráním učiva 
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Tabulka  3.3  VYHODNOCENÍ TESTU - Délka, objem - po probrání učiva 

 6. A 6. B  6. A 6. B 

otázka % % otázka % % 

1a 87 100 8 17 18 

1b 52 59 9 83 100 

2a 48 59 10a 52 9 

2b 48 86 10b 57 50 

2c 78 77 11 13 9 

3 74 68 12 0 5 

4 26 55 13 30 50 

5 4 5 14 43 9 

6 13 18    

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 43 % 46 % 

 

 

 

Graf  3.2  VYHODNOCENÍ TESTU - Délka, objem - po probrání učiva 
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Tabulka  3.4  VYHODNOCENÍ TESTU - Hmotnost, hustota - před probráním učiva 

 6. A 6. B  6. A 6. B 

otázka % % otázka % % 

1 44 40 6a 50 45 

2 56 55 6b 22 25 

3 17 15 7a 61 80 

4 6 15 7b 67 60 

  5a 89 95 8a 56 50 

  5b 78 80 8b 44 65 

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 49 % 52 % 

 

 

 

 

 

Graf  3.3  VYHODNOCENÍ TESTU - Hmotnost, hustota - před probráním učiva 
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Tabulka  3.5  VYHODNOCENÍ TESTU - Hmotnost, hustota - po probrání učiva  

 6. A 6. B  6. A 6. B 

Otázka % % otázka % % 

1 65 91 5 39 52 

2a 96 100 6a 100 87 

2b 91 87 6b 43 78 

3 52 78 7a 70 83 

4a 39 59 7b 61 70 

4b 52 59 8a 9 30 

4c 22 45 8b 13 13 

4d 22 39 8c 0 9 

4e 22 36    

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 47 % 60 % 

 

 

 

 

 

Graf  3.4  VYHODNOCENÍ TESTU - Hmotnost, hustota - po probrání učiva 
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Tabulka  3.6  VYHODNOCENÍ TESTU - Teplota, čas - před probráním učiva 

 6. A 6. B  6. A 6. B 

otázka % % otázka % % 

1 90 91 6b 81 73 

2 57 100 7 86 82 

3a 67 73 8a 43 55 

3b 14 0 8b 14 18 

4 38 27 9a 33 18 

5 76 64 9b 38 27 

6a 57 64 10 38 27 

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 52 % 51 % 

 

 

 

 

 

Graf  3.5  VYHODNOCENÍ TESTU - Teplota, čas - před probráním učiva 
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Tabulka  3.7  VYHODNOCENÍ TESTU - Teplota, čas - po probrání učiva 

 6. A 6. B  6. A 6. B 

otázka % % Otázka % % 

1 38 43 4b 50 29 

2 38 43 5 31 29 

3 50 24 6 44 38 

4a 6 38 7 6 53 

  

 

6. A 6. B 

ÚSPĚŠNOST V CELÉM TESTU 33 % 37 % 

 

 

 

 

 

 

Graf  3.6  VYHODNOCENÍ TESTU - Teplota, čas - po probrání učiva 
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Graf  3.7  TEST  6. ročník  … Srovnání celkové relativní úspěšnosti testů;  

porovnání tříd 

6. A (světlá): tato třída pracovala projektovou výukou 

6. B (tmavá): tato třída pracovala obvyklými metodami 
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testy

6.  A 6.  B

 
1 - test - délka, objem   -  před výkladem učiva 

2 - test - délka, objem   -  po výkladu učiva 

3 - test - hmotnost, hustota    -  před výkladem učiva 

4 - test - hmotnost, hustota   -  po výkladu učiva 

5 - test - teplota, čas     -  před výkladem učiva 

6 - test - teplota, čas     -  po výkladu učiva 

 

Z výsledků testů je zřejmé, ţe výsledky obou tříd jsou srovnatelné. Mnohdy jsou 

výsledky třídy pracující mým klasickým způsobem výuky o něco lepší. Jak jsem 

zmínila v úvodu, při vytváření projektu jsem vycházela i z předpokladu, ţe děti si více 

zapamatují znalosti spojené s nějakým záţitkem a pomůckou, ke které mají emocionální 

(popř. vlastnický) vztah. Výsledky těchto vědomostních testů tento předpoklad 

nepotvrdily. 

Je otázkou, jak by výsledky vypadaly, kdybych metody práce ve třídách 

prohodila. Samozřejmě se do výsledků promítají schopnosti a úroveň dané třídy. Při 

hlubším rozboru je zřejmé, ţe jiţ při srovnání výsledků testů zadávaných před 

probráním učiva je srovnávací třída 6. B úspěšnější. I pozdější studijní výsledky obou 

tříd v ostatních vyučovacích předmětech prokázaly výraznou úspěšnost třídy 6. B, 

přestoţe v předchozích letech ţáci nebyli záměrně děleni na studijní a nestudijní třídu. 

Celková hodnocení obou tříd se lišila i o celý klasifikační stupeň. Tuto skutečnost 

potvrzuje i to, ţe někteří ţáci z této třídy uspěli v sedmém ročníku při přijímacích 

řízeních na gymnázia.  

Pro větší efektivitu a moţnost většího vyuţití tohoto typu projektu by 

bezpochyby bylo vhodnější zadat jej starším ţákům, kteří se nepotýkají s problémy 
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spojenými s přechodem na vyšší stupeň školy, s novými metodami práce, kteří mají jiţ 

určité zkušenosti a více potřebných vědomostí a dovedností. Ţádoucí podmínkou 

mezipředmětového projektu (fyzika - technické práce) je, aby oba dva předměty 

absolvovali všichni zúčastnění ţáci. Technické práce v rámci předmětu pracovní 

činnosti byly na naší škole zařazeny současně pro chlapce a dívky do 6. ročníku, a proto 

jsem musela tento projekt realizovat v daném ročníku. 

Z další práce se ţáky obou tříd ve výuce i mimo ni i z rozhovorů s nimi mohu 

potvrdit, ţe i přes poněkud horší studijní výsledky, byla v hodinách fyziky zřejmá 

příjemnější pracovní atmosféra, ochota pracovat i nad rámec povinností, ale i bez 

potřeby ohodnocení právě u třídy 6. A. Jiţ při řešení projektových úloh bylo u ţáků 

vidět zaujetí pro práci, jak dokumentují například následující fotografie (obr. 3-2, 3-3) 

z laboratorních prací Určování hmotnosti těles, kde pouţívali při měření svoje výrobky. 

 

Obr. 3-2  Ţáci při laboratorních pracích         Obr. 3-3  Ţáci při laboratorních pracích 

 

 

 Odlišný přístup k práci při vyučování se projevil i ve vyšších ročnících. 

Nejvýraznější byl v době, kdy tito ţáci postoupili do devátého ročníku, a já v průběhu 

školního roku odcházela z pracoviště. Do tohoto období jsem zařadila učivo 

o přeměnách energie, téma jsme zpracovávali formou projektové výuky. Přestoţe si ţáci 

byli vědomi, ţe výsledky jejich práce nemusí ovlivnit budoucí klasifikaci nastupujícího 

učitele v posledním čtvrtletí, našli se právě v této třídě (9. A; v době projektu Moje 

fyzikální dílna  6. A) i tací, kteří odvedli výjimečně kvalitní práci (Příloha III d). 

Jak jsem jiţ v úvodu uvedla, byl projekt svým zaloţením určen zejména na 

zvýšení dovedností ţáků. Ţáci musí tímto způsobem výuky pracovat častěji, aby si 

upevnili pracovní dovednosti a návyky. Pak by bylo moţné jednoznačněji určit míru 

zdokonalení jejich pracovních kompetencí a provést srovnání. Je však nepopiratelné, ţe 

moţnost výroby měřících pomůcek napomáhá k lepšímu pochopení jejich funkce a také 

jasnějšímu vnímání měřících stupnic. To se projevovalo zejména při řešení úloh, kdy 

ţáci ze zadání ne vţdy dokázali správně odpovědět, a odkaz na jejich práci nebo 

výrobek jim k úspěšnému řešení napomohl. 

Výsledky testů jsou inspirativní pro promyšlené a účelné vyuţívání projektové 

výuky. Osobně se domnívám, ţe studijním typům ţáků projektová metoda můţe přinést 

širší poznatky a nestudijním alespoň poutavější výuku. Ani systémová výuka FASTu 

(kap. 2.5), která je na rozdíl od mých pokusů dlouhodobě ověřována i v mnoha zemích 

a s různými ţáky, nepřináší záruku nárůstu vědomostí u dětí. Nejen z mých zkušeností, 
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ale i z konzultací s kolegy, docházím k závěru, ţe přesto mají ve výuce projekty smysl. 

Musí být ale pečlivě promyšleny a musí být kladen důraz na společné vyvození závěrů 

z práce dětí.  

Vzhledem k tomu, ţe projekty jsou často zaloţeny na experimentování, 

vyhledávání informací apod., přinášejí své výsledky aţ při dlouhodobějším 

systematickém uţívání. Ţáci získají větší zručnost při práci s pomůckami, internetem, 

literaturou, získávají kultivovanější mluvený projev, umí lépe zpracovávat informace, 

najít podstatu problému atd. Dobře vedené projekty nepochybně pomáhají rozvíjet 

ţákům kompetence důleţité pro ţivot a jejich budoucí zaměstnání (kompetence 

pracovní, k učení, k řešení problémů). Projektová výuka ukazuje jiné přístupy k učení 

i učení se a pomáhá rozvíjet mnohé kompetence, které při klasické výuce nemají takové 

uplatnění (komunikativní, sociální a personální). Tento přínos projektové výuky nelze 

jednoznačně ověřit, ani porovnat vědomostním testem. Moţným řešením by mohly být 

dlouhodobější projekty, které by snad prověřily a porovnaly přínos klasické a 

projektové výuky.  

3.3 PROJEKT OPTIKA PŘED OPTIKOU  

Ve školním roce 2003/04 jsem zkoušela se ţáky pracovat na projektu 

obsahujícím učivo, které není náplní daného ročníku. Ověřovala jsem moţnosti ţáků 

6. ročníků při práci s pracovními listy. Zadání úloh projektu Optika před optikou jsem 

vytvořila tak, aby ţáci mohli experimentálně studovat základní optické jevy, které 

mohou pochopit i bez hlubší znalosti optiky. 

Předkládám zadání projektu. Kaţdý bod obsahuje závěrečné otázky a úkoly, 

které dané učivo shrnují. Jedná se v podstatě o informaci pro učitele, jaké poznatky by 

z řešení úloh pracovních listů měli s dětmi vyvodit. Závěry jsou formulovány jako 

úlohy pro ţáky. 

 

Zadání: 

OPTIKA PŘED OPTIKOU 

 

 

1/ Jak cestuje paprsek světla. 

a) Vezměte si brčko s kloubem - zahněte je a zkuste se podívat skrz ně. Měňte velikost 

ohnutí a pokuste se zjistit, v jaké poloze musí být brčko, abyste skrz ně dobře viděli. 

Dokreslete do obrázku polohu brčka, chce-li chlapec vidět na špičku hradní věţe. 

 

 
b) Pracujte ve trojici. Upevněte svíčku na podstavec a připravte si 4 kartičky ze 

čtvrtky. V kaţdé udělejte malý otvor tak, abyste skrz něj viděli. Zapalte svíčku. 

Jeden z vás vezme dvě kartičky a pokusí se podívat na plamen svíčky přes otvory 

v obou kartičkách najednou. Druhý z vás zbývající kartičky umístí tak, aby skrz 

otvory všech čtyř kartiček první ţák stále plamen svíčky viděl. Třetí ţák dokreslí na 
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papír polohu kartiček a pravděpodobnou cestu světla od svíčky do oka prvního 

spoluţáka. 

 

 

 

 

 

c) Uţ jste určitě viděli laserový paprsek. Dokreslete, kudy půjde paprsek světla, 

posvítí-li učitel laserovým ukazovátkem na vyznačený bod na mapě na obrázku. 

 
 

Závěrečné otázky a úkoly, které dané učivo shrnují: 

Podívejte se na obrázky. Vysvětlete, jakou cestou se šíří světlo. Jak byste při rýsování 

nazvali cestu, po které jde paprsek světla?  

______________________________________________________________________ 

 

2/ Kam světlo nejde. 

a) Vezměte si lampičku, učebnici a bílou desku místo zdi. Na jeden konec lavice 

umístěte lampičku, na druhý bílou desku, nehýbejte s nimi a osviťte lampičkou 

desku. Posunujte  učebnicí mezi stěnou a lampičkou. Pozorujte a zapište, jak daleko 

musí být kníţka od lampičky, aby vznikly tyto stíny: 

1/ stín je větší neţ překáţka (učebnice),  ___________________________________ 

2/ stín je stejně velký jako překáţka (učebnice), _____________________________ 

3/ stín je menší neţ překáţka (učebnice). __________________________________ 

 

b) Vezměte dvě svíčky a nějaký neprůhledný předmět (překáţka). Rozestavte pokus dle 

obrázku. 

 

 

 

 

Měňte vzájemnou vzdálenost mezi svíčkami a pozorujte, kolik a jak tmavých stínů 

vzniká. Můţete tak vytvořit tři stíny jedné překáţky? Jak? 

___________________________________________________________________ 

 

c) V kterou denní dobu je váš stín nejmenší?  _________________________________ 

    Věděli byste proč? ___________________________________________________ 
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Závěrečné otázky a úkoly, které dané učivo shrnují: 

Za jakých podmínek vzniká stín? Na čem závisí jeho velikost a tmavost?  

______________________________________________________________________ 

 

3/ Zrcadla I 

a) Pracujte ve čtveřici. Jeden z vás svítí baterkou B směrem na druhého, který drţí 

zrcadlo Z (lesklou stranou  proti baterce). Třetí vezme tmavou desku D a pokusí se 

na ni chytit „prasátko“ odraţené od zrcadla. Čtvrtý (zapisovatel) se pokusí nakreslit 

na papír vaše polohy. 

 

b) Zopakujeme předchozí pokus s menší úpravou - první B a třetí D musí stát vedle 

sebe (na stejné přímce). Takţe tvoříte trojúhelník. Ţák se zrcadlem zůstává stát na 

místě. Ţák s baterkou ustoupí trochu do strany. Co musí udělat ţák s deskou, aby 

zachytil prasátko. Čtvrtý ţák zakreslí polohu všech. Zkuste pokus opakovat alespoň 

třikrát. Zapisovatel nakreslí vţdy novou polohu ţáků B a D (nejlépe do téhoţ 

obrázku). Pokuste se najít pravidlo pro polohu ţáka B a ţáka D vzhledem k zrcátku. 

Vysvětlete toto pravidlo (slovně, ale můţete i obrázkem). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

c) Vezměte si 4 - 6 zrcátek, dále pak laserové ukazovátko nebo lampičku, která svítí 

tenkým paprskem. Navrhněte, jak rozestavit zrcátka na plochu (viz obrázek), aby 

paprsek prošel od startu do cíle přes všechna zrcátka (mety). Ověřte svůj návrh - 

pošlete navrţenou trasou paprsek. Upravte polohu zrcátek a dokreslete do obrázku 

jejich správné polohy a trasu paprsku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné otázky a úkoly, které dané učivo shrnují: 

Porovnejte velikost úhlu, pod kterým dopadá paprsek světla a pod kterým se odráţí od 

zrcadla. 

______________________________________________________________________ 

 

 4/ Zrcadla II 

a) Určitě jste se koukali do zrcadla ve tvaru rovné desky. Přemýšleli jste někdy, jak 

daleko od skleněné desky je v zrcadle váš obraz? Vezměte si skleněnou desku, 

svíčku nebo nějaký předmět a papírové pravítko. Sestavte pokus podle obrázku.  

cíl 

start 
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Postavte svíčku (předmět) 5 cm od desky a ze stejné strany se podívejte na obraz 

předmětu. Vyznačte si na desce stolu, kde obraz ve skle pozorujete. Změřte vzdálenost 

obrazu od skleněné desky. 

______________________________________________________________________ 

Pokus opakujte a měňte vzdálenosti předmětu od skleněné desky, co platí pro 

vzdálenost předmětu a obrazu od desky?  

______________________________________________________________________ 

 

b) Napište své jméno a podívejte se na jeho obraz v zrcátku. Jde dobře přečíst? Napište 

na linky slovo BŘINK tak, aby ho šlo přečíst pomocí zrcátka. Umístění zrcátka je 

vyznačeno na obrázcích silnou modrou čarou.       

       

A  rovnoběţně s linkou                                             B  kolmo na linku  

 

       ___________________                                      _____________________ 

 

 

c)  Pokuste se napsat na linku své jméno, tak aby bylo čitelné v zrcátku. 

 

 

__________________________________ 

 

Závěrečné otázky a úkoly, které dané učivo shrnují:  

Srovnejte, jak daleko od zrcadla je předmět před zrcadlem a jak daleko od zrcadla je 

obraz  předmětu. Jak veliký je předmět a jak veliký je jeho obraz v zrcadle? Čím se liší 

obraz  v zrcadle od předmětu?   

______________________________________________________________________ 

 

 

Shrnutí: 

 

Jak jsem uvedla v úvodu kapitoly, podle mého záměru pracovali na projektu ţáci 

šestých tříd. Děti tudíţ ještě nebyly zvyklé na pravidelnou týmovou práci, ani na práci 

podle pracovních listů. Proto jsem se při realizaci projektu snaţila, aby se ho zúčastnilo 

v jednom okamţiku méně ţáků, nikoli celá třída. Vyuţila jsem moţnosti dělení tříd 
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v rámci předmětu pracovní činnosti, kdy je vyučuji technickým pracím. Mohla jsem tak 

lépe sledovat a kontrolovat ţáky při práci. Děti pracovaly s pracovními listy 

v tříčlenných skupinách. Celkem pracovalo 6 skupin. Týmy se řídily písemnými 

instrukcemi a dle potřeby se obracely s dotazy na mne. V případě potřeby jsem radou 

nebo pomocí zasáhla sama.  

Děti nebyly ještě zvyklé pracovat ve skupinách, a tak bylo zajímavé současně 

sledovat jejich společnou práci i rozdílné pracovní nasazení jednotlivců v rámci 

skupiny. Teoretické úlohy nestrhly děti k výrazné spolupráci, spíše je řešil jeden aţ dva 

ţáci. Výraznou aktivitu všech členů skupiny jsem zaznamenala při řešení úloh se  

zrcadly. Děti si při řešení úkolů vcelku bez problémů rozdělily role. 

Poté, co mi ţáci odevzdali řešení otázek a úkolů z pracovních listů, jsme si řekli 

správná řešení. Pro svou potřebu jsem výsledky vyhodnotila: Úlohy 3a i 3c zvládly bez 

problémů všechny skupiny. I přes relativní obtíţnost úloh 2a a 3b zvládli ţáci úlohy 1, 

2a, 3b i 4c v rozmezí 70 - 90 %. Okolo 50 % splnili úlohy 2c, 4a. Nejobtíţnější se 

ukázala úloha 2b, kterou splnili pouze na 37,5 %. To bylo zřejmě způsobeno 

i krkolomnějším zadáním. Ale ani po slovní instruktáţi a správném provedení pokusu 

ţáci nedokázali správně interpretovat pozorované. Úlohu 4b jsem nehodnotila, protoţe 

z mnohdy nesmyslných řešení předloţených ţáky se ukázalo, ţe je pro ně obtíţné 

pochopit zadání úlohy a bez přesného vedení vyučujícím dovést úlohu aţ k vyřešení. 

Čímţ hodnocení pozbylo smyslu. 

Poté, kdy část ţáků pracovala na úkolech z optiky pomocí pracovních listů a část 

ţáků učivo vůbec neprobírala, jsem předloţila všem ţákům šestých tříd test dotazující 

se na základní znalosti z optiky.  

Otázky jsem se snaţila vytvořit tak, aby je mohly odpovědět i děti ze srovnávací 

části třídy, které na projektu nepracovaly. Děti, které před testem řešily úlohy 

z pracovních listů, měly mít dle mých předpokladů výhodu v tom, ţe se jim mohlo 

řešení problémů spíše vybavit. Vzhledem k malému počtu zúčastněných ţáků nelze 

z výsledků projektu vyvozovat dalekosáhlé závěry. Přesto mohou výsledky zaujmout. 

 

 

Test – optika před optikou 
 

1. 

Na obrázku je svíčka schovaná za deskou s úzkým otvorem, z kterého vychází tenký 

paprsek světla. Dále jsou na obrázku vyznačeny cesty paprsku světla od otvoru ke 

kníţce. Zapiš písmenem, která z cest je chybná. 
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2.  

Můţeš řešit i obrázkem. 

a) Děti připravují noční stezku odvahy pro své mladší sourozence. Jedno z nich je 

převlečené za ducha. Chtějí sourozence postrašit zjevením (stínem) ducha na stěně. Jak 

to mohou udělat? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Jak zařídí, aby byl stín ducha opravdu veliký (větší neţ dítě, které je za něj  

převlečeno)? ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

c) Mohly by děti vytvořit i více stínů ducha, i kdyţ mají jen jednu masku? 

Pokud ne, proč? _________________________________________________________ 

Pokud ano, jak? _________________________________________________________ 

 

3. 

Laserový paprsek dopadá na zrcadlo. Ve kterém místě na stěně se objeví odraţená tečka 

(kudy půjde odraţený paprsek)? Zakrouţkuj písmeno označující správnou odpověď. 

Zdůvodni:______________________________________________________________ 

 

pohled shora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. 

a) Maminka se dívá do zrcadla. Ty stojíš za ní a vidíš její obraz v zrcadle (viz obrázek).  

Na kterém uchu jí chybí náušnice? __________________________________________ 

 
b) Jak daleko od zrcadla by sis musel(a) stoupnout, aby tvůj obraz byl 60 cm za 

zrcadlem? ______________________________________________________________ 

 A 

 

     B 

 

           C 

              D 

 

                   E 

laser 
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Pro přehlednost uvádím výsledky testů obou tříd v tabulkách. Dále podrobněji 

komentuji způsob hodnocení. 

 

Tabulka 3.2   Výsledky kontrolního testu - 6. A 

6. A úspěšnost odpovědí ( %) 

otázka pracovali s listy nepracovali s listy 

1 - odpověď nehodnoceno nehodnoceno 

2a 77 61 

2b 50 36 

2c 32 0 

3 - odpověď 18 50 

zdůvodnění 0 18 

4a 32 61 

4b 45 14 

Celkové srovnání  32 34 

 

U otázky 1) se ukázalo, ţe byla nevhodně formulována. Ţáci neočekávali více 

chybných moţností, protoţe jen tři z nich zaškrtli obě dvě. Z tohoto důvodu ji do 

hodnocení nezahrnuji. Doporučuji zvykat ţáky na nestandardní formulace otázek 

postupně. Jsou zvyklí, ţe z nabízených odpovědí je vţdy jen jedna správná. Z praxe 

mám zkušenost, ţe u otázek, kde se vyskytuje více správných řešení, ţádné správné 

řešení apod., reagují správně jen jednotlivci. Malá část ţáků při nestandardní formulaci 

otázek znejistí, mnozí na otázku raději neodpoví. Řada ţáků ani nezaregistruje 

neobvyklost zadání a mechanicky odpovídá chybně, protoţe nečte zadání dostatečně 

pečlivě. 

Otázka 2a) vychází z běţné zkušenosti, tomu lze přisoudit srovnatelné výsledky 

v obou skupinách. U skupiny studující s pracovními listy lze očekávat v otázce 2b) větší 

úspěšnost. Chybou bylo asi nedůrazné upřesnění závěrů z odpovídajících cvičení 

v pracovních listech. Výsledky testu dokazují, ţe otázka 2c) je pro ţáky obtíţná. 

Dokázali na ni odpovědět jen někteří z těch, kteří podobný problém řešili v pracovních 

listech. Doporučuji pro zvýšení úspěšnosti danou zkušenost více zafixovat při 

společných závěrech nad úlohami z pracovních listů. 

Výsledky řešení otázky 3), kdy jsou paradoxně lepší odpovědi ţáků, kteří 

nepracovali s pracovními listy, jsou překvapením. Na základě tohoto výsledku usuzuji, 

ţe úlohy z pracovních listů, které se vztahují k této problematice jsou sice hravé, ale je 

třeba závěry pokusů podrobněji zhodnotit i v grafické a slovní podobě. Takto děti spíše 

zmátly, coţ potvrzuje i skutečnost, ţe nedokázaly vysvětlit řešení ani v případě, ţe 

odpověděly správně. 

U odpovědí na otázky 4a) je moţné, ţe děti zaměňují strany, i kdyţ myslí tu 

správnou. Jev znají, ale neuvaţují nad ním. Chyby mohou být způsobeny i nepřesným 

čtením otázky. Výraznější úspěch předchozí práce s pracovními listy lze vysledovat ve 

výsledcích otázky 4b).  
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Tabulka 3.3  Výsledky kontrolního testu - 6. B 

6. B úspěšnost odpovědí ( %) 

otázka pracovali s listy nepracovali s listy 

1 - odpověď nehodnoceno nehodnoceno 

2a 89 65 

2b 22 38 

2c 78 50 

3 - odpověď 56 8 

zdůvodnění 6 0 

4a 22 15 

4b 67 38 

Celkové srovnání 34 31 

 

V 6. B, kde s pracovními listy pracovaly pouze dívky, je zřetelnější rozdíl 

zejména u otázek 2c), 3) i 4b) ve prospěch projektu. Zaujalo mne, ţe v otázce 2b) 

převládala u dívek většinou opačná odpověď, tzn. umístily by zdroj světla dále od 

dítěte, aby vytvořily větší stín. Při práci s pracovními listy řešily obdobnou úlohu, 

přesto v testu odpovídaly chybně. Pravděpodobně jiţ při samostatné práci zaměnily 

pojmy větší a tmavší stín.  

Celkově v obou třídách není výrazný rozdíl úspěšnosti odpovědí ve výsledcích 

skupin pracujících a nepracujících s pracovními listy. Na základě výsledků testů 

doporučuji při práci s pracovními listy více procvičit závislost velikosti stínu na 

vzájemné vzdálenosti zdroje, předmětu a stínítka a vlastnosti obrazu v rovinném 

zrcadle.  

Úlohu 3a) je vhodné řešit jako společnou pro celou třídu pod vedením učitele a 

zákon odrazu procvičit na jednodušších úlohách, které budou skupiny řešit samostatně.  

Například:  

 Petr zalévá zahradu hadicí. Nechtěně namířil na vrata garáţe a pocákal Honzu. 

(Situace je znázorněna na obrázku.) Je to moţné? Svou odpověď dokaţ obrázkem; 

zakresli do nákresu pohledu shora cestu vody z hadice.   

 

situace:      pohled shora:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Honza    Petr             Honza        Petr 
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 Kulečníková koule se odrazila od okraje kulečníku tak, jak je zakresleno na obrázku. 

Dokáţeš určit, jak se pohybovala před odrazem? Pokud ano, zakresli do obrázku 

cestu koule před odrazem.  

 

 

 

 

 Světlo baterky dopadá na zrcadlo. Doplň do nákresu pohledu shora cestu světla po 

odrazu na zrcadle. Nakresli kolmici k zrcadlu v místě, kam dopadlo světlo z baterky. 

Porovnej velikost úhlu mezi touto kolmicí a dopadajícím světlem s velikostí úhlu 

mezi kolmicí a odraţeným světlem. 

situace:      pohled shora:   

 

    

 

Skutečnost, ţe si ţáci při řešení úlohy 3/ ověřovali dotazy, zda správně pochopili 

zadání a rovněţ neúspěšnost ţáků v testu v úloze 3/, která má ověřit pochopení stejného 

učiva, mne přiměly k úpravě zadání úlohy v pracovních listech. Předkládám upravenou 

verzi, která více pracuje s pojmem „úhel“ a zdůrazňuje shodu ve velikosti úhlu dopadu a 

velikosti úhlu odrazu: 

 

3/ Zrcadla I 

a) Pracujte ve čtveřici. Jeden z vás svítí baterkou B směrem na druhého ţáka, který drţí 

zrcadlo Z (lesklou stranou  proti baterce). Třetí vezme tmavou desku D a pokusí se 

na ni chytit „prasátko“ odraţené od zrcadla. Čtvrtý (zapisovatel) se pokusí nakreslit 

na papír vaše polohy. 

b) Zopakujeme předchozí pokus s menší úpravou. Postavte se tak, abyste tvořili 

rovnostranný trojúhelník, kdy ţáci s baterkou B a deskou D stojí vedle sebe na 

stejné přímce tak, aby viděli na zrcadlo Z (viz obrázek). Vzdálenost mezi B a D 

upravte tak, aby při osvícení zrcadla baterkou bylo na desce D „prasátko“.  
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 Z 

B B´ B´´ D 

 
Ţák se zrcadlem zůstává stát na místě. Ţák s baterkou ustoupí trochu do strany (viz obr.; 

poloha B´, pak B´´). Co musí udělat ţák s deskou, aby zachytil prasátko? Zapisovatel 

dokreslí do obrázku novou polohu ţáka D´ a D´´. Pozorujete nějaké pravidlo pro polohu 

ţáka B a ţáka D vzhledem k zrcátku Z? Pokud ano, zapište je. ____________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Shoduje-li se váš obrázek s následujícím, změřte velikosti úhlů vyznačených v obrázku 

a doplňte, jaký vztah pro ně platí (<, >, =).   

 

 

 

 

        α β 

           

          α´ β´  

 

        α´´  β´´ 

 

 

Řešení ukaţte vyučující, potvrdí vám, zda je správné.  

α je úhel, pod kterým paprsek dopadá na zrcátko a nazýváme ho úhel dopadu. 

   Je to úhel, který svírá dopadající paprsek s kolmicí v místě dopadu paprsku. 

β je úhel, pod kterým se paprsek odráţí a nazýváme ho úhel odrazu.  

   Je to úhel, který svírá odraţený paprsek s kolmicí v místě dopadu paprsku. 

 

Uveďte na základě vašeho pozorování, jaký vztah platí pro velikosti těchto úhlů. _____ 

 

c) Vezměte si 4 - 6 zrcátek, dále pak laserové ukazovátko nebo lampičku, která svítí 

tenkým paprskem.  Navrhněte a zakreslete do obrázku, jak rozestavit zrcátka na 

plochu, aby paprsek prošel ze startu do cíle přes všechna zrcátka. Vyznačte, kudy 

podle vás půjde paprsek světla.  

Ověřte svůj návrh tak, ţe pošlete navrţenou trasou paprsek světla. Porovnejte 

výsledek s vaším návrhem. Případně upravte polohu zrcátek a dokreslete do obrázku 

jejich správné polohy a trasu paprsku. 

 

 

 

 

 

β´ α´ 

Z 

B B´ B´´ D D´´ D´ 

k - kolmice 

α 

α´´ 

β 
β´´ 
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Závěrečné otázky a úkoly, které dané učivo shrnují: 

Dokreslete kolmice na zrcadla v místě dopadu paprsku a vyznačte úhly α a β i v úlohách 

a) a c). Porovnejte vţdy velikost úhlu, pod kterým paprsek světla dopadá a pod kterým 

se odráţí od zrcadla. Co pro ně platí? 

______________________________________________________________________ 

 

 

Cílem projektu byla motivace a nabídnutí podnětů k zamyšlení nad jevy, 

se kterými se ţáci setkávají v běţném ţivotě a které budou v hodinách fyziky studovat. 

Z výsledků mohu potvrdit, ţe je vhodnější realizovat obdobný projekt se ţáky šestého 

ročníku ZŠ aţ ke konci školního roku, popřípadě se ţáky sedmého ročníku na začátku 

školního roku. V této době jiţ mají děti zvládnuty základní dovednosti práce 

s pomůckami. Současně je ve výuce během roku můţete připravit na práci 

ve skupinách. Děti jsou uţ samostatnější neţ ţáci šestých tříd na začátku školního roku, 

kdy přecházejí z prvního stupně a s předmětem fyzika se teprve seznamují. Uvedené 

zadání lze předloţit ţákům jako pracovní listy pro samostatnou práci skupin. Na základě 

zkušeností z práce se ţáky na tomto projektu je zřejmé, ţe větší efektivitu přinese výuka 

zorganizovaná tak, ţe písemná zadání slouţí jako podklady pro učitele, kteří s jejich 

pomocí řídí práci ţáků v hodině. Zdůrazňuji, ţe je třeba vţdy společně ověřit správnost 

pozorování a shrnout závěry, a to zejména vzhledem k věku ţáků, kdy si ještě většinou 

neumí z pozorovaného vyvodit potřebné závěry.  

3.4 MINIPROJEKT PRO UČITELE  

Ve spolupráci s doc. R. Kolářovou jsem měla moţnost vyzkoušet i miniprojekt, 

kterého se účastnili na seminářích učitelů fyziky samotní učitelé. Velkou výhodou práce 

s dospělými je, ţe se nevyskytují problémy s kázní a všichni zúčastnění se mohou plně 

zaměřit na samotnou činnost. Při vytváření aktivit pro dospělé bývají obavy, zda budou 

úkoly dostatečně zajímavé, aby je zaujaly a strhly k práci, nebo zda se nebudou dospělí 

příliš ostýchat „hrát si jako malé děti“. Naštěstí učitelé, dovolím si tvrdit, ţe obzvláště 

učitelé fyziky, jsou  ve velké většině hraví a ochotní k jakékoli alespoň trochu zajímavé 

činnosti. 

Tento miniprojekt nelze označit jako projekt v pravém slova smyslu. Jeho role 

byla zejména v tom, ţe učitelé měli moţnost alespoň ve zkrácené formě proţít to, co při 

práci na projektech proţívají ţáci. To znamená práci ve skupině, spolupráci, 

prosazování svých nápadů, přijímání nápadů druhých, povinnost prezentovat práci 

svého týmu apod. Volili jsme takové pokusy z optiky, které bývají předváděny ţákům 

druhého stupně základních škol, náročnost spočívala v odborném vysvětlení daných 

jevů. 

cíl 

start 
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Vzhledem k zájmu o seminář pracovali učitelé v poměrně velkých skupinách - 

o čtyřech aţ šesti členech. Ze zkušenosti vím, ţe pokud by byly takto početné skupiny 

dětských kolektivů, bylo by obtíţnější zajistit, aby byli aktivní všichni členové nebo aby 

se skupiny při práci nerozpadly uvnitř sebe na dvojice. Na semináři jsme vyuţili výhodu 

věku a zkušeností zúčastněných a také skutečnosti, ţe se většinou příliš neznali, a tak 

nevytvářeli výrazné podskupiny. Předkládám zadání úkolů pro práci skupin, v příloze III e 

uvádím nákresy a poznámky k řešení uvedených úloh. 

 

 

Téma:   LOM SVĚTLA 

 

 

1/   Plastelína na dně skleničky                                                                                        
a) Vezměte si nádobku, na její dno dejte plátek plastelíny (o průměru cca 1 cm). 

Postavte se tak, abyste viděli jen okraj kolečka plastelíny. 

 

 

 

 

                                                                     

 

A 

Jeden člen skupiny dolije vodu do kelímku. Vysvětlete, proč se vám plastelína 

objevila.  

b) Nakreslete, kde vidíme bod A (okraj plastelíny), kdyţ se díváme šikmo přes vodu. 

Najděte obrázek této situace v učebnicích a zjistěte, ve které je obrázek zakreslen 

špatně a ve které dobře. 

c) Pokuste se pomocí Snellova zákona zjistit a nakreslit přesnou polohu obrazu bodu A, 

který pozorujete. (nvody = 1,33).  

 

2/   Čočka z láhve                                                                                                          

a) Nalijte do láhve vodu a pouţijte tuto láhev jako válcovou čočku. Pokuste se s její 

pomocí přečíst následující slova. Pozorujte text při různých vzájemných 

vzdálenostech textu a láhve (i různém natočení láhve). 

b) Na základě pozorování rozkreslete zobrazování válcové čočky v závislosti na 

vzdálenosti láhve a předlohy. (Nebudete-li moci příliš dlouho objevit řešení, máte 

moţnost zeptat se vyučujících na nápovědu č. 1, popřípadě  i nápovědu č. 2)      

Vycházejte ze situace znázorněné na obrázku. 
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c) Všimněte si zobrazení vodní čočkou v závislosti na poloze její osy. Pozorujte 

zápalku skrz láhev s vodou v poloze A a v poloze B. 

 

 
A   (zápalka za lahví ve svislé poloze)              B (zápalka za lahví ve vodorovné poloze) 

 

3/ Neúplná lupa                                                                                                          

a) Najděte obraz plamene svíčky vytvořený spojkou. Nakreslete, jak bude vypadat 

tento obraz, jestliţe zakryjeme:  ) horní polovinu čočky; 

 ) dolní polovinu čočky. 

b) Ověřte pokusem a vysvětlete pomocí obrázku šíření paprsků. 

 

 

Tento projekt jsme opětovně uskutečnili v rámci semináře RVP - Projektové a 

skupinové vyučování RVP a jejich didaktické aspekty při výuce fyziky (viz Jihočeská 

universita v Českých Budějovicích, 2008). Učitelé tentokrát pracovali ve tří aţ 

čtyřčlenných skupinách, nevýhodou pro práci skupin bylo řešení učebny. Poschoďovité 

uspořádání s nemoţností měnit polohu lavic je pro tento způsob práce nevyhovující. 

Vzhledem k lepším časovým moţnostem jsem mohla poţádat zúčastněné pedagogy 

o vyplnění dotazníku (Příloha III f), ve kterém mohli mimo jiné vyjádřit své názory na 

tuto formu aktivity. Dotazník odevzdalo 26 pedagogů, z nichţ 21 vyučuje na základní 

škole, jeden na víceletém gymnáziu, tři na SOU nebo střední škole, jeden byl 

zaměstnancem České školní inspekce. Z dotazníku vyplynulo, ţe šestnáct z respondentů 

jiţ mělo s projektovou výukou nějaké zkušenosti. Nejčastěji jako organizátoři 

předmětových projektů a spoluorganizátoři mezipředmětových nebo celoškolních  

projektů (viz tabulka). 

 

Tabulka 3.4  Zkušenosti pedagogů s projektovou výukou 

 druh projektu 

(hlavní) 

organizátor spoluorganizátor 

aktivní 

účastník 

pasivní 

účastník 

          

předmětový 8 x 4 x - - 

mezipředmětový - 4 x 1 x -  

celoškolní 1 x 3 x 4 x 1 x 

 

Témata jimi realizovaných předmětových projektů souvisí s probíraným učivem 

v hodinách fyziky (např. Mapování vesmíru, Vlastnosti polovodičových prvků, 

Hydraulická zařízení, Určování druhu látky a řada dalších). Jen malá část 

mezipředmětových projektů měla vyhraněnější fyzikální téma (Elektrolytický vodič, 

Ekologie-technika a spalovací motory). Celoškolní a mnohé mezipředmětové projekty 

měly převáţně ekologická a sociální témata (Třídění odpadu, Řeka Kamenice, Tradice, 

Den s pohybem, Poznej svou obec aj.). 

http://www.pf.jcu.cz/
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 Z realizace Miniprojektu pro učitele vyplynuly následující závěry: 

U mnohých z uvedených pokusů byli sami učitelé překvapeni jeho výsledkem; 

ne vţdy si věděli rady se správným řešením. Projekt tak splnil alespoň některé z úkolů, 

které by dle mého názoru měl plnit. Zejména překvapení a radost z poznání, čímţ se 

vědomost daleko více zafixuje v podvědomí řešitele úkolu neţ jen jako sdělená 

informace. Dovolím si zdůraznit, ţe přestoţe úloha č. 1 je často uváděna v učebnicích, 

její grafické řešení nebylo v dané době správné ani v některých pouţívaných řadách 

učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia.  

Dle odpovědí z dotazníku měl námi realizovaný miniprojekt pro učitele přínos 

v inspiraci, v nových poznatcích, podnětech k činnosti a k novým metodám práce. 

Opětovně mi slova účastníků potvrdila jedinečnost obdobných aktivit pro učitele, neboť 

oceňovali moţnost proţití spolupráce, získání pozitivních i negativních proţitků ze 

skupinové činnosti, moţnost výměny názorů, vyzkoušet si pozici člena skupiny, 

moţnost vyzkoušet si roli a pocity ţáka. Učitelé přiznávali, ţe se dopouštěli 

i obdobných chyb jako ţáci, např. chybně přečtené zadání. Dále oceňovali moţnost 

diskuze nad problémem, moţnost zeptat se „neveřejně“ členů týmu i zaţít „legraci“, 

kterou přináší volnější atmosféra při skupinové práci.  

Názory zúčastněných pedagogů (ať s nebo bez praktických zkušeností 

s projektovou výukou) na význam této výuky se v podstatě shodují se zkušenostmi 

uváděnými v odborné literatuře i se zkušenostmi mými.  Uvádím tedy jen některé 

z nich.  

Přínos:  

- činností a objevováním si ţáci nejlépe osvojí nové poznatky;  

- zvýšení zájmu o výuku; 

- samostatnost při řešení problémů;  

- moţnost poradit se při práci se členy skupiny. 

Upozorňují na: 

- nutnost přiměřenosti v uţívání projektové výuky; 

- přiměřenost ve volbě náročnosti úkolu; 

- citlivost při tvorbě skupin. 

Negativa vidí v: 

- moţném zvýšení nekázně ţáků; 

- nedostatečné vybavenosti pomůckami; 

- neposlední řadě v náročnosti na přípravu a práci učitele. 

Tato akce potvrdila moji zkušenost ze sledování reakcí pedagogů na různých 

seminářích, myslím tím jejich ocenění moţnosti získat praktické zkušenosti z týmové 

práce. I kdyţ to na první pohled nevypadá, učitelé pracují na školách jako odborníci ve 

svých aprobačních předmětech většinou osamoceně. Vzhledem ke sniţování počtu ţáků 

bývá obvykle jen jeden specialista pro daný předmět (vyjma jazyků, matematiky nebo 

tělesné výchovy). Učitelé tudíţ nemají s kým konzultovat odborné problémy. Učitelský 

kolektiv tak mnohdy spojují „pouze“ společné pedagogicko-psychologické problémy 

spojené s výukou a výchovou ţáků.  
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4 PROJEKT SVĚTLO     

4.1 ORGANIZACE PROJEKTU 

Ve školním roce 2003/04 jsem navrhla a uspořádala celoškolní projekt Světlo 

(Pinkavová, 2004 nebo 2005). Rozsáhlejší projekty jsem na škole realizovala jiţ dříve, 

byly to projekty Den s fyzikou a Člověk a nebe (Pinkavová, 2003b), které popisuji i na 

webových stránkách sweb.cz/zdenka-projekty. Projekt v takovém měřítku jako projekt 

Světlo jsem realizovala poprvé. 

Nejprve jsem moţnost akce prodiskutovala s vedením školy, neboť bylo zřejmé, 

ţe aktivity spojené s ní částečně zasáhnou do běţného chodu školy. Mimo jiné bylo 

třeba sladit i další akce školy (sportovní, kulturní, …). Po té jsem vyzvala učitele, ţáky 

a rodiče ke spolupráci. Formy výzev uvádím v příloze IV a. Na základě počátečního 

zájmu, po pracovní poradě s prvními zájemci a konzultaci s vedením školy jsem 

vypracovala předběţný plán na měsíc květen 2004, kdy se měl projekt realizovat. Plán 

zahrnoval předpokládané termíny akcí v rámci projektu, organizační poznámky a úkoly, 

k nimţ se jednotliví účastníci (učitelé, třídy, konkrétní ţáci a rodiče) zavázali. Náplň 

programu se několikrát upravovala, jak z organizačních důvodů, tak pro zájem dalších 

ţáků a učitelů. Ke konci dubna jsem vypracovala přehled aktivních účastníků projektu, 

formy jejich práce, vymezení míst pro vystavení prací ţáků a organizační měsíční plán 

přednášek, exkurzí, prezentací atd. Některé z akcí měly ještě aktuálně podrobnější 

rozpis organizace, seznam vystupujících a témata jejich prezentací. Ty byly většinou 

vyvěšeny na nástěnce u učebny fyziky, ve sborovně a na dveřích příslušné učebny, aby 

byly všem dobře přístupné. Učitelé (zejména třídní učitelé) dostávali ještě podrobnější 

instrukce k jednotlivým akcím a zvláště exkurzím. Měsíční plán všech akcí, které 

probíhaly během projektu, uvádím v příloze IV b. 

Na konci dubna jsme se ţáky vyzdobili školu jejich projektovými pracemi. 

Vyuţili jsme nástěnek a vitrín ve třídách, na chodbách školy, prostory školní galerie. 

Vystavovali jsme referáty, slohové práce, ilustrace, modely atd. Během května 

probíhaly prezentace ţáků, přednášky a exkurze (Příloha IV b). 

S pomocí rodičů jsme uspořádali dvě přednášky s tématy rozšiřujícími učivo 

základní školy, ale zajímavé z pohledu ţáků - Historie filmu a televize a Vývoj televize. 

Přednášky měly rozdílnou úroveň odbornosti, ţáci pro porozumění obsahu potřebovali 

mít určité znalosti z oblasti optiky. Jedna přednáška byla určena ţákům sedmých 

ročníků, druhá starším ţákům.  

 Zvolené téma projektu nabízelo široké uplatnění v různých oborech. Důleţitou 

roli pro větší účast ze strany učitelů hrála i skutečnost, ţe jsem na škole jiţ školní 

projekt realizovala. Ti, kteří se dříve domnívali, ţe by byl jejich příspěvek v projektu 

zanedbatelný a obávali se zúčastnit, jiţ ztratili ostych. Do akce se zapojily se svými 

ţáky kolegyně z prvního i druhého stupně. Na prvním stupni našel projekt uplatnění 

zejména ve výtvarné a dramatické výchově. Starší ţáci se se svými učitelkami zapojili 

do projektu v rámci výuky českého nebo anglického jazyka, fyziky, výtvarné a hudební 

výchovy, pracovních činností, informatiky. Konkrétní popis forem práce z pohledu 

jednotlivých vyučovacích předmětů uvádím v příloze IV c, v dalším textu se budu 

věnovat projektovým aktivitám v předmětu fyzika. 
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4.2 UPLATNĚNÍ FYZIKY V PROJEKTU 

Do projektu jsem se zapojila se všemi svými ţáky nejen v hodinách technických 

prací, ale zejména v hodinách fyziky. Se ţáky šestých tříd, kteří ještě v předmětu fyzika 

neprobírají optiku nebo jiné téma vhodné do projektu Světlo, jsem připravila předvádění 

jednoduchých pokusů z optiky. Vyuţila jsem zkušenosti z prvního pololetí, kdy tyto 

děti projevovaly výrazný zájem předvádět v hodinách fyziky pokusy, které znaly 

z encyklopedií, televizních pořadů nebo internetu. Z těchto pokusů jsme se ţáky 

připravili akci Kouzla s fyzikou, kde předváděli pokusy i ostatním spoluţákům z jiných 

tříd (sweb.cz/zdenka-projekty nebo Pinkavová (2003a, s. 189 - 195). V rámci projektu 

Světlo jsme společně vyhledali jednoduché pokusy zaměřené na optické jevy (například: 

čočka ze sklenice, zrakové klamy, slepá skvrna, světlo se láme, vodní lupa, zvětšující se 

stín, udělej si duhu, svíčka ve vodě, fotoaparát z krabičky, neviditelná mince). Se ţáky 

obou šestých tříd jsme je připravili a dostatečně procvičili. Ověřila jsem si, zda ţáci umí 

předváděné pokusy dostatečně vysvětlit, i kdyţ vysvětlení muselo být někdy 

zjednodušené, odpovídající úrovni jejich zkušenostem.  

 

Obr. 4-1 Optické klamy                                    Obr. 4-2   Zvětšování a zmenšování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení ţáků jsem nazvala Hrátky se světlem (obr. 4-1 aţ 4-6). Po dobu 

dvou dnů vţdy tři vyučovací hodiny denně předváděli a vysvětlovali pokusy 

spoluţákům z prvního i druhého stupně. Po shlédnutí jsem vyzvala diváky 

k zodpovězení několika otázek a sdělení připomínek, abychom měli na tuto akci odezvu 

(Příloha IV d).  

 

Obr. 4-3 Vodní lupa                                     Obr. 4-4 Svíčka ve vodě  
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Obr. 4-5  Stříbrná mince           Obr. 4-6 Míchání barev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akcí bylo Setkání se světlem (obr. 4-7, 4-8). Této dvouhodinové aktivity se 

zúčastnili ţáci páté, sedmé a devátých tříd. Vzájemně si představili výsledky své práce 

během projektu. Ţáci sedmé třídy prezentovali své výrobky zhotovené na základě úkolů 

z pracovních listů. Vybraní ţáci devátých tříd přednesli referáty a slohové práce. 

Zástupci páté třídy seznámili ostatní s výsledky své průběţné práce na téma Zdroje 

světla. Na závěr celé akce jsme zhlédli výzdobu, kterou ze získaných materiálů ţáci 

připravili ve své učebně (Příloha IV c, obr. P4-4, P4-5). 

 

Obr. 4-7  Bludiště pro laserový  paprsek  Obr. 4-8  Pohyblivé obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

Do učebního plánu devátých ročníků jsem pro školní rok 2003/2004 zařadila 

učivo o vesmíru tak, aby se doba probírání učiva shodovala s konáním projektu. 

Vrcholem jejich práce byla vzájemná prezentace referátů na Astronomické konferenci 

konané v rámci projektu (obr. 4-9, 4-10). Ţáci si v hodinách fyziky připravili ve 

dvojicích, ve výjimečných případech ve trojicích, referáty podle vlastního výběru 

z nabídky. Tu jsem připravila tak, aby nabízená témata pokryla poţadované učivo 

i kapitoly, které ţáky zajímají. Pro samotný výstup si ţáci vybrali nejzajímavější část 

referátů v rozsahu pětiminutové přednášky. Konference probíhala celé dopolední 
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vyučování, skládala se ze tří bloků, které spojovaly tématicky blízké referáty, přednášky 

byly proloţeny dvěma dvacetiminutovými přestávkami.  

Po zahájení, kterého se zúčastnilo i vedení školy, následoval blok Pozorování 

vesmíru (příklady témat: Souhvězdí; Orbitální stanice; Hvězdárny a observatoře; 

Hvězdářské přístroje), dále blok Vesmírná tělesa (některá z témat: Vznik, vývoj a zánik 

vesmíru; Slunce a další hvězdy; Planety naší soustavy; Mléčná dráha; Černé díry, 

mlhoviny, kupy). Závěrečný blok měl název Cesty do vesmíru (příklady témat: 

Dopravní prostředky pro cesty do vesmíru; Výcvik kosmonautů; Technické řešení 

ţivotních potřeb při pobytu ve vesmíru; Start, cesta a přistání raket). 

 

 

 Obr. 4-9      Obr. 4-10    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední z akcí projektu spojených s výukou předmětu fyzika byla Konference 

o světle. Trvala tři vyučovací hodiny, během nichţ ţáci sedmé třídy, která neprobírala 

učivo pomocí pracovních listů, a zájemci z devátých tříd přednášeli referáty 

o zajímavostech z optiky (obr. 4-11, 4-12).    
 

 

 

Obr. 4-11     Obr. 4-12 
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4.3 VYUŢITÍ PRACOVNÍCH LISTŮ V PROJEKTU 

V rámci své práce jsem ověřovala i moţnosti uţití pracovních listů ve výuce. 

Vytváření pracovních listů jsem věnovala pozornost zejména v rámci celoškolního 

projektu Světlo, kde jsem je uţila jako studijní podklady pro práci se ţáky sedmých tříd.  

Sledovala jsem také efektivitu jejich pouţití, proto s nimi pracovala v rámci 

učiva optiky pouze jedna ze sedmých tříd (7. C). Ţáci paralelní třídy absolvovali můj 

obvyklý způsob výkladu učiva, tj. výklad doplněný experimenty a dle moţností 

laboratorními pracemi.  

Na základě pracovních listů ţáci prováděli různá měření a pozorování. Vyráběli 

jednoduché optické hračky. Za pomoci literatury a internetu vyhledávali různé 

informace. Do úkolů v pracovních listech jsem záměrně zařadila více učiva, neţ je 

v učebnici. Mým cílem bylo mimo jiné zjistit, jaké maximální mnoţství poznatků 

mohou ţáci touto cestou získat a zda mají moţnost dozvědět se více neţ při běţné 

výuce. Ţáci měli pro splnění práce dle mého soudu k dispozici dostatečné mnoţství 

vyučovacích hodin, aby ji mohli zvládnout. Poskytnutá odborná literatura a pomůcky 

pro pokusy byly v dostatečném mnoţství, aby ţáci mohli bez časových ztrát vyřešit 

všechny úlohy.  

Pracovní listy byly jednou z mnoha součástí školního projektu Světlo. Ţáci měli 

moţnost prezentovat ostatním výrobky zhotovené na základě úkolů z pracovních listů 

na akci Setkání se světlem (kap. 4.2). Zde předkládám jako vzor ukázku pracovních listů 

na jednu vyučovací hodinu. Celý soubor pracovních listů obsahuje příloha IV e. 

 

3. HODINA 

V této hodině budeme sledovat chování světelného paprsku při dopadu na rovinné 

zrcátko.  !!! Při práci se zrcátky a skly buďte opatrní, ať se nepořeţete!!! 

 

10/ 

Vezměte si rovinné zrcátko a pozorujte svůj obraz v něm. Při pozorování měňte 

i vzdálenost zrcátka od vás nebo zrcátkem otáčejte. Na základě svých pozorování 

odpovězte na následující otázky: 

Můţete svůj obraz promítnout na stěnu? ____________________________________ 

Na které straně zrcátka můţete pozorovat své pravé oko? _______________________ 

Vaše čelo je nahoře, ústa dole. Kde jsou vaše čelo a ústa na obrazu v zrcadle?  

   ___________________________________________________________________ 

Kdyţ se přiblíţíte k zrcátku, co se stane s polohou vašeho obrazu?  _______________ 

 

11/ 

Vezměte si skleněnou desku, svíčku nebo nějaký předmět a papírové pravítko. Sestavte 

pokus podle obrázku.  
 

 

 

 

 

 

Postavte předmět 5 cm od desky a ze stejné strany se podívejte na obraz předmětu. 

Vyznačte si, kde obraz pozorujete. Změřte vzdálenost obrazu od skleněné desky. 

______________________________________________________________________ 

skleněná deska 
pravítko 

libovolný předmět 
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Pokus opakujte a měňte vzdálenosti předmětu od skleněné desky. Co platí pro 

vzdálenost předmětu a obrazu od desky? _____________________________________ 

12/ 
Dokreslete do obrázku, jak se zobrazí písmeno P v zrcadle. 

 

 

 

 

 

 

13/ 

Sestavte si pokus podle obrázku v příručce k optické stavebnici na s. 33. 

a) Pod jakým úhlem vůči zrcátku musíte poslat paprsek, aby se stejnou cestou vrátil 

zpět? _____________________________________________________________ 

b) Nechte dopadat paprsek světla na zrcátko pod úhlem 30  (viz obrázek). 

Dokreslete, pod jakým úhlem se paprsek odráţí. 
 

 

 

 = 30° 

 

 

 

c) Zjistěte, pod jakým úhlem se odráţí paprsek při daném úhlu dopadajícího paprsku. 

Dopadající paprsek (úhel dopadu)   Odraţený paprsek (úhel odrazu)  ´ 

20   

40   

15   

 

d) Jaký vztah platí pro úhel dopadu a úhel odrazu? ____________________________ 

    Tato zákonitost je součástí zákonu odrazu. 
 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

IV. 

Zjistěte, co platí pro polohu:  

a) zdroje světla, zrcátka a kamaráda, chcete-li ho oslnit „prasátkem“ pomocí zrcátka; 

b) vás, zrcátka a sledovaného předmětu, chcete-li se pomocí zrcátka podívat „za roh“. 

 

Dokreslete polohu zrcátka pro obě situace a vyznačte šíření paprsku světla. 

a) b) 
 

 

 

 

 

  

            

 

zrcátko 

 

zdroj 

ty 

kamarád 

 

ty 

předmět 
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D o br o vo ln ý  úk o l :  

V. 

a) Napište na linky slovo BŘINK  tak,  aby ho šlo  přečíst pomocí zrcátka,  umístěného:  

A   rovnoběţně s linkou,                                      B   kolmo na linku.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Postavte zrcátka tak, jak je znázorněno na obrázku. Vloţte mezi ně předmět. 

Vyzkoušejte, co pozorujete, budete-li měnit úhel mezi zrcátky.  

 

pohyblivě spojená dvě zrcátka                             pohled shora 

lesklou stranou dovnitř 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste pomocí zákona odrazu zakreslit, jak vznikají obrazy v zrcátkách. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Najděte chyby v následujícím textu a opravte je. 

Obraz v rovinném zrcadle je od zrcadla blíţe neţ je vzdálenost předmětu od zrcadla. 

Obraz v rovinném zrcadle je vzhůru nohama neţ předmět. Pomocí rovinného zrcadla 

nemohu zobrazit obraz předmětu na zeď. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. 

Vysvětlete (i  pomocí obrázku s popisem) zákon odrazu pro světelný paprsek. 

 

 

 

Moje role při práci dětí za pomoci pracovních listů měla být více méně 

nevýrazná, podle mých představ jsem měla vystupovat hlavně jako poradce, kontrolor a 

zajišťovatel. Pomáhala jsem ţákům dle potřeby při vyhledávání informací v literatuře, 

při sestavování experimentů, kontrolovala jsem jejich práci, zejména správnost a 

bezpečnost při provádění experimentů. V neposlední řadě jsem jim zajišťovala 

dostatečné mnoţství zdrojů informací, pomůcek na experimenty i vstřícnost ostatních 

kolegů. Domluvila jsem s vyučujícími, aby ţáci měli moţnost studovat zadané 

problémy i z pohledu jiných předmětů, anebo v rámci předmětu „Práce s PC“ mohli 

potřebné informace vyhledávat na internetu a zpracovávat za pomoci počítačů. 

 

 

zrcátko 

zrcátko 
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 Výuka ţáků za pomoci pracovních listů v podstatě splnila moje očekávání. Děti 

pracovaly velice samostatně. Moji pomoc vyţadovaly jen individuálně při drobných 

nejasnostech. Studium literatury jim nečinilo velké potíţe, jen občas jsem jim 

vypomohla, aby jejich hledání nebylo zbytečně zdlouhavé a poradila jsem jim 

z mnoţství knih, ve kterých nejspíše naleznou odpověď na danou otázku. Záhy ţáci 

získali zručnost při práci s optickými stavebnicemi a při provádění experimentů, takţe 

moji pomoc potřebovali spíše jen při kontrole bezpečnosti práce se svíčkami, zaostření 

paprsků a kontrole, zda opravdu pozorují to, co by měli. Mnozí z ţáků vypracovávali 

i dobrovolné úkoly (referáty, otázky, výrobky).  

Aktivita ţáků, výsledky jejich práce, vyjádření samotných ţáků i závěrečný 

rozhovor hodnotící tento styl studia mi potvrdily, ţe je činnost bavila a ţe jim přinesla 

i nové poznatky. 

 Vcelku ţáci dokázali odpovědět na většinu otázek a úkolů z pracovních listů. 

V původní verzi jsem některé otázky přecenila. Například úlohu, kdy měli určit 

vlastnosti obrazu v zrcadle na základě vzdálenosti předmětu, anebo úlohu, kdy měli 

zakreslit fatamorgánu. Ukázalo se, ţe tyto vědomosti je skutečně lépe předávat 

výkladem s pokusy, neţ nechat jevy probádat děti samostatně. Stávalo se, ţe ţákům 

chyběly zvláště závěrečné úlohy. To přisuzuji skutečnosti, ţe je třeba dětem v tomto 

věku upřesňovat, co by za kaţdou hodinu měly stihnout. Děti tímto stylem pracovaly 

poprvé a relativní volnost  některé sváděla k menší aktivitě na začátku. Někteří ţáci 

doplatili na názor, ţe kdyţ spoluţák, se kterým pracují v týmu, chybí, je lépe počkat, aţ 

se uzdraví a zatím nic nedělat. Pak jiţ nestihli dokončit celou práci. Přestoţe některé 

odpovědi a nákresy nebyly takové, jaké by vypracoval absolvent výkladu, byly správné. 

Osobně nevidím problém v jiném způsobu řešení, upřesnění terminologie je úlohou 

učitele. Po odevzdání a opravení pracovních listů jsme věnovali dvě vyučovací hodiny 

shrnutí výsledků ţákovských pozorování a zjištění, dále upřesnění obvyklé terminologie 

a stylu zakreslování. Pak teprve ţáci psali test na dané učivo. 

 Při projektech jsem se snaţila vést ţáky k dovednosti sebehodnocení a 

hodnocení práce ostatních; a to ústní nebo písemnou formou. Ústní hodnocení je časově 

poměrně náročné a vyţaduje mnohdy řadu upřesňujících dotazů ze strany učitele. 

Výhodou této formy hodnocení je, ţe nedochází k nedorozumění a i ostatní ţáci se při 

rozhovoru učitele a ţáka mohou přiučit na co se zaměřit při vlastním sebehodnocení, a 

jak „umět prodat“ své schopnosti. U ţáků, kteří mají více zkušeností s projektovou 

výukou a s hodnocením vlastní práce i práce ostatních, bych z časových důvodů 

upřednostňovala písemnou formu evaluace. Zkušenost mi ukázala, ţe nemají-li ţáci pro 

tento způsob sebehodnocení stanovenu linii, bývá jejich hodnocení příliš obecné a 

učiteli mnoho nesdělí (např. Příloha IV f). Na základě těchto zkušeností jsem se 

pokusila vytvořit hodnotící tabulku, která by měla ţákům pomoci při hodnocení práce 

na projektu (Příloha  IV e, s. 237).    

Jelikoţ s pracovními listy v tomto rozsahu nepracuji často, objevily se některé 

nedostatky. Ze závěrečných ověřování poznatků, které ţáci při práci nabyli, se ukázalo, 

ţe je mimo jiné potřeba častěji kontrolovat, jaké vědomosti ţáci získali na základě své 

činnosti. Proto jsem s ohledem na zjištěné nedostatky zadání pracovních listů ještě 

upravila a v dalším roce opakovaně ověřila jejich pouţití. Ukázalo se, ţe upravení 

pracovních listů bylo prospěšné. Změnila jsem také způsob pouţití pracovních listů, kdy 

ţáci nedostali celý soubor otázek na začátku, ale v hodinách dostávali pracovní listy 

vţdy jen na danou vyučovací hodinu. V závěru kaţdé hodiny jsme společně zodpovídali 

kontrolní otázky, které shrnovaly pozorování v dané vyučovací hodině. Vţdy po dvou 

hodinách ţáci psali krátký test, aby byli nuceni učivo sledovat a připravovat se.  
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Z organizačních důvodů jsem ve školním roce 2004/2005 učivo optiky zařadila 

na říjen a listopad. Na výsledky práce ţáků tak měly negativní vliv jak nevyzrálost ţáků, 

tak narušení výuky praxí studentů učitelství. V předchozím roce ţáci takto pracovali na 

konci sedmého ročníku. Byli nejen starší, ale vzhledem k závěru školního roku a 

blíţícímu se vysvědčení měli i větší motivaci k odvedení kvalitní práce. Je třeba brát na 

zřetel, ţe školní rok je výrazně dlouhá doba pro děti daného věku.  Jejich přístup k práci 

a smysl pro zodpovědnost se v tomto věku rychle mění a vyvíjí. Ukázky obou verzí 

způsobů zadání pracovních listů ţákům jsou v příloze IV g.  

Jak jsem jiţ zmínila, celý soubor zadání pracovních listů uvádím v příloze IV e. 

Předkládám zde konečnou verzi pracovních listů po různých opravách, kdy i řazení 

úkolů více vyhovuje z hlediska odbornosti vhodného sledu učiva. Na závěr kaţdé 

hodiny jsou zařazeny kontrolní otázky, které mohou dětem pomoci zorientovat se 

v poznatcích a pochopit, co bylo na pozorování podstatné. (Pozn.: Odkazy na učebnice a 

tabulky se týkají starších vydání, které jsme v té době na škole pouţívali.)  

Po probrání učiva psaly obě sedmé třídy tentýţ test. Jeho zadání uvádím 

v příloze IV h. Zde uvádím vyhodnocení výsledků těchto testů pomocí relativní četnosti 

zcela správných odpovědí podle vztahu  

 

          100 % ,   

 

kde N0 je celkový počet ţáků a N1 počet zcela správných odpovědí.  

 V tabulkách 4.1 a 4.2 uvádím ještě sloupce N2 (počet částečně správných 

odpovědí) a N3 (počet nesprávných a chybějících odpovědí). Celkový počet ţáků, kteří 

se práce zúčastnili, byl v 7. B 23 ţáků a v 7. C 18 ţáků. 

 

 

Tabulka  4.1  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Vyhodnocení (7. B) 

7. B - Obvyklá výuka 

7. B 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

1 20 3 0 87 

2 20 3 0 87 

3 14 7 2 61 

4 4 12 7 17 

5 22 0 1 96 

6 12 6 5 52 

7 17 6 0 74 

8 9 12 2 39 

9 8 9 6 35 
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Tabulka 4.2  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Vyhodnocení (7. C) 

7. C -Samostatná projektová práce 

7. C 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

1 16 2 0 89 

2 15 2 1 83 

3 4 12 2 22 

4 1 11 6 6 

5 4 1 13 22 

6 5 4 9 28 

7 7 10 1 39 

8 8 7 3 44 

9 0 9 9 0 

 

 

Pro lepší názornost uvádím srovnání výsledků testů obou tříd v tabulce 4.3 a také 

v grafu 1. 

 

 

Tabulka  4.3  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Tabulkové porovnání relativní četnosti   

(v %) správnosti odpovědí 

Otázka 7. B 7. C 

1 87 89 

2 87 83 

3 61 22 

4 17 6 

5 96 22 

6 52 28 

7 74 39 

8 39 44 

9 35 0 
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Graf 1  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Porovnání relativní četnosti správných odpovědí  

(v %) histogramem.  
Na vodorovné ose jsou čísla otázek 1 - 9.  
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Ve třídě, kde se ţáci učili samostatně pomocí pracovních listů, byli úspěšnější 

v odpovědích č. 1 a 8. Tyto výsledky lze přisoudit hlubšímu upevnění poznatku na 

základě heuristického poznávání při provádění pokusů oproti běţné výuce, kdy ţáci 

provádějí pokus na základě instrukcí učitele. Shodu v poměrně vysoké úspěšnosti obou 

skupin u odpovědi č. 2 lze přisoudit skutečnosti, ţe v úloze ţáci pracují s pojmy 

známými z běţného ţivota. Slabší výsledky u otázek č. 4, 6 a 7 bych zdůvodnila tím, ţe 

u těchto úkolů bylo třeba větší fixace terminologie a ujasnění pozorovaných jevů. Toto 

tvrzení do jisté míry potvrzují ještě horší výsledky ţáků pracujících pomocí pracovních 

listů u otázek č. 3 a 5 i neschopnost správně zodpovědět otázku č. 9. 

 V následující části práce uvádím výsledky testu - OPTIKA, 2. část. Označení 

v tabulkách je stejné jako v předcházející části. 
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Tabulka 4.4  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Vyhodnocení (7. B) 

7. B - Obvyklá výuka 

7. B 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

10 0 14 9 0 

11 9 8 6 39 

12 2 9 12 9 

13 20 3 0 87 

14 7 2 14 30 

15 2 17 4 9 

16 10 2 11 43 

 

 

 

Tabulka 4.5  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Vyhodnocení (7. C) 

7. C - Samostatná projektová práce 

7. C 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

10 2 11 5 11 

11 4 11 3 22 

12 0 4 14 0 

13 9 8 1 50 

14 0 2 16 0 

15 6 3 9 30 

16 3 2 13 17 

 

 

 

Tabulka 4.6   TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Tabulkové porovnání relativní četnosti   

(v %) správnosti odpovědí 

Otázka 7. B 7. C 

10 0 11 

11 39 22 

12 9 0 

13 87 50 

14 30 0 

15 9 30 

16 43 17 
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Graf 2  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Porovnání relativní četnosti správných odpovědí  

(v %) histogramem. 

      Na vodorovné ose jsou čísla otázek 10 - 16.  
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Pozitivní vliv projektu je zřejmý zejména u otázky č. 10, kdy ţáky sledované 

pomůcky zřejmě zaujaly. Výraznější je úspěšnost i u otázky č. 15. Naopak neúspěch 

u otázek č. 12 a 14 lze přisoudit tomu, ţe ţáci bez pomoci učitele neodhadli, které 

poznatky je třeba si pamatovat. Stejně jako ve výsledcích první části testu i v druhé části 

testu je zřejmý úspěch ţáků, kteří absolvovali moji běţnou výuku. Z výsledků je 

viditelné, ţe u otázek na poznatky a pojmy je pro hlubší fixaci znalostí třeba vedení 

učitele. Větší procento úspěšnosti srovnávací třídy u otázek č. 11, 13 a 16 zdůvodňuji 

tím, ţe vyučující při výkladu podvědomě klade důraz na poznatky, které ţáci budou 

nadále potřebovat. Samostatně studující ţáci však neodhadnou, jaké znalosti je třeba si 

pamatovat pro budoucí práci.  

 

Ve školní praxi je běţné povaţovat za správné odpovědi ţáků i ty, které přes 

drobné nedostatky nebo nepřesnosti ve vyjadřování uvádějí správná řešení. Z tohoto 

důvodu jsem pro srovnání provedla i vyhodnocení výsledků v případě, ţe by byly 

zahrnuty i tyto odpovědi ţáků (mnou označené jako částečně správné odpovědi).  

Za částečně správné odpovědi povaţuji ty, kde: 

- odpovědi jsou více neţ z poloviny správně, zbývající část chybí; 

- odpovědi jsou více neţ z poloviny správně, zbývající část je chybně; 

- jsou uvedeny správné odpovědi, které však nejsou jasně konkretizovány; 
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- jsou uvedeny správné metody (řešení), ale nejsou uvedeny závěry; 

- jsou uvedeny správné metody (řešení), ale uvedené závěry jsou chybné; 

- u správných závěrů není uveden postup řešení. 

 

V tomto případě byl pouţit vzorec 

 

      100 %. 

 

Označení veličin je stejné jako na straně 87.   

 

 

Tabulka  4.7  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Upravené vyhodnocení (7. B) 

7. B - Obvyklá výuka 

7. B 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

1 20 3 0 100 

2 20 3 0 100 

3 14 7 2 91 

4 4 12 7 70 

5 22 0 1 96 

6 12 6 5 78 

7 17 6 0 100 

8 9 12 2 91 

9 8 9 6 74 

 

 

Tabulka 4.8   TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Upravené vyhodnocení (7. C) 

7. C - Samostatná projektová práce 

7. C 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

1 16 2 0 100 

2 15 2 1 94 

3 4 12 2 89 

4 1 11 6 67 

5 4 1 13 28 

6 5 4 9 50 

7 7 10 1 94 

8 8 7 3 83 

9 0 9 9 50 
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Tabulka 4.9   TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Tabulkové porovnání relativní četnosti   

(v %) správnosti odpovědí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3  TEST OPTIKA - 1. ČÁST - Porovnání upravených výsledků pomocí  

histogramu 

Na vodorovné ose jsou čísla otázek 1 - 9.  
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 V tomto případě hodnocení srovnávací skupina vyrovnala výsledky ţáků 

studujících s pomocí pracovních listů u otázek č. 1 a 8.  Výsledky u otázek č. 2, 5, 6 

jsou v podstatě shodné v obou verzích hodnocení. Výraznější úspěšnosti při tomto 

způsobu hodnocení u ţáků absolvujících projektovou výuku u otázek č. 3, 4, 7 a 9 

vysvětluji tím, ţe při samostatném studiu získali ţáci sice dostatek vědomostí, ale 

Otázka 7. B 7. C 

1 100 100 

2 100 94 

3 91 89 

4 70 67 

5 96 28 

6 78 50 

7 100 94 

8 91 83 

9 74 50 
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neupevnili si správnou terminologii a celý souhrn znalostí natolik, aby dokázali 

odpovídat na testové otázky zcela správně. 

 

Tabulka 4.10  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Upravené vyhodnocení (7. B) 

7. B - Obvyklá výuka 

7. B 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

10 0 14 9 61 

11 9 8 6 74 

12 2 9 12 48 

13 20 3 0 100 

14 7 2 14 39 

15 2 17 4 83 

16 10 2 11 52 

 

 

Tabulka 4.11  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Upravené vyhodnocení (7. C) 

7. C - Samostatná projektová práce 

7. C 

Otázka N1 N2 N3 n /  % 

10 2 11 5 72 

11 4 11 3 83 

12 0 4 14 22 

13 9 8 1 94 

14 0 2 16 11 

15 6 3 9 50 

16 3 2 13 28 

 

 

Tabulka 4.12  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Tabulkové porovnání relativní četnosti   

(v %) správnosti odpovědí 

Otázka 7. B 7. C 

10 61 72 

11 74 83 

12 48 22 

13 100 94 

14 39 11 

15 83 50 

16 52 28 
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Graf 4  TEST OPTIKA - 2. ČÁST - Porovnání upravených výsledků pomocí  

histogramu 

Na vodorovné ose jsou čísla otázek 10 - 16.  
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 U druhé části testu hraje zařazení i částečně správných odpovědí do celkového 

hodnocení výraznější roli neţ v první části testu. Výsledky se více vyrovnaly. Ţáci 

pracující projektovou metodou zahrnutím i částečně správných odpovědí získali 

hodnocení u otázek č. 12 a 14. Dále zlepšili své výsledky u otázek č. 10 a 11. Vyrovnala 

se úspěšnost obou skupin ţáků u otázky č. 13. Naopak srovnávací skupina výrazně 

zlepšila své výsledky u otázek č. 10 a 15.  

 

 

Shrnutí: 

 Z výsledků testů vyplývá, ţe lépe uspěla třída pracující mým standardním 

způsobem výuky. Přesto si myslím, ţe to však neznamená neúspěch projektové výuky. 

Po vyhodnocení testů jsem si uvědomila svoji osobní zkušenost i zkušenosti mnohých 

kolegů, které potvrzují výhody a nevýhody obou forem výuky. Projektová výuka sice 

umoţňuje získat dětem řadu kompetencí spojených se získáváním a prezentováním 

vědomostí a dovedností, časová náročnost tohoto typu výuky však neumoţňuje 

dostatečné opakování a procvičování. Oproti tomu výhodou tradičního způsobu výuky 

je, ţe umoţňuje poznatky častěji opakovat, a tak je lépe fixovat v paměti ţáků. Rovněţ 

je třeba brát v úvahu schopnosti a individuální předpoklady dětí pro samostatné studium 

v daném věku. Ukázalo se, ţe ţáci většinou ještě nemají dostačující schopnosti k tomu, 

aby si samostatně dokázali vyčlenit podstatná zjištění a poznatky a uměli se rozhodnout, 

co je třeba se naučit. Práce s pracovními listy je pro ně spíše zábava a neuvědomují si, 

ţe by si zjištěné poznatky měli pamatovat. Je nutné ţáky vést k cílevědomosti a hlavně 

k sebekontrole. 
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Na základě těchto zjištění vyplývá pro učitele, ţe musí při pouţívání jakékoli 

formy výuky (tedy i projektové) vědomě vyčlenit čas pro opakování a upevnění 

poznatků a dovedností, které ţáci získali. Zejména to platí u ţáků niţších tříd. Při práci 

s pracovními listy se musí učitel ujistit o správnosti závěrů, které si děti utvořily. 

Nejvhodnější způsob je formulovat získané poznatky a závěry na konci vyučovací 

hodiny nahlas a společně s celou třídou.  

Na základě těchto zkušeností jsem upravila původní zadání pracovních listů, ale 

i testů (Příloha IV ch). Jako důleţitou změnu při dalším ověřování práce s pracovními 

listy jsem zařadila průběţné zadávání desetiminutovek (Příloha IV ch). Ţáci tak byli 

nuceni se získané poznatky důsledněji učit.  

V podstatě jedinou měřitelnou metodou úspěšnosti výuky jsou srovnávací testy. 

Jejich výsledky však ukazují, ţe ţáci pracující projektovou výukou mívají horší 

výsledky, neţ ţáci, které jsem učila obvyklým způsobem. Za jednu z hlavních příčin 

povaţuji svou menší zkušenost ve vedení ţáků při této formě výuky i to, ţe ţáci neměli 

dosud dostatek zkušeností se samostatným studiem a ne vţdy dokázali odhadnout 

důleţitost získaných poznatků. I zkušenější učitelé, kteří uţívají projektovou výuku 

déle, mi potvrdili, ţe projektová výuka sice výrazně ovlivňuje rozvoj řady dovedností 

(zejména při práci s pomůckami) a schopnosti vyuţívat a zpracovávat informace 

z různých zdrojů, ale pro upevňování pojmů a znalostí je však třeba pouţívat také 

tradiční metody výuky.  

Přesto vidím v projektové výuce přínos. Z odpovědí ţáků i učitelů při 

rozhovorech nebo z dotazníků je zřejmé, ţe tento způsob výuky výrazně ovlivňuje 

přístup ţáků i učitelů k práci, výuce i vyučovacímu předmětu. Nutí je více přemýšlet, 

podněcuje je k aktivitě. Významnou roli vidím také ve vytváření pozitivnější atmosféry 

při výuce a upevňování vzájemných vztahů mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli. To vše 

ovlivňuje i celkovou atmosféru školy. Toto jsou bohuţel neměřitelná pozitiva 

projektové výuky, lze je snad vyčíst z tváří ţáků a učitelů při práci (viz fota z projektů), 

z jejich postojů a přístupu k výuce a celkově k všestranné školní práci. 

4.4 ORGANIZAČNÍ ZKUŠENOSTI Z REALIZACE CELOŠKOLNÍHO     

PROJEKTU 

V této kapitole shrnuji organizační zkušenosti z uskutečnění celoškolního 

projektu, které jsem získala při realizaci projektu Světlo i dalších projektů (viz 

sweb.cz/zdenka-projekty). 

 

Úkoly pro hlavního organizátora 

 

- Základem pro snadnější realizaci projektu je domluvit se v časovém předstihu 

o uskutečnění projektu s vedením školy, aby se dal projekt včas zařadit do časového 

plánu školy. Podpora vedení školy je velmi důleţitá. S pomocí vedení školy lze 

mnohem snáze promyslet a propojit všechny plánované aktivity spojené s projektem 

(exkurze, přednášky, výstupy, ...) tak, aby nenarušovaly další akce školy. 

I v průběhu projektu je nutná neustálá koordinace aktivit s časovým plánem školy na 

daný měsíc (výjezdy tříd, sportovní a kulturní akce atd.). V neposlední řadě je na 

bedrech vedení školy zajistit za učitele případné suplování. Dále je třeba konzultovat 

i moţnosti a způsoby prezentace prací ţáků, vyuţití tříd, audioučebny, školní 

galerie, vyhledávání dalších volných učeben pro výstupy ţáků, zajištění 

dostatečného pedagogického dozoru atd. Význam projektu jistě pozvedne i účast 
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vedení školy. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe velmi pozitivně působilo, kdyţ 

členové vedení školy zahajovali pořádané akce, uváděli přednášející a celkovým 

přístupem i účastí na akcích podporovali a chválili práci ţáků i učitelů. 

- Zkorigovat zajišťování exkurzí a časové moţnosti jejich uskutečnění. V současné 

době lze řadu akcí domluvit pomocí internetu. Mám zkušenosti, ţe zaměstnanci 

muzeí a dalších objektů jsou velice ochotní a vycházejí poţadavkům pedagogů 

vstříc. Bez větších problémů lze dohodnout vhodné termíny a podmínky exkurzí. 

- Dalším důleţitým krokem je vhodně komunikovat s kolegy a přesvědčit je o smyslu 

projektu. Projekt v podstatě zasáhne všechny, nejen ty, kteří se ho účastní přímo. 

Učitelé doprovázejí ţáky na exkurze, vykonávají dozory, suplují atd. Je velmi 

důleţité, aby učitelé spolehlivě zajistili včasné nástupy na jednotlivé akce konané 

v rámci projektu jak ve škole, tak i mimo ni. Důleţitá je také jejich tolerance při 

případném narušení výuky  a ochota uvolnit dle potřeby ţáky z jejich výuky. 

- Někdy je obtíţnější přesvědčit vyučující, aby se do projektu zapojili. Není potřeba 

nutit ke spolupráci všechny, zvláště realizuje-li se celoškolní projekt poprvé. 

Zkušenost ukázala, ţe ti, kdo se nezapojí při prvním školním projektu z obav, ţe by 

byli málo platní, po jeho realizaci poznají, ţe obavy nebyly na místě a při dalších 

projektech se rádi účastní. Samozřejmě je dobré přesvědčit ke spolupráci kolegy, 

z jejichţ práce a poznatků chceme při projektu čerpat. Spolupráce na projektu by 

měla být zaloţena na vzájemné konzultaci a výměně názorů. Zejména v přípravné 

fázi je důleţitá častá komunikace s učiteli účastnícími se projektu a koordinace 

společné práce. Někdy se stává nejen u dětí, ale i u dospělých, ţe z počátečního úsilí 

poleví. Je třeba je v započaté činnosti vhodným způsobem podporovat.  

- Doporučuji nabídnout ve výzvě ke spolupráci na projektu případným zájemcům 

okruhy a náměty, kterým se mohou v rámci projektu věnovat. Je vhodné vyhledat a 

zajistit dostatek podkladů pro inspiraci učitelů i ţáků k samostatné práci a 

poskytnout jim odkazy, kde mohou hledat další informace. Je třeba dostatečně 

promyslet nejvhodnějších způsoby práce při projektu, zajistit maximální uplatnění  

poznatků, na které je projekt zaměřen. Během práce na projektu by si ţáci měli 

nejen dostatečně upevnit a aktualizovat své základní znalosti, ale i získat další 

nadstandardní vědomosti. Úkolem pedagogů je zajistit ţákům během práce na 

projektu dostatečné podmínky pro studium odborné i populární literatury, časopisů, 

pro práci na internetu, případně zajistit výukové videopořady atd. 

- Důleţitá je také komunikace i s pedagogy, kteří této metodě práce nejsou příliš 

nakloněni. Někdy můţe být nepříjemné vypořádávat se zdánlivou netolerancí 

kolegů. Obvykle se  však ukáţe, ţe jde jen o projevy obav z narušení obvyklého 

chodu výuky, chaosu při změnách učeben, z absence vystupujících ţáků v hodinách, 

absence tříd, které se účastní exkurzí a přednášek, z práce navíc, vyplývající ze 

suplování a náhradních dozorů za kolegy, kteří doprovází ţáky na akce spojené 

s projektem apod. Je nutno přiznat, ţe mají pravdu, sama jsem se však přesvědčila, 

ţe úspěšný projekt je zaujal i přes tyto výhrady a obtíţe. I kdyţ se do něj přímo 

nezapojili, nevnímali jej jiţ jako něco negativního.  

- Významné je zapojení ţáků, kteří se práci na projektu věnují ve svém volném čase 

mimo školní výuku. Podpora a komunikace s těmito ţáky jsou velmi důleţité a 

velmi důleţité je nezapomenout ocenit jejich aktivitu při hodnocení projektu. Je-li 

podpora vedení školy a kolegů, lze dohodnout, ţe hlavní organizátor můţe ke 

spolupráci na projektu uvolnit ţáky z výuky. Doporučuji takto vyuţívat suplovaných 

hodin, případně hodin výchov, kdy lze náplň vyučovací hodiny upravit při 

zachování tématických plánů. Ţáci si zameškané učivo snadněji doplní. 
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- Velmi významná je soustavná kontrola a motivace všech ţáků pracujících na 

projektu, zejména jedná-li se o dlouhodobější projekt. 

- Doporučuji oslovit pro spolupráci nejen kolegy a ţáky, ale i rodiče ţáků. Někdy 

pozitivně překvapí jejich ochota, aktivita a moţnosti v zajištění exkurzí a přednášek. 

- Při vystavování prací ţáků doporučuji vyuţívat místa, kam má přístup co nejvíce 

ţáků (případně i rodičů). Současně je důleţité dostatečně zabezpečit, aby nedošlo 

k poškození vystavených prací.  

- Po skončení projektu je velmi důleţité veřejně (např. školním rozhlasem) poděkovat 

za spolupráci, ocenit pomoc a neopomenout zdůraznit i sebemenší aktivitu při 

realizaci projektu. Další hodnocení je vhodné zveřejnit například na nástěnkách. 

 

Organizace přednášek, předvádění pokusů a dalších vystoupení 

 

Co je psáno, to je dáno, aneb doporučuji před zahájením projektu, během něj a 

při konkrétních akcích vyvěsit následující informace:  

 

Do sborovny 

1) Kdy: 

2) Kde: (učebna) 

3) Seznam účinkujících; pokud se účastní celá třída, stačí uvést pouze třídu. Současně 

je třeba omluvit vystupující z jejich výuky.  

4) Časový rozpis návštěv (posluchačů): 

 

Na dveře učebny, kde se akce pořádá 

1) Opět časový rozpis návštěv. Nedochází pak ke sporům, kdo měl kdy přijít a rozpis 

je neustále u ruky. 

2) Rozpis náhradních učeben, aby ţáci a učitelé, kteří měli být v dané učebně, věděli, 

kam mají jít. Současně je tento rozpis vhodný, bude-li je někdo potřebovat. 

3) Plakát nebo ceduli s názvem akce a seznam účinkujících. Doporučuji, aby jej 

s pomocí učitelů vyrobili sami ţáci. 
 

Instrukce pro učitele, kteří se podílí na projektu 

1) Domluvit se správcem učebny, v níţ pořádaná akce probíhá, ţe učebna bude v daný 

den obsazena. 

2) Zajištění náhradní učebny pro třídy, které zde měly mít výuku. 

3) Pokud neúčinkují celé třídy, ale jen vybraní ţáci, je nutné vloţit seznam 

vystupujících do příslušných třídních knih, aby se zbytečně nezapisovala jejich 

nepřítomnost. 

4) Připomenout divákům, kdy mají přijít. Školních aktivit je mnoho a nezřídka se 

stává, ţe vyučující pozapomenou, nebo si spletou termín. 

5) Ve spolupráci s vedením školy zajistit za sebe suplování, náhradní dozory na 

chodbách, v jídelně atd. 

6) Pokud účinkují nebo jsou na předvádění, či přednášce celé třídy, dohodnout zápis do 

třídních knih s vedením školy a informovat o něm i doprovod ţáků. Aby bylo vše 

jednotné a nedocházelo k chybám a zmatkům v zápisech.  

7) Připomenout kolegům, kteří se projektu aktivně účastní, aby nezapomněli předat 

přípravy vyučujícím, kteří za ně suplují. 

 



99 

 

Z výše uvedených pokynů je zřejmé, ţe celoškolní projekty jsou z pozice 

vyučujících časově a organizačně velmi náročné. Jejich úspěšná realizace je podmíněna 

vstřícností a tolerancí všech dospělých, jejichţ činnost projektové aktivity více či méně 

zasáhnou. Od učitelů vyţaduje projektová výuka mnoţství práce nad rámec jejich 

povinností. Vynaloţené úsilí nebývá okolím pokaţdé doceněno a jen zřídka oceněno. 

Někteří vyučující byli nespokojeni, protoţe projekt narušil běţný chod jejich práce. 

Negativní postoje se objevily i u jednotlivců z řad ţáků, zejména pokud se i přes vlastní 

nezájem museli na projektových aktivitách účastnit v rámci výuky a činnosti třídy jako 

celku. Nové aktivity však tyto vyučující i ţáky většinou zaujaly a jejich počáteční postoj 

se změnil.  

Vzhledem k mé menší zkušenosti jsem věnovala málo pozornosti propagaci 

projektu mimo budovu školy. Neočekávala jsem takový úspěch. Ze zkušenosti z práce 

kolegů, kteří celoškolní projekty realizují častěji, je zřejmé, ţe je vhodné včas upozornit 

na konání obdobných aktivit nejen rodiče, ale i instituce sledující činnost škol. Kromě 

zviditelnění práce školy lze mnohdy získat i materiálovou nebo finanční podporu pro 

další práci.   

Pozitivní i negativní názory na hodnocení projektu jsem získávala zejména 

z rozhovorů a reakcí s učiteli, ţáky a s rodiči ţáků. Vzhledem k obtíţnosti sestavení 

vypovídajícího dotazníku jsem písemnou anketu na hodnocení práce ţáků předloţila 

ostatním pouze po akci  Hrátky se světlem (Příloha IV d). Diváky - ţáky i učitele - jsem 

poţádala, aby se na anketní lístečky vyjádřili ke zhlédnutým pokusům. Připomínky 

návštěvníků se vztahovaly zejména k projevu vystupujících - mluvit více nahlas, 

nestydět se, neodbývat vysvětlení. Oceňovali výstiţné výklady a zajímavé provedení 

pokusů. Celkově byli akcí nadšeni všichni bez rozdílu věku a zájmů. 

Výhodou při realizaci celoškolního projektu Světlo na škole, kde projekt 

probíhal, bylo, ţe mu rok předtím předcházel celoškolní projekt Člověk a nebe (viz 

sweb.cz/zdenka-projekty). Projekt Světlo jsem na základě předchozích zkušeností měla 

lépe propracovaný a měl pevnější linii. Učitelé jiţ měli názornější představu a 

zkušenosti, jak se na celoškolním projektu mohou podílet. Rovněţ vhodná volba tématu 

zaujala a podnítila k aktivitě řadu vyučujících a ţáků. Aktivní účastníci našli moţnost 

dostatečně uplatnit své nápady. Zapojilo se do něj mnohem více učitelů a ţáků, 

zahrnoval více vyučovacích předmětů i mimoškolní vzdělávací aktivity a byl 

dlouhodobější. Exkurze, přednášky odborníků i ţáků, předvádění pokusů i samotná 

práce v jednotlivých předmětech většinou zúčastněné zaujaly. Projekt přinesl ţákům 

nové moţnosti v uplatnění vlastních schopností například při samostatné práci 

s pracovními listy, při získávání praktických dovedností během předvádění pokusů, při 

vystupování před učiteli a ţáky z jiných tříd. Mnozí z dospělých i dětí netradiční 

aktivity uvítali a projekt byl celkově hodnocen pozitivně.   

Projekt měl nepochybně vliv i na prohloubení vzájemných vztahů mezi učiteli, 

učiteli a ţáky i ţáky z různých tříd. Umoţnil mnohým ţákům zviditelnit se v pozitivním 

slova smyslu. Učitelé i ţáci měli moţnost vyzkoušet si nové typy práce a uplatnit svoje 

nápady. Uplatnění našli i zájemci z řad rodičů.  

Celkově mohu konstatovat, ţe jsem si ověřila moţnost úspěšné realizace 

celoškolního projektu s fyzikální tématikou a prezentovat tak všudypřítomnost 

fyzikálního poznání a jeho potřebnost pro běţný ţivot. 
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5 ZÁSADY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTŮ  

5.1 K REALIZACI PROJEKTŮ 

Projekty ve výuce jsou uţitečné a mají ve vzdělávacím procesu své oprávněné 

místo. J. Fenclová zdůrazňuje některé z jejich přínosů (upraveno, Fenclová, 1982, 

s. 26):  „Při projektové výuce se výrazněji dostávají ke slovu prvky didaktiky fyziky, jako 

jsou: 

1. Sdělitelnost a komunikace fyzikálního poznání. Řada předních fyziků dokonce 

přiznává, ţe si problémy vlastního bádání ujasnili, aţ kdyţ přednášeli studentům.  

Toto tvrzení mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Je tedy zřejmé, ţe ţáci si při 

vzájemném vysvětlování učivo upevňují a ujasňují. 

2.  Výchova budoucích vědců (fyziků) jako jedinců, kteří by byli nejen  schopni, ale také 

ochotni věnovat se  náročné tvořivé práci a  získávání nových (fyzikálních) 

poznatků.    

3. Výchova všech členů společnosti, tedy co nejširších vrstev společnosti, které budou 

schopny chápat a aplikovat výsledky fyziky a sledovat rychlé změny věd, techniky a 

výroby. 

Domnívám se, ţe by kaţdý člověk měl mít určitý rozsah vědomostí z různých 

oborů, aby mohl objektivně hodnotit tvrzení a situace, s nimiţ se v běţném ţivotě 

setkává. Pro rozvoj společnosti je dle mého názoru důleţité, aby zejména lidé na 

vyšších společenských postech měli širší rozhled a pozitivní vztah k vědecko-

technickému pokroku, jelikoţ svými rozhodnutími ovlivňují rozvoj společnosti. 

Tento názor potvrzují i další slova J. Fenclové. 

4. Vytvoření příznivého společenského klimatu ve vztahu k vědě. Cílem je, aby 

společnost podporovala (fyzikální) výzkum a jeho aplikace a současně omezovala 

negativní vlivy jeho výsledků.“  

  

Jak jsem jiţ zmiňovala, projektová výuka přináší pro učitele určitou zátěţ, neboť 

„změnit způsoby vyučování znamená pro učitele riskovat, a kde je risk, mohou se objevit 

i chyby.“ (Kasíková, 1997, s. 101) Mnozí pedagogové na základě svých zkušeností 

doporučují při realizaci projektové výuky postupovat podle určitých kroků a dodrţovat 

jistá pravidla. V literatuře i na internetu můţeme nalézt řadu těchto doporučení. 

Například v článku N. Mazáčové, prezentovaném na internetu, nalezneme fáze 

projektové výuky (upraveno, Mazáčová, 2005):  

1. „V přípravné fázi by si měl učitel především ujasnit cíl a úkoly projektové výuky tak, 

aby volba nebyla nahodilá.  

2. Následně učitel se ţáky prodiskutuje plán řešení vybraného problému.  

3. V další fázi jsou rozvíjeny aktivity a činnosti, které vedou k řešení problému. 

4. Poslední kroky projektu vedou ke zveřejnění výsledků práce a vyhodnocení práce na 

projektu.  

5. Je důleţité přemýšlet také o problému hodnocení projektového vyučování. 

V projektech lze vyuţívat také sebehodnocení a vzájemné hodnocení mezi ţáky.“  
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D. Brücknerová (2008) vyjadřuje práci, která souvisí s úspěšnou realizací 

projektu, graficky (viz obr. 5-1): 

 

Obr. 5-1 Příprava projektu (dle Brücknerová, 2008) 

 
 

  

Z vlastní zkušenosti, konzultací s kolegy a ze studia odborné literatury a 

internetu bych shrnula podmínky pro úspěšnou realizaci projektové výuky následovně. 

Pomineme-li zájem učitele touto metodou vůbec pracovat, je zapotřebí, aby měl při 

uskutečňování projektové výuky na zřeteli následující:  

1. správný výběr a obsah tématu - Učitelé by měli uváţit jeho vhodnost vzhledem  

k věku, schopnostem a zájmům ţáků. Je dobré se zamyslet i nad 

smyslem dané práce pro budoucnost dítěte. Zejména při 

mezipředmětových a celoškolních projektech je třeba volit téma 

z hlediska moţností integrace různých vyučovacích předmětů.  

2. vhodná formulace úkolu - Zadávaný úkol by měl být jasný, konkrétní, reálný a  

dosaţitelný. Měl by vyvolávat pocit uţitečnosti a významnosti, aby ţáky 

dostatečně zaujal. Je vhodné, je-li i relativně zábavný. 

3. způsob provedení - Významnou roli hraje správné časové rozvrţení, vhodný výběr 

aktivit, postupů a forem práce. Ţáci by měli mít moţnost při práci na 

projektu v dostatečné míře uplatnit svoje představy a nápady. 

V neposlední řadě je důleţité jasné stanovení hodnotících kritérií práce 

ţáků. 

4. samotná realizace - Při projektové výuce je kladen důraz na samostatnou aktivitu 

ţáků. Děti by měly mít moţnost vyuţit rozličných zdrojů informací. 

Významnou roli hraje rovněţ moţnost diskuze mezi ţáky a mezi ţáky a 

učitelem,  popř. moţnosti změn oproti původnímu plánu. Je důleţité 

i průběţné kontrolování jejich práce a to jak samotnými ţáky, tak 

učitelem. Zejména při práci s mladšími ţáky a se ţáky, kteří tuto formu 

práce dostatečně neznají.  
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5. zhodnocení práce - Při hodnocení práce má nezastupitelnou roli moţnost diskuze a  

obhajování vlastních názorů před ostatními. Nezastupitelným prvkem 

v projektové výuce je moţnost prezentace a zveřejnění výsledků práce 

ţáků (pokud moţno nejen před spoluţáky, ale i na veřejnosti).  

6. zabezpečení projektu - Realizace projektů vyţaduje určité materiální zabezpečení. 

Zejména při rozsáhlejších projektech je ţádoucí získat sponzory na 

materiál a pomůcky, odměny, prezentaci atd. Sama jsem realizovala 

projekty, které čerpaly většinou ze školních zdrojů, ale i příspěvků od 

rodičovské veřejnosti. 

 

Z vlastní zkušenosti bych dále doporučila včas informovat o plánované realizaci 

projektů (i jednopředmětových) také rodiče. Praxe ukazuje, ţe děti často zadané úkoly 

(tedy i projektové úkoly) vypracovávají večer před odevzdáním. Předejdeme tak 

výčitkám ze strany rodičů, proč jsou tak rozsáhlé úkoly dětem zadávány ze dne na den. 

Mnohdy touto cestou povzbudíte rodiče i k aktivní spolupráci, anebo alespoň ochotě 

pomoci dítěti při domácí přípravě.   

5.2 ZPŮSOBY ZADÁVÁNÍ PROJEKTŮ 

V následujících kapitolách vycházím zejména z vlastních zkušeností 

s projektovou výukou.   

Forma zadání projektů se liší podle poţadavků jednotlivých učitelů. Jednotnou 

formu mívají pouze veřejné projekty prezentované na internetu nebo vytvářené 

například sdruţením Tereza (Sdruţení Tereza, 2008). Ukázky mých způsobů zadání 

uvádím například na webových stránkách (sweb.cz/zdenka-projekty) nebo  v Příručce 

učitele fyziky na základní škole a náměty pro tvorbu ŠVP (Kolářová, 2006). Obvykle 

zadávám projekty tak, ţe obsahují dvě části - teoretickou a praktickou (Příloha V a). 

Teoretická je zdánlivě významnější, jelikoţ získané vědomosti ţáci uplatní později i při 

řešení otázek během opakování a při další práci v hodinách. Praktickou část však 

povaţuji za neméně důleţitou, neboť při ní ţáci získávají a upevňují si rozličné 

dovednosti a návyky. Ať je to práce s nářadím a různými materiály během samotné 

výroby, či získávání praxe při pouţívání různých měřicích a laboratorních přístrojů a 

pomůcek. I tyto dovednosti jsou cenné pro další studium.  

Náročnost písemného zpracování projektů s věkem dětí zvyšuji. V šestém 

ročníku obvykle poţaduji jednu stranu A4 s obrázkem výrobku, jeho popisem, 

postupem výroby a popisem funkce, nebo vyuţití výrobku (Příloha V b). Teoretická 

část ve vyšších ročnících obvykle obsahuje úvodní list s názvem práce a jmény ţáků, 

kteří se na ní podílejí. Dále ţáci musí popsat postup výroby, měření nebo pozorování. 

K výrobku přikládají rovněţ obrázek s popisem nebo technický výkres. Technické 

výkresy se však objevují zřídka, jelikoţ se technickému kreslení nevěnuje v současné 

výuce dostatek času. Práce ţáků by měla rovněţ obsahovat zápisy z pozorování nebo 

měření, vysvětlení pozorovaného fyzikálního jevu, závěry z měření. Dle typu problému 

poţaduji informace o historii jevu nebo pomůcky, popis funkce pomůcky a uplatnění 

fyzikálního jevu v praxi. V neposlední řadě by v práci nemělo chybět vyhodnocení 

pozorování, zhodnocení výhod a nevýhod sledovaného, vlastní závěry a názory ţáků. 

Vedu ţáky k tomu, aby si zvykali uvádět zdroje, z nichţ čerpali informace pro svoji 

práci. 

Praktická část obsahuje dle typu práce pozorování, měření nebo provádění 

pokusů. Často bývá praktickým úkolem výrobek, a to buď statický model (například 
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zjednodušený model elektrárny), nebo funkční přístroj (siloměr, váhy, hodiny, hudební 

nástroj atd.). (Příloha V c; sweb.cz/zdenka-projekty) 

U některých rozsáhlejších prací (např. z astronomie, viz sweb.cz/zdenka-

projekty nebo z optiky, viz kap. 4) pouţívám pracovní listy. Práce s nimi umoţňuje 

ţákům postupovat učivem vlastním tempem, ve vhodné posloupnosti a zajišťuje, ţe 

všichni ţáci získají alespoň základní poznatky potřebné pro další studium. 

Při zadávání projektů ţákům vţdy předem sdělím své poţadavky, které pak po 

celou dobu projektu visí na nástěnce (Příloha V a; sweb.cz/zdenka-projekty). Zejména 

proto, aby měli přehled, co a jak bude hodnoceno. Dle potřeby jim pomohu 

s rozdělením do skupin, rozvrţením práce, poskytnu pomůcky a literaturu, případně 

zajistím i moţnost přístupu na internet, průběţně radím v případě potřeby. 

5.3 SESTAVENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Přínosem projektové výuky je také to, ţe umoţňuje práci ve skupinách. 

Skupinová výuka má kořeny i v minulosti: „Inspirováni renesanční pedagogikou a 

odkazem J. A. Komenského pracovali na našem území učitelé jako např. J. J. Ryba, 

J. N. Fikcík, K. S. Amerling, F. Tesař, kteří spolu s ostatními nejmenovanými učiteli a 

školskými pracovníky přispěli ke skutečnému zaloţení pracovní školy se skupinovým 

vyučováním, diferenciací ţactva i učiva, individuálním přístupem k ţákům (i při 55 

dětech ve třídě) se snahou naučit je základy toho, co budou v ţivotě potřebovat.“ 

(Svobodová, 1996, s. 75). 

Nejen praktická zkušenost učitelů, ale i odborná literatura upozorňuje na 

současné sociální problémy společnosti a tudíţ i škol: 

- „Stále více nedospělých tráví svůj volný čas buď individuálně (před televizí, u počítače  

aj.) nebo v partách, které sice poskytují dětem a dospívajícím atmosféru společenství a 

společné činnosti, ale u dospělých, mnohdy i u nedospělých vzbuzují spíše obavy.“ 

(Kasíková, 1997, s. 11)  

- „V poslední době je prokazatelné, ţe se na školu přenáší zodpovědnost i v oblastech,  

které byly ještě nedávno doménou jiných institucí, především rodiny.“ (Helus, 2001, 

s. 35)  

- „Kaţdým rokem je více a více patrné, ţe ţáci přicházejí se stále menšími sociálními 

dovednostmi.“  (S. Kovaliková, 1993, s. 27)  

Některé z těchto problémů a nedostatků můţe pomoci řešit skupinová práce při 

výuce. Pomocí projektové výuky můţeme dětem přiblíţit proţitky ze skupinové 

aktivity, kooperaci, komunikaci a přiučit je dalším kompetencím potřebným pro práci 

v týmu. Děti mají moţnost touto cestou získat sociální a personální kompetence. 

Názornou ukázkou aplikace skupinového vyučování ve výuce fyziky uvádí například 

příručka Klíčové kompetence v základním vzdělávání (2007, s. 47 - 53) nebo Jurčová 

(2001, s. 209 - 211). 

Je zřejmé, ţe skupinová práce má svá pozitiva i negativa a ţe kaţdý učitel se 

s nimi dříve nebo později setká. H. Kasíková (1997, s. 19 - 20) označuje projekt za 

specifický typ skupinového úkolu, ve své práci uvádí také přehled kladů a úskalí 

skupinové práce a zdůrazňuje (Kasíková, 1997, s. 81), ţe není universálním 

prostředkem pro výchovu a vzdělání. Sama mohu potvrdit poznání, ţe některým ţákům 

se mnohem lépe pracuje samostatně. Zkušenost mi prokázala, ţe citlivým přístupem lze 

i tyto ţáky zařadit do skupinové práce. Domnívám se, ţe by měli mít moţnost v rámci 

procesu vzdělávání tuto formu práce zaţít, jelikoţ se s ní v praktickém ţivotě s největší 
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pravděpodobností setkají. Samozřejmě není třeba uţívat násilí a je-li zřejmé, ţe jim 

práce v týmu nevyhovuje, lze je nechat pracovat samostatně.   

Náhledy na sestavení pracovních skupin ţáků se různí. Kaţdá verze má své 

výhody a nevýhody a je na učiteli, jakou formu pro danou práci zvolí. Uvádím některé  

přístupy k sestavování skupin: 

 

a) dle úrovně ţáků 

Rozdělení na skupiny tzv. lepších a na skupiny tzv. slabších ţáků lze vyuţít pro 

zadání různě obtíţných sloţek projektu. Intelektově vyrovnané skupiny jsou dle mého 

názoru nejvhodnější, pokud všichni řeší srovnatelné problémy. Jako v kaţdé práci se 

ţáky i zde rozhoduje cit pedagoga a vzájemné vztahy dětí. Coţ dokresluje příklad z mé 

praxe, kdy se pro práci ve dvojici rozhodli spolupracovat premiant třídy a prospěchově 

velmi slabý ţák. Práci si rozdělili tak, ţe teoretické poznatky shromaţďoval a sestavoval 

spíše premiant a praktickou část převáţně zajišťoval prospěchově slabší ţák. I kdyţ si 

ţáci úkoly rozdělí, musí se vzájemně informovat, aby všichni znali vše podstatné. Při 

prezentaci poţaduji, aby všichni členové skupiny vystoupili a kdokoli z nich uměl 

odpovědět na případné dotazy a zároveň byl schopen vysvětlit a předvést pokusy nebo 

funkci výrobku.  Rozumné rozdělení úkolů tak ţákům pomáhá snadněji splnit zadanou 

práci a kaţdý z nich je důleţitým článkem týmu.  

Smutnou skutečností někdy bývá, ţe se línější ţáci tzv. vezou. Pracují-li děti ve 

skupinách často, dříve nebo později začnou takové spoluţáky pro spolupráci v týmu 

odmítat. Tato situace lenochy buď donutí pracovat, aby ve své skupině setrvali, nebo 

jsou dětmi vyřazeni a musí pak pracovat samostatně, případně v jiné skupině. 

 

b) dle tématu 

Pokud to učivo dovolí, je vhodné nechat pracovat ţáky ve skupině, jejíţ téma je 

nejvíce zajímá. Popřípadě si po sestavení skupiny ţáci téma své práce zvolí. Projekty ve 

fyzice však mají oproti projektům v některých jiných předmětech nebo výchovách svá 

specifika. Fyzika patří k předmětům, kde není učivo uzavřené po jednotlivých ročnících. 

Naopak znalosti z jednotlivých ročníků jsou obvykle nutnou podmínkou k pochopení 

učiva dalšího ročníku. Ve vyšších ročnících se stupňuje náročnost poznatků, které stále 

navazují na základní učivo niţších ročníků, proto je třeba zajistit, aby všichni ţáci 

v rámci projektu získali stejné základní vědomosti. Rovněţ, aby při pozorování nebo 

měření došli k poţadovaným výsledkům a poznatkům, na nichţ můţe učitel při další 

výuce stavět. Jen některá témata dovolují, aby skupiny pracovaly na oddělených 

podtématech a aby se s učivem ostatních skupin seznámily aţ při prezentaci. Jedná se 

například o témata: vyuţití energetických zdrojů (elektrárny), meteorologické jevy, 

astronomie apod. Z uvedených příkladů je zřejmé, ţe se jedná obvykle o učivo vyšších 

ročníků. Lze tedy vycházet i ze skutečnosti, ţe v tomto věku jsou jiţ ţáci schopni 

chybějící poznatky dostudovat samostatně a učitel jim můţe předloţit poţadavky na 

zkoušení, aniţ by všechny problémy řešily všechny skupiny jednotlivě. 

Ve většině případů se mi osvědčilo vyuţít při projektech pracovní listy, které 

dávají ţákům relativní volnost v pozorování, zkoumání a v získávání poznatků, ale 

přesto je vedou ke stejným cílovým vědomostem. Případně je třeba v závěru projektové 

práce nebo ve vhodných etapách společně shrnout zjištěné výsledky a závěry 

jednotlivých skupin nebo ţáků a dle potřeby je uvést na pravou míru.  
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c) dle vzájemných vztahů 

Někteří pedagogové například zastávají názor, ţe by kamarádi neměli pracovat 

v téţe skupině. Nesouhlasím s tímto poţadavkem. Práce v nesehraném týmu přináší 

mnohdy problémy i u dospělých, proč by spolu měly být ve skupině děti, které si nejsou 

přátelsky nakloněny. Jistě má tato situace vliv na sociální kontakty ve třídě, ale dle 

mého názoru se musí v těchto případech postupovat opatrně a nenásilně. Z vlastní 

zkušenosti vím, ţe mnohdy ţáci sami zjistí, ţe nejlepší kamarád pro zábavu není 

vhodný pro práci. Nechávám proto, aby si skupiny ţáci většinou tvořili dle vlastní vůle. 

Pouze pokud se nemohou dohodnout, přistupuji k losování. Velmi brzy se ţáci naučí 

tvořit skupiny tak, aby v nich všichni členové pracovali rovnoměrně a byli si vzájemně 

co nejuţitečnější.  

Obvykle nechávám ţáky pracovat ve tří aţ čtyřčlenných skupinách. Vede mne 

k tomu zkušenost, ţe při vyšším počtu jiţ nepracují všichni, nebo se sami rozdělí na 

podskupiny, jelikoţ se jim tak lépe pracuje. Stejnou zkušenost popisuje i odborná 

literatura (např. Kasíková, 1997, s. 75; Mechlová, 1988, s. 15). Mají-li ţáci zájem, 

mohou pracovat i ve dvojicích, anebo individuálně, přičemţ v této situaci někdy 

upravím náročnost poţadavků.  

 

Skupinová práce a relativní uvolnění pracovní atmosféry během ní hrají 

významnou úlohu ve schopnosti tolerance, komunikace a překonávání sociálních a 

psychických bariér u dětí. Při práci ve skupinách se ţáci učí zvolit si úkoly, navrhnout 

časový plán, rozdělit si mezi sebou  povinnosti  a aktivity. Vzájemná spolupráce ţáků 

při rozdělování si úkolů vede k větší  zodpovědnosti  při  jejich splnění. Je větší 

pravděpodobnost, ţe vnímají, jak kvalitou své práce ovlivňují výsledek práce celé 

skupiny. Ţáci jsou mimo jiné kontrolováni a hodnoceni nejen učitelem, ale i spoluţáky 

a to v daleko větší míře neţ při běţném způsobu výuky. Skupinová práce má přínos i po 

stránce sociální. Děti se učí spolu komunikovat, učí se sebekázni při jednání s ostatními 

i schopnosti akceptovat názor jiného. Společné fyzikální bádání klade na ţáky 

poţadavek řešit náročné úkoly spojené s plánováním, organizací, řízením pozorování a 

s vytvářením mezilidských vztahů v pracovních skupinách. Toto všechno jsou 

kompetence, které ţáci vyuţijí v běţném ţivotě. A nemusí být zrovna  fyzikové. 

V této souvislosti bych ráda upozornila také na to, ţe v naší pedagogické praxi 

se musíme potýkat i se skutečností, ţe nejen skupinová práce ţáků, ale zejména týmová 

práce učitelů není obvyklým jevem. Mají-li učitelé učit ţáky kompetencím 

vycházejícím ze skupinové práce, je nanejvýš vhodné, aby sami tyto kompetence měli 

nebo měli moţnost je získat. Řada aktivních učitelů získává praktické dovednosti 

týmové spolupráce nebo alespoň práce ve dvojicích na pedagogických seminářích 

(Dokáţu to?, Heuréka, seminářích pořádaných OS FPS JČMF atd.). Zavádění ŠVP 

přineslo do škol větší potřebu spolupráce učitelů.  

5.4 ORGANIZACE PRÁCE 

Projekty „jsou pro ţáky (ale i učitele) velice náročné. Podporují rozvoj 

komunikačních dovedností, vyţadují koordinaci a kooperaci na jedné straně a 

samostatnost na straně druhé. I kdyţ pracují ţáci samostatně, bez viditelného vnějšího 

zásahu učitele, neznamená to, ţe by byl učitel zbaven svých povinností a kompetencí. 

Jen je realizuje v jiné podobě a jinými prostředky.“ (Kubínová, 2005, s.15) 

Organizace projektů se můţe lišit podle typu a rozsahu projektové práce. Projekt 

v podstatě nahrazuje běţný výklad daného učiva. Proto se snaţím, aby většinu práce 
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mohli ţáci stihnout ve škole. Dle rozsahu projektu mají k dispozici část několika 

vyučovacích hodin. Stavbu takových vyučovacích hodin řeším tak, ţe část věnujeme 

opakování a procvičování probraného učiva, část hodiny pracujeme společně a část 

hodiny pracují ţáci na úkolech z projektu. Obvykle lze projekt zvládnout v průběhu tří 

vyučovacích hodin. Při práci s pracovními listy, které umoţňují projít celý tématický 

celek, věnuji ve výjimečných případech projektové výuce i téměř celý rozsah 

vyučovacích hodin, který je pro dané téma doporučen. Pracovní listy vytvářím tak, aby 

teoretické i praktické znalosti, které při práci s nimi mají ţáci získat, odpovídaly 

rozsahu poţadavků běţné výuky. Některá pozorování a zjišťování vyţadují i domácí 

práci dětí. Rozšiřující učivo zařazuji obvykle jako dobrovolné úkoly.  

Při práci s pracovními listy mají ţáci pocit nestandardní formy výuky a určité 

volnosti, zejména mají-li moţnost volby vlastního pracovního tempa a rozvrţení plnění 

úkolů. Z praxe mám vypozorováno, ţe děti mnohdy upřednostňují práci doma, zejména 

získávání a zpracovávání informací. Je to dáno tím, ţe dávají přednost internetu, ke 

kterému v hodinách fyziky mají přístup jen omezeně. Čím jsou v projektech 

pokročilejší, tím více vyuţívají literaturu nabízenou v hodinách fyziky, mohou tak 

pracovat společně a ušetří čas. Mnozí se ke knihám vracejí v průběhu projektu, zejména 

v případě, ţe na internetu nenalezli potřebné informace, nebo je vyuţívají jako zdroj 

obrázků. Knihy mnohdy nabízejí dětem poutavější a pochopitelnější zpracování 

informací neţ internet. Ve škole si ţáci obvykle společně připravují podklady pro 

závěrečné zpracování celé práce, provádějí pokusy a měření. Ze zkušeností s realizací 

různých typů projektů tvrdím, ţe při práci na nich je velmi důleţitá schopnost ţáků 

vytvořit si časový plán činnosti, určit si jednotlivé úkoly a umět kontrolovat, zda vše 

plní tak, jak si předsevzali. 

Pokud učitel s vyuţíváním projektové výuky začíná, doporučuji realizovat 

krátkodobé projekty v hodinách jeho vyučovacího předmětu. Pro učitele je tak aplikace 

projektové výuky v předmětech, kterým vyučuje, organizačně snadnější, protoţe 

nevyţaduje spolupráci dalších kolegů. Nedostatky a chyby, které se vyskytnou při 

realizaci projektů, můţe učitel vyřešit a odstranit bez velkých obtíţí jiţ vzápětí, jelikoţ 

zpětná vazba od ţáků je rychlá. Při přípravě předmětových projektů je více neţ volba 

tématu podstatnější: důkladně promyslet formu realizace, přiměřenost rozsahu a 

náročnost odpovídající věku i schopnostem ţáků. Je ţádoucí řídit se heslem: není 

důleţitá kvantita, ale kvalita. Jako dostatečnou dobu pro práci na projektu doporučuji 

dva aţ tři týdny. Jak pro ţáky, tak pro učitele je velmi důleţitá společná aktivita přímo 

ve výuce, projekty by neměly být řešeny pouze jako domácí úkoly. Aby projektová 

práce ţákům nezevšedněla a inspirovala je k maximálním výkonům, doporučuji 

realizovat nejvýše dva aţ tři projekty v průběhu jednoho školního roku. Příliš časté 

zadávání projektů vede ke stereotypu jak v práci ţáků, tak v práci učitele a pozitiva 

uţívání projektové výuky ztrácejí na hodnotě. Nachází-li se na škole více pedagogů, 

kteří by tento typ výuky rádi uţívali, doporučuji volit témata projektů taková, aby mohla 

prolínat jejich předměty. Ţáci tak pracují na jednom rozsáhlejším projektu, který svým 

interdisciplinárním zaměřením a moţností pracovat na něm ve více vyučovacích 

předmětech má daleko větší přínos. Mezipředmětový projekt je pro ţáky mnohem 

atraktivnější neţ mnoţství jednooborových projektů, které by museli v témţe čase 

vypracovávat najednou a vzhledem k nedostatku času by se jejich zpracování nemohli 

dostatečně věnovat. Pouţívání dobře promyšlených a vedených projektů v rozumné 

míře přispívá i k pozitivní interakci mezi vyučujícím a dětmi. 

Obdobné poţadavky platí i u mezipředmětových projektů, zaloţených na 

spolupráci více vyučujících. „Fyzika je dnes integrální součástí lidské kultury. Je proto 
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třeba, aby kaţdý člověk znal význam přírodních věd a jejich metod, ale i omezenost 

jejich moţností. Pro vytvoření konstruktivních postojů k fyzice u široké veřejnosti musí 

pomáhat fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět, který by ukazoval fyziku jako 

lidskou činnost mající platnost pro kaţdého jednotlivce v jeho sociálním prostředí.“ 

(Fenclová, 1982, s. 52) Tato tvrzení platí i v současnosti. K naplnění poţadavku 

můţeme pomoci mimo jiné i vhodným vedením mezipředmětových projektů. Jejich 

realizace je náročnější, protoţe se při nich zúčastnění vyučující musí vzájemně shodnout 

v organizaci práce, časové koordinaci, pohledech na hodnocení práce ţáků, moţnostech 

prezentace výsledků projektu apod. U těchto projektů má významnější roli i správná 

volba tématu, aby se moţnosti daných předmětů maximálně uplatnily. Pro úspěšnost 

mezipředmětového projektu je důleţitá spolupráce učitelů nejen při přípravě projektů, 

ale i průběţně v době, kdy projekt probíhá. Vzájemná spolupráce dospělých je nejen 

významným příkladem pro ţáky, ale také upevňuje mezilidské vztahy na škole. 

 Organizačně nejnáročnější je realizace celoškolního projektu. Podrobněji 

popisuji zkušenosti z realizace tohoto typu projektu v kapitole 4. Úspěšná realizace 

celoškolních projektů vyţaduje podporu všech dospělých (vedení školy, pedagogů, 

rodičů), ať uţ pracují na projektu aktivně, či jen projektové aktivity ovlivňují jejich 

dosavadní chod práce. Důleţitá je volba vhodných témat, která musí být dostatečně 

široká a zajímavá tak, aby je bylo moţné snadno uplatnit ve všech vyučovacích 

předmětech. Vedoucí projektu je při hodnocení akce odkázán na pomoc všech  

zúčastněných vyučujících. Jen s jejich pomocí lze získat dostatek informací o chybách a 

úspěších jednotlivých aktivit a předejít tak nedostatkům v budoucnu. Z uváděných typů 

projektů je právě u celoškolních nejobtíţnější organizace a časová koordinace všech 

školních aktivit a neustálá motivace ţáků i učitelů k dodrţení a včasnému splnění jejich 

úkolů. Vzhledem k náročnosti je vhodné realizovat celoškolní projekty nejčastěji jednou 

za jeden aţ dva roky v závislosti na moţnostech školy a podílu práce jednotlivých 

vyučujících při realizaci projektu. Doporučuji propagaci celoškolních aktivit i širší 

veřejnosti, umocní se tak smysl práce ţáků a současně se zviditelní i samotná škola. 

Důleţitou sloţkou projektové výuky je prezentace práce ţáků. Tato fáze 

projektové výuky je značně náročná na čas. Povaţuji ji však za velmi důleţitou, jelikoţ 

při ní ţáci získávají pro ţivot důleţité komunikační dovednosti, práce dětí se tímto 

způsobem zviditelňuje a jejich činnost nabývá na hodnotě. Prezentace obvykle zabere 

dvě vyučovací hodiny, kdy ţáci ústně sdělují zjištěné poznatky, předvádějí své výrobky 

a současně se uzavírá klasifikace celé práce. Prezentace probíhá před vlastní třídou.  

Při rozsáhlejších celoškolních projektech vystupují ţáci před více třídami. 

V těchto případech volím posluchače podle stupně jejich odborných znalostí. Vyţaduje-

li pochopení referátů jiţ určitou úroveň znalostí, spojím prezentace pro ţáky z téhoţ 

ročníku. Pokud je to moţné, přednášejí si vzájemně výsledky své práce ţáci různých 

věkových kategorií. Poţaduji, aby při výstupech kaţdý člen skupiny prezentoval část 

informací. Děti si samy rozhodnou kdo, o čem a v jakém rozsahu bude hovořit. 

Prezentace má velký přínos, protoţe ţáci s mnohem větším soustředěním vzájemně 

sledují a hodnotí úroveň výstupů spoluţáků neţ při klasickém zkoušení nebo přednášení 

referátů. Mnohdy opravují přednášejícího nebo kladou různé dotazy, a aniţ by si to 

uvědomovali, jsou tak pozornější a aktivněji vnímají předkládané informace. 

Práce ţáků jsou prezentovány i v rámci celé školy, aby je mohlo vidět co nejvíce 

spoluţáků, učitelů a pokud moţno i rodičů během třídních schůzek. Reakce ţáků mi 

potvrzují, ţe vystavování jejich výrobků, plakátů a referátů je velmi motivující. Ihned 

po projektu vystavuji na dva aţ čtyři týdny všechny práce, tedy i ty nedbalé. Zkušenost 

mi ukázala, ţe se většinou ţáci příště více snaţí. Vzhledem k prostorovým moţnostem a 
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dalším aktivitám uchovávám pak nadále jen práce lepší. Některé pouţívám v další 

výuce, coţ motivuje samotné tvůrce i mladší ţáky, kteří vidí, ţe vynaloţené úsilí jejich 

předchůdců i jich samotných má smysl. Nejednou mne překvapil zářivý ohníček v očích 

bývalých ţáků, kteří přišli na návštěvu a s potěšením viděli, ţe jejich práce stále zdobí 

učebnu fyziky nebo jsou pouţívány ve výuce. 

Prezentace můţe mít i jiné podoby neţ výstup před třídou. Pro vystavování prací 

ţáků vyuţívám nejen vitríny a prostory učebny fyziky, ale i nástěnky a vitríny na 

chodbách nebo školní galerii. Při školních projektech realizujeme společné výstupy pro 

více tříd a další vyučující, kteří mají zájem. Umoţňuje-li to vybavení škol, prezentují 

ţáci své práce i pomocí videozáznamu. S touto formou prezentace jsem se poprvé 

setkala při stáţi v Polsku, kde ţáci paní učitelky M. Dobkowské zpracovávali své práce 

nejen pomocí videozáznamu, ale i formou powerpointové prezentace. Mnohé školy se 

snaţí práci svých ţáků prezentovat široké veřejnosti. Mají-li moţnost, vyuţívají 

nástěnek i výstav mimo budovu školy, propagují práci formou článků v časopisech pro 

širší veřejnost. Někdy si ţáci vyrobí vlastní časopis, který šíří mezi rodiči. Mnohdy jsou 

uskutečněné projekty prezentovány na webových stránkách škol. Objevují se i vzájemné 

prezentace nejlepších prací ţáků mezi školami pracujícími obdobnými metodami. 

Takové prezentace jsem se zúčastnila například na Slovensku při společné akci škol, 

které pracují na projektech v rámci výuky programu FAST (viz kap 2.5; Příloha II ch). 

Najdou se i pedagogové, kteří dokáţí zrealizovat prezentaci pro širokou veřejnost. Jako 

například Mgr. V. Kamenická, jejíţ ţáci připravili vystoupení v Divadle v Dlouhé nebo 

v Kongresovém sále ČEZu (Příloha V d). Veřejná prezentace práce ţáků je organizačně 

velmi náročná a vyţaduje daleko větší podporu vedení školy a dalších institucí, ale má 

ještě výraznější vliv na ţáky. Tyto formy prezentace vlastní práce kladou na ţáky 

mnohem větší nároky, děti však vidí, ţe je o jejich práci zájem i za zdmi školy.  

5.5 PROBLÉMY HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 Problémem projektové výuky je způsob hodnocení práce ţáků na projektech. 

Pro učitele je to nejobtíţnější činnost, na kterou zatím neexistuje univerzální metodika. 

Jednotlivé projekty je moţno hodnotit různě podle jejich specifického zaměření. 

Zjišťování úrovně získaných kompetencí ţáků je pro učitele velmi významné, jelikoţ 

tak získává informace o výsledcích své práce. Správný způsob hodnocení je 

významným prostředkem pro řízení procesu učení a ovlivňuje i vztah ţáků k učiteli a 

k předmětu. Špatný způsob zkoušení a hodnocení můţe výrazně deformovat celkové 

výsledky výuky. Je rovněţ obtíţné vyhodnotit podíl práce ţáků, jestliţe pracují na 

projektu i doma. „Evaluace práce ţáků musí probíhat v průběhu celého projektu. Je 

nezbytné ji pojímat jako dialog mezi ţáky a učitelem... Při projektovém vyučování hraje 

důleţitou úlohu rovněţ sebeevaluace.“ (Holm-Larsen, 2002, s. 21)  „Tím, ţe se hodnotí 

sami ţáci, vyvíjí se jejich hodnotící kritéria a kriticky posuzují nejen učitele, ale i sebe a 

spoluţáky.“ (Tekeľová, 1996, s. 15) 

Zejména v začátcích práce se ţáky touto formou výuky je pro hodnocení velmi 

důleţitá úloha učitele, zejména jeho důslednost v dodrţování standardu poţadavků při 

přebírání prací ţáků. Najdou se týmy, které předloţí 10 aţ 20 stran staţených z internetu 

bez jakékoli úpravy, ofocené stránky knih, anebo pouze nevzhledně zpracované 1 - 2 

listy. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe důslednost a trvání na poţadovaném 

způsobu zpracování ve velmi krátké době přinese své ovoce. Ţáci mnohdy vyuţijí 

i moţnosti písemnou část přepracovat i za cenu, ţe jiţ nemohou získat nejlepší 

ohodnocení. Nejčastěji děti zapomínají na uvádění zdrojů informací, z nichţ čerpaly. 
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Neustálým opakováním však ţáky vedu k tomu, ţe je nutné uvádět prameny, aby věděli, 

ţe nelze poznatky jiných prezentovat jako vlastní. 

Mezi kolegy konzultujeme, vyměňujeme si zkušenosti a radíme se jak o realizaci 

různých typů projektů, tak i o efektivnosti různých způsobů hodnocení práce ţáků na 

projektech. Osobně vyuţívám při hodnocení projektů spolupráci se ţáky. Jak jsem jiţ 

uvedla v kap. 5.2, ţákům vţdy předem sdělím své poţadavky, které jsou po celou dobu 

projektu zveřejněny na chodbě školy na nástěnce (Příloha III a; V a), k níţ mají kdykoli 

přístup a mohou si připomenout, co a jak bude hodnoceno. Ţákům po odevzdání práce a 

po prezentaci oznámím návrh klasifikace. Vycházím z předem uvedených poţadavků, 

vysvětlím jim svůj názor na jejich práci. Při závěrečném hodnocení vyuţívám 

i moţnosti srovnání výstupů jednotlivých skupin, aby bylo co nejobjektivnější. Po té se 

ptám členů dané skupiny, jaké mají připomínky k mému hodnocení a společně 

uzavřeme klasifikaci jednotlivých členů skupiny. Dle časových moţností 

komunikujeme písemně nebo ústně přímo v hodině. Prvek sebereflexe povaţuji za 

velmi důleţitý. Snaţím se hodnotit písemnou a praktickou část jejich práce hodinu nebo 

dvě před prezentacemi, aby měli ţáci moţnost oprav nebo doplnění. Konečná známka je 

pak korekcí mé klasifikace na základě názorů samotných ţáků. Uvědomuji si, ţe je 

nutné navázat s dětmi kontakt, přesvědčit je o spravedlivém a objektivním přístupu 

k hodnocení jejich práce. Citlivý přístup pedagoga a moţnost společné diskuze 

při hodnocení práce dětí u nich podporuje rozvíjení schopnosti sebehodnocení. Při 

vzájemné komunikaci učitel - ţák je nutné vzbudit v dětech důvěru k učiteli, zároveň 

však vymezit hranice vzájemného vztahu, zamezit náznakům neomalenosti, zachovat 

autoritu učitele. Pracují-li ţáci se mnou touto metodou delší dobu, nemají problémy se 

proti mému hodnocení vhodným způsobem postavit a prosadit lepší, ale i horší 

hodnocení dle jejich názoru na podíl práce jednotlivých členů skupiny.  

Průběţnou práci ţáků hodnotím slovně, k závěrečné klasifikaci pouţívám 

známky. Mnoţství známek závisí na rozsahu projektu. Můţe být hodnocen jednou aţ 

třemi známkami, které mají v celkové klasifikaci stejnou hodnotu jako ústní zkoušení, 

anebo testy po tématických celcích. Jednodušší projekty hodnotím jednou známkou: 

výrobek, text i krátký komentář. Toto hodnocení pouţívám zejména v šestých ročnících, 

kdy ţáky projektové práci teprve učím a nepoţaduji rozsáhlé teoretické zpracování. 

U podrobněji zpracovaných projektů obvykle hodnotím zvlášť písemné zpracování a 

zvlášť společnou známkou výrobek a prezentaci. Při rozsáhlých pracích hodnotím 

kaţdou část zvlášť. Hodnocení pochopitelně závisí na náročnosti jednotlivých částí 

projektu, ale i na výjimečně kvalitním vypracování. Některé metody a techniky 

hodnocení práce ţáků i hodnotící archy uvádí ve své práci např. H. Kasíková (1997, 

s. 97 - 100; s. 126 - 131). 

Při projektové výuce je důleţité nejen objektivní ohodnocení práce ţáků, ale i 

vyhodnocení celého projektu. Správně realizovaný projekt by měl: 

- ţákům přinést nové poznatky; 

- umoţnit ţákům vyuţít poznatky a dovednosti z různých oblastí; 

- být součástí výuky a ne pouze aktivitou zpestřující běţný školní ţivot; 

- umoţnit ţákům řešit problémy, zaujímat k nim svá stanoviska, obhajovat svoje 

názory a ne pouze reprodukovat cizí vědomosti; 

- učit ţáky prezentovat výsledky své práce, respektive práce skupiny. 

 Jak je z výše uvedeného zřejmé, dosáhnout všech pozitiv projektové výuky není 

vţdy jednoduché, ale je třeba o to usilovat. Jen tak se projekty nestanou pouhou atrakcí 

bez hlubšího smyslu. Pro úspěšnost projektové výuky je ţádoucí nejen spravedlivě 

ohodnotit práci ţáků, ale také zhodnotit celý projekt. Učitelům můţe dále pomoci nebo 
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je inspirovat například formulář vyhodnocení projektu prezentovaný v článku 

M. Kubínové (2005, s. 16 - 17). Seznam kritérií projektu uvádí například ve svém 

článku F. Špulák (2007, s. 223 - 224). Na závěr této kapitoly si dovolím stručně shrnout 

základní prvky sebereflexe učitele, které by měly vést k další efektivnější práci (nejen 

při projektové výuce). Vycházím z práce J. Kratochvílové (2006, s. 83, 88, 92, 96 a 

100): 

- zhodnocení splnění stanovených cílů;  

- zhodnocení podmínek pro realizaci projektu; 

- zhodnocení volby vyučovacích metod a forem výuky; 

- zhodnocení, zda došlo v průběhu projektu k nějakým změnám; 

- zamyšlení se nad tím, co bylo přínosem projektu (obecně, pro ţáky, pro učitele); 

- zamyšlení se nad tím, co by bylo vhodné na projektu změnit, pokud by se opětovně 

realizoval.  

5.6 VÝHODY A NEVÝHODY POUŢÍVÁNÍ PROJEKTOVÉ VÝUKY 

Z vlastní praxe a výsledků mé práce mohu potvrdit, ţe projektovou výuku lze ve 

fyzikálním vzdělávání úspěšně pouţívat. Pozitiva pouţívání projektové výuky ve výuce 

vidím například v tom, ţe je to jedna z cest, jak vyřešit předávání současného 

rozsáhlého mnoţství fyzikálního poznání ţákům. Pomocí projektové výuky lze u ţáků 

rozvíjet také dovednosti potřebné pro spolupráci vědeckých pracovníků v týmech, jako 

jsou kompetence komunikativní, kompetence spolupráce, prezentace a argumentace. 

Projekty obvykle integrují poznatky z více vyučovacích předmětů, coţ poskytuje ţákům 

moţnost nacházet souvislosti a vzájemnou propojenost dovedností a vědomostí, jímţ se 

v jednotlivých předmětech učí. Lze tak nenásilnou formou připravovat budoucí 

potencionální vědecké pracovníky, neboť při práci na projektu ţáci přecházejí od 

materiální činnosti přes konkrétní myšlenkové operace k operacím abstraktním a 

naopak. Dále je velmi důleţité, ţe činnost a získávání informací jsou propojené. Při 

řešení projektů musí ţáci vyuţívat práci teoretickou i praktickou. Z tohoto pohledu 

oceňuji způsob řešení výuky programu FAST (kap. 2.5). Projektová výuka přibliţuje 

nenásilnou formou fyzikální poznání i ţákům, kteří nejsou přírodovědně zaměřeni.  

V neposlední řadě vidím přínos tohoto způsobu výuky v tom, ţe se ţáci při práci 

na projektu učí technikám učení se, získávání a třídění informací, řešení problémů a 

dalším pracovním kompetencím. Děti se tak učí, jak si mohou v budoucnu doplnit 

případné chybějící znalosti a získávat nové. Vhodně zvolené metody „samostatného“ 

bádání ţáků mohou děti motivovat k dalšímu získávání poznatků i mimo výuku a 

v budoucnu vést k dalšímu celoţivotnímu vzdělávání. 

Projekty s fyzikální tématikou rozvíjí u ţáků také vnímání, jaký vliv a dopad má 

vědecko-technický rozvoj lidské společnosti na ţivotní prostředí, jaké důsledky mají 

další globální vlivy a jaké moţnosti jsou k jejich řešení. Na význam všeobecného 

přírodovědného vzdělání  upozorňuje i D. Nezvalová (2005). Ţáci se pomocí projektů 

mohou zajímavějším způsobem rovněţ seznámit s významnými vědci, coţ u nich můţe 

podpořit zájem o hledání vzorů mezi osobnostmi, které jsou pro společnost přínosem.  

Správně vedená projektová výuka můţe být jedním z řešení, jak výchovně-

vzdělávací proces dětem zpříjemnit. „Ţijeme v době, kdy je celoţivotní vzdělávání 

běţnou a nutnou záleţitostí. Nebylo by tedy účelnější, aby se zkušenosti s učením staly 

pro dítě pozitivním záţitkem, neţ aby byly zatíţeny vzpomínkami na dřinu, selhání a 

pokořování?“ (Helus, 1996, str. 21).  
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Podle efektivity bych rozdělila projekty na tři typy: 

a) „pro kočku“ - Jsou-li ţáci projekty přetíţeni, nebo pokud nejsou projekty správně 

vedeny. Dochází pak k tomu, ţe děti obvykle jen „slepují“ získané 

informace, bez hlubšího porozumění. Prezentace prací ţáků bývá 

zanedbána, jedná se pouze o „dělání nástěnek“, nebo prací do šuplíku. 

Zejména při celoškolních projektech s fyzikální tématikou se můţe 

stát, ţe projektové aktivity mají jen společné heslo s fyzikálním 

tématem, ale s fyzikálním poznáním nemají nic společného.   

b) motivační -  Obsahují víceméně nadstandardní vědomosti, dovednosti a informace.  

Obvykle při nich nebývají výrazně kontrolovány získané poznatky. 

Hlavní úlohou těchto projektů je probudit v ţácích zájem o dané učivo. 

c) vzdělávací - Musí být ze strany učitele dostatečně promyšlen a správně veden. 

Tématicky by dle mého názoru neměl mít příliš široký záběr, aby 

poznatky nešly jen po povrchu dané problematiky. Ţáci by měli získat 

vědomosti, dovednosti a návyky v dostatečné hloubce potřebné pro 

pochopení učiva. Úroveň a mnoţství získaných poznatků musí být 

ověřeny. 

 

Samotné zaloţení projektové výuky vede k uplatňování Průřezových témat RVP 

v oblasti osobnostní a sociální výchovy, rozvíjí dovednosti pro mezilidské vztahy, 

spolupráci, komunikaci i seberegulující jednání. Je zřejmé, ţe projekty jsou také jednou 

z velmi vhodných cest pro realizaci Školních vzdělávacích programů. Umoţňují reálně 

pracovat s mezipředmětovými vazbami jednotlivých vyučovacích předmětů a vědních 

oborů. „Učitelé se však mohou ve vyučování, které je diferencované, dozvědět o svých 

ţácích více, neţ je moţné při frontální výuce řízené učitelem.“ (Ţák, 2003, s. 34) 

Metody hodnocení práce při projektové výuce pomáhají ţákům vytvářet hodnotový 

systém a rovněţ si uvědomovat své postavení a hodnotu v kolektivu. Nestandardní 

způsoby hodnocení práce ţáků při projektech (sebehodnocení, vzájemné hodnocení 

spoluţáků, veřejná prezentace výsledků práce atd.) mají dle mého názoru také 

významnou roli. Opětovně zdůrazňuji, ţe pro zdárný projekt musí učitel pečlivě 

promyslet jeho realizaci a nepouţívat jej pouze pro oţivení výuky. 

 Netradiční formy práce při projektové výuce však přináší i svá negativa. Časová 

náročnost například neumoţňuje dostatečné procvičování a opakování znalostí. Na 

upevnění vědomostí mají jistě vliv i emoce a záţitky, které nabízí práce na projektech. 

Pro ţáky v daném věku však mnohdy nejsou dostačující proto, aby si poznatky 

dostatečně fixovali. Z mých zkušeností je zřejmé, ţe je potřeba uţívat i metody tzv. 

tradiční výuky. Ty jim lépe umoţní upevnit si například mechaniku výpočtů, způsoby 

dosazování do vzorců a další znalosti potřebné pro studium přírodních věd. Při špatně 

vedené projektové výuce se také můţe stát, ţe ţáci jako jednotlivci získají jen část 

z potřebných vědomostí k danému tématu. Z výše uvedených důvodů se domnívám, ţe 

by se moderní metody výuky měly vhodně prolínat s tzv. tradiční výukou. Dětem by tak 

byla nabídnuta široká škála výukových metod a učivo by vţdy některé z nich zaujalo. 

Takto kombinovaný způsob výuky by ţákům umoţnil seznámit se s různými metodami 

a moţnostmi studia. V budoucnu by si pak dokázali lépe zvolit ty, které vyhovují právě 

jim.   

 Ráda bych zdůraznila, ţe přes některé problémy a zdánlivé neúspěchy, které 

naznačují, ţe projektová výuka není jedinou a zaručenou cestou k úspěchu, má řadu 
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pozitiv, jeţ jí zaručují významné místo mezi výukovými metodami. Historický vývoj 

alternativního školství nabízí nepřeberné mnoţství výukových metod. Dle mých 

zkušeností si dovolím tvrdit, ţe úspěšnost jakékoli metody práce s dětmi závisí na: 

důslednosti pedagogů při realizaci práce, objektivních podmínkách pro výuku, vhodné 

volbě aktivit vzhledem ke schopnostem a moţnostem ţáků. Tento můj názor podporují 

svými tvrzeními i mnozí pedagogové: 

- Praxe ukázala i meze Deweyovy koncepce výuky  „Jde především o to, ţe přeceňování 

úzké subjektivní praxe a individuální zkušenosti dítěte se kladly proti teoretickému 

systematickému poznávání. Ukázalo se, ţe jednostranný prakticismus a 

pedocentrismus vedou ke sníţení úrovně vzdělání.“ (Skalková, 1999, s. 101) 

- „Nelze očekávat, ţe ţákovské projekty zařazené do vyučování náhodně, jako 

prostředek k řešení okamţité pedagogické situace, přispějí významně k jejímu 

vyřešení. Naopak je třeba podle našich zkušeností dlouhodobě sledovat fungování 

konkrétního systému (např. výchovně-vzdělávacího procesu).“ (Kubínová, 2005, s. 5) 

- K tomu, ţe je třeba alternativní metody uţívat rozumně a účelně dospívají po krátké  

praxi i mnozí studenti učitelství a začínající učitelé, o čemţ svědčí i slova V. Ţáka 

(2003, s. 29): “Ztotoţňuji se s Kasíkovou a Valentou, kteří tvrdí, ţe je diskutabilní 

zrušit úplně nebo i částečně na danou dobu např. celého roku předmětovou strukturu 

a učit jen cestou širokých projektů. Vzniká totiţ obava z rozbití „poznatkových“ 

struktur věd - předmětů.“ 

- Jednou z nejznámějších škol uplatňujících projektovou výuku je ZŠ v Obříství, v této 

škole s tímto způsobem vyučuje od roku 1992. „Z publikovaných zkušeností učitelek 

školy v Obříství plyne, ţe projektové vyučování je náročná forma výuky, která 

vyţaduje hodně času na přípravu i mnoho odborných znalostí a organizačních 

schopností v práci učitele. Přesto se projekt ve škole uplatnil a ţáci i učitelé tímto 

způsobem pracují rádi.“ (Svobodová, 1996, s. 100) 

- Velmi dobře vyjádřil můj názor na tento způsob práce G. Petty (1996, s. 213):        

„Málokterá vyučovací metoda umoţňuje učiteli  

                                  rozvíjet tak širokou škálu dovedností - 

 a málokterá mu dává větší příleţitost 

                                  promarnit mnoţství času špatně řízenými činnostmi.“   
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6 ZÁVĚR     

Jedním z cílů mé práce bylo hledat a analyzovat moţnosti uplatnění projektové 

výuky ve fyzikálním vzdělávání ţáků na základní škole. Na začátku mé práce mi 

studium odborné literatury a internetu nenabízelo příliš mnoho konkrétních 

zkušeností. Přestoţe texty uváděly široké moţnosti uplatnění projektové výuky ve 

vyučování a někdy i ukázky uskutečněných projektů, chyběly konkrétní informace 

o praktických zkušenostech z realizací projektů, doporučení a rady pro učitele, kteří 

mají zájem projektovou výuku pouţívat. Projekty na internetu mne výrazněji 

neoslovily, zejména z toho důvodu, ţe málokteré z nich byly zaměřeny na fyzikální 

tématiku. Pokud ano, jen zřídka se hodily do běţné výuky.  

Učitelé, kteří se seznamují s projektovou výukou nyní, jsou v tomto ohledu 

v daleko lepší situaci. Odborná literatura, pedagogické časopisy i internet nabízejí řadu 

námětů, inspirací i konkrétních zkušeností z realizovaných projektů všech typů. 

Zejména internet nabízí nepřeberné mnoţství rozličných aktivit. Mnozí kolegové se se 

svými ţáky účastní i mezinárodních projektů. Zapojují se tak do celosvětového 

sledování a měření meteorologických jevů, pozorování přírody apod. Společně 

s ostatními školami a organizacemi si vyměňují získaná data. Těchto projektů se učitelé 

a ţáci účastní obvykle formou práce v krouţcích nebo volitelných seminářích. 

Prezentované projekty a informace o projektové výuce jsou dobrým zdrojem inspirací a 

námětů i pro vytváření vlastních projektů 

Z výše uvedených důvodů  byly pro mne z pohledu praktičnosti a vyuţitelnosti 

nedocenitelným zdrojem informací rozhovory s učiteli a ţáky, moţnosti hospitací 

v hodinách kolegů a zahraniční stáţe ve Varšavě a Bratislavě. Přímý kontakt s těmi, 

kteří v praxi uplatňují projektovou výuku, a sdělení jejich zkušeností a názorů mi 

potvrdily smysl jejího pouţívání. Ze strany ţáků jsou projekty hodnoceny obvykle 

pozitivně, zejména jsou-li k tomuto způsobu práce vedeni delší dobu. Děti obvykle 

povaţují projektovou výuku za zpestření a zábavnou aktivitu. Její nadměrné a nevhodné 

uţívání však můţe vést k nezájmu ţáků o práci. Projekty jim zevšední, odradí je přílišná 

náročnost a obsaţnost nebo skutečnost, ţe nemají šanci odvést kvalitní práci. Aby 

projektová práce ţáky zaujala a podnítila je k aktivitě, povaţuji za důleţitý faktor 

přiměřené poţadavky učitele na rozsah a formu zpracování projektových úkolů 

odpovídající věku a odborné úrovni ţáků.  

Sama jsem vytvořila a realizovala řadu projektů v předmětu fyzika na 

základní škole. S přibývajícími zkušenostmi jsem přistoupila k návrhu a realizaci 

mezipředmětových i celoškolních projektů. Čtyři z nich popisuji i ve své práci. 

Projektová výuka jistě přináší řadu změn do procesu výchovy a vzdělání ţáků k rozvoji 

jejich kompetencí. Bohuţel většinu z nich nelze objektivně měřit nebo hodnotit 

vzhledem k nemoţnosti dostatečného vymezení cílů a hodnotících kritérií. Mnohé ze 

získaných kompetencí se projeví aţ v delším časovém úseku. Je třeba je pěstovat, 

upevňovat a zdokonalovat déle neţ v průběhu jednoho projektu.  

Za přesvědčivý hodnotící prvek lze povaţovat srovnávací testy. Stává se, ţe ve 

výsledcích nevykazují vyšší procento úspěšnosti této výuky. I někteří kolegové, 

pracující projektovou výukou delší dobu, mi potvrdili, ţe projektová výuka ne vţdy 

přináší výrazný nárůst vědomostí. Dle mého názoru je několik příčin tohoto zdánlivého 

neúspěchu projektové výuky. Např.: 

-   Ţáci v daném věku potřebují pro upevnění získaných kompetencí dlouhodobější 

nácvik, procvičování a opakování. 

-    Jako většina učitelů, kteří jsou (či byli) v uplatňování projektové výuky v rámci  
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pedagogického sboru více méně osamoceni, realizovala jsem projekty jednotlivě 

nikoli jako dlouhodobě provázaný systém výuky. 

Z toho vyvozuji, ţe je-li projektová výuka podstatnou součástí výukového 

programu nebo koncepce celé školy, má daleko větší efektivitu. V rámci řešení projektů 

se ţáci učí dovednostem, které budou potřebovat ve skutečném ţivotě, jako je týmová 

práce, organizace práce, vyhledávání, třídění a prezentace informací, schopnost 

diskutovat a umět obhajovat svoje názory před ostatními. Z vlastní praxe mohu potvrdit, 

ţe projektová výuka nejen rozvíjí řadu kompetencí ţáků, ale i příznivě ovlivňuje jejich 

vztah k výuce, k vytváření pozitivní pracovní atmosféry při výuce, učí děti 

bezkonfliktní komunikaci při společné práci, a při plnění projektových úkolů je zřejmé 

daleko větší zapálení pro práci neţ při tradiční formě výuky. Nadšení z vlastní práce 

mohou dokumentovat i fotografie v této práci. Toto vše dle mého názoru hraje ve 

všeobecném měřítku důleţitější roli, neţ momentálně slabší výsledky vědomostních 

testů.   

Poznala jsem, ţe bych měla při projektové výuce věnovat ještě více času 

rozhovorům se ţáky právě k problematice rozdělení si pracovních úkolů, způsobu 

kontroly splnění úloh, časovému rozvrţení plnění jednotlivých částí projektové práce 

atd. Zejména pokud s projekty začínají a neumí si ještě řídit svoji práci samostatně.  

Nedostatky, které se objevovaly při realizaci celoškolních projektů, byly dle 

mého názoru zapříčiněny zejména nezkušeností pedagogů i ţáků. Docházelo k tomu, ţe 

i přes moţnost pestřejšího zpracování a práce na projektu volili účastníci své aktivity 

jen úzce v rámci mých pokynů bez vlastních nápadů a vlastní tvůrčí práce. Převáţně 

z obavy, ţe jejich vlastní nápady nesplní poţadavky projektu. Vyučující, kteří se chtěli 

účastnit projektu s vynaloţením minimálního úsilí, vyhledávali pohodlnější cestu a 

ponechali rozhodnutí o účasti na projektu na samotných dětech. Přenesli tak práci na 

dobrovolníky, kteří se aktivitám věnovali mimo vlastní výuku ve svém volném čase, 

místo aby zapojili do projektu celou třídu. Nutno podotknout, ţe dospělí mnohdy plní 

své úkoly spojené s realizací aktivit v rámci projektu nedbaleji neţ děti. Zkušenost mi 

potvrdila, ţe je vhodné o realizaci všech typů projektů včas informovat také rodiče.  

Projektová výuka má své místo zejména v současnosti, kdy vědecko-technické 

poznatky narůstají velkou rychlostí. Pomocí projektů lze děti naučit vyhledávat, 

uspořádávat potřebné informace a umět prezentovat vlastní poznatky a zkušenosti na 

veřejnosti. I kdyţ si to mnozí lidé neuvědomují a přírodní vědy jsou v současném 

povědomí společnosti spíše na okraji zájmů, je fyzika velmi úzce spojena s běţným 

ţivotem. Vhodně volenými a vedenými projekty má učitel moţnost naučit děti poznat 

význam přírodních věd, jejich metody a hranice jejich moţností. Pro ţáky můţe být 

překvapením, ţe jim jsou při řešení projektů školní znalosti uţitečné, a poznají, ţe jim 

pomohou i při řešení skutečných problémů běţného ţivota. Pro změnu postojů populace 

k přírodním vědám můţe pomoci chápání fyziky jako všeobecně vzdělávacího 

předmětu, který je součástí běţných lidských činností a informací potřebných pro ţivot.  

Nový směr získává projektová výuka v zařazení internetu do výuky. A to nejen 

jako zdroje informací, ale také jako moţnosti vzájemné komunikace, prezentace a 

v neposlední řadě jako experimentální sloţky projektů. S postupem času se technické 

vybavení škol zlepšuje, tudíţ se odstraňuje dřívější časová náročnost práce s internetem 

způsobená nejen nedostatečnou moţností vyuţívání počítačů ţáky, ale zejména nízkou 

rychlostí přenosu dat. V současnosti bych moţnosti technického rozvoje počítačů 

vyuţila ve výuce například při práci s pracovními listy. Nemuseli bychom jiţ spoléhat 

pouze na experimenty prováděné samotnými ţáky a učiteli, ale mohli bychom vyuţít 

i apletů, simulací a experimentů ze vzdálených laboratoří. Kombinace virtuálních a 
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reálných experimentů a moţnost simulací jevů, které nelze běţně ţákům předvést, 

zvyšují atraktivnost práce pro ţáky a v neposlední řadě i efektivnost projektové výuky. 

Ze stále častějšího a promyšlenějšího pouţívání projektové výuky (a to i ve 

výuce fyziky) je zřejmé, ţe má své místo v procesu vzdělávání a výchovy dětí. Učitelé ji 

s postupem času nepouţívají jen jako způsob oţivení a zpestření výuky, ale i záměrně 

jako jednu z metod výuky. Jak jsem jiţ konstatovala, význam a moţnosti vyuţití 

projektové výuky narůstá při zavádění ŠVP. Projektová výuka podporuje u ţáků 

rozvoj široké škály dovedností, kreativního myšlení, intenzivnější proţívání procesu 

učení a vyuţití vlastních zkušeností. Při realizaci projektů nachází uplatnění většina 

klíčových kompetencí z RVP ZV. Projekty svou podstatou vyuţívají i řadu 

mezipředmětových poznatků a dovedností a přispívají k realizaci Průřezových témat 

RVP ZV. I přes větší odbornost projektů v přírodovědných předmětech lze i v nich 

uplatnit většinu z Průřezových témat RVP ZV. Aby začlenění těchto témat nepůsobilo 

uměle a násilně, je třeba dbát o jejich vhodné zařazení v projektové i tradiční výuce. 

Nenásilně lze zařadit např. sledování a studium přírodních zákonitostí nebo souţití 

člověka s přírodou.  

Další významný přínos projektové výuky vidím v rozvoji sociálních a 

společenských vztahů a kontaktů ve škole i mimo ni. Projektové aktivity  zviditelňují 

ţáky a jejich zájmy. Tím také umoţňují navázání vzájemných kontaktů mezi ţáky 

s obdobnými zájmy z různých tříd, a to nejen pro práci ve škole, ale i pro mimoškolní 

spolupráci. Vliv projektových aktivit na změnu postavení jedince v kolektivu jsem 

zaznamenala například při celoškolním projektu Člověk a nebe (viz sweb.cz/zdenka-

projekty): Velmi slabý a odstrkovaný ţák zde prezentoval spolu se svým kamarádem 

poznatky z astronomie. Následně po akci jsem registrovala neskrývané ocenění dětí-

posluchačů a jejich překvapení, ţe tento ţák něco umí. Je sice pravdou, ţe vztahy mezi 

dětmi se poměrně rychle mění, ale i kdyţ „pobyt na výsluní“ nebývá v těchto případech 

dlouhodobý, má zejména pro slabší ţáky jistě velký význam moţnost zaţít pocity 

úspěchu a obdivu mezi vrstevníky. Při prezentaci výsledků projektové práce se 

nejednou stalo, ţe i učitelé-posluchači byli překvapeni, co dokáţí ţáci, kteří jsou v jejich 

vyučovacích předmětech velmi slabí. I tato poznání napomáhají k objektivnímu přístupu 

při hodnocení ţáků. Pozitivní vliv mívají úkoly z projektů i na vzájemnou komunikaci a 

spolupráci rodičů a dětí. Novou cestou jsou projekty, v nichţ není pomoc a zapojení 

rodičů jen vedlejším produktem, ale jedním z cílů. Aktivní zapojení rodičů do školního 

ţivota dětí i moţnost vzájemného si předávání vědomostí, zkušeností a dovedností má 

nepochybně významný vliv jak na upevnění sociálních vazeb v rodině, tak na rozvoj 

mezilidských vztahů ve společnosti.  

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, ţe uplatňování projektové výuky ve 

vzdělávacím procesu má své opodstatnění. 
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Příloha I a 
Ukázka projektu s fyzikálním tématem (Veselý, 2000). 
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Příloha I b 
Ukázka mezinárodního projektu (Lískovcová, 2008). 
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Příloha II a   

Přehled základních dat ve vývoji alternativních škol, který uvádějí ve své práci 

J. Svobodová a V. Jůva (1996). 

 
Tabulka P2-1  Přehled základních dat ve vývoji alternativních škol  

(dle Svobodová, Jůva, 1996) 
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Příloha II b 

Ukázka práce ţákyně šestého ročníku inspirované pracemi ţáků učitelky 

M. Dobkowské z Varšavy. Ţákyně fotografovala průběh děje - vsypání barviva do 

vody, situaci za jednu sekundu a dále po třech sekundách po celkovou dobu děje - 33 

sekund.  
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Příloha II c 
Příklad projektu z učebnice Levesley (2002). Přeloţeno z anglického originálu.   

 

Úsporný dům 
 

Jak v domě ušetřit energii? 
 

Toto je dům typu INTEGER, který stojí v Anglii blízko Watfordu. Byl postaven 

s podporou projektu INTEGER, aby ukazoval, jak lze v domě uspořit energii. 

To je zde zajištěno dvěma způsoby: 

 dům je dobře izolován, takţe nedochází ke ztrátám tepla - to znamená, ţe k vytápění 

domu je potřeba méně energie  

 k výrobě elektrické energie a vytápění domu je v domě vyuţívána také sluneční 

energie a energie větru. 

 

Takto vypadá dům typu INTEGER.  

Okna jsou malá a všechna jsou dvojitá. Stěny 

jsou vyrobeny ze dřeva. Dřevo je přírodní 

materiál a pomáhá izolovat dům. Vrstvy zeminy 

na obou stranách domu snižují tepelné ztráty. 

Skleník (zimní zahrada) pomáhá absorbovat 

teplo ze Slunce. 

 

 Prohlédněme si tento dům trochu podrobněji. 

Obývací pokoj má výhled do                                  

zimní zahrady. 

Automatický ventilační systém a 

automatické rolety udržují optimální 

teplotu v místnosti. 
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              solární panel           solární článek                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluneční články vyrábějí elektrickou 

energii.        

Sluneční panel pomáhá ohřívat vodu.         

Část střechy, která je obrácená k severu, 

je pokryta pomalu rostoucí rostlinou, jež 

se nazývá rozchodník. 

Shrňme tedy všechny výhody 

tohoto úsporného domu: 

 jeho provoz stojí méně peněz 

 pomáhá šetřit fosilní paliva 

 omezuje znečištění. 

Také větrná elektrárna na 

zahradě vyrábí malé množství 

elektrické energie. 

Skleník pomáhá domu přijímat 

teplo ze Slunce. 

Vytápění domu INTEGER nestojí tolik peněz 

jako u běţného domu,  bydlení v takovém 

domě je tak levnější. K výrobě energie je 

potřeba méně fosilních paliv. To je velmi 

důleţité, protoţe jejich zásoby nejsou 

nevyčerpatelné a tímto způsobem lze 

napomoci tomu, aby vydrţely co nejdéle. 

Spalováním fosilních paliv také vzniká 

znečištění ve formě kyselých dešťů, a to 

přispívá k celkovému oteplování. 
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Příloha II d 

Ukázka zpracování části projektu Komunikace z učebnice Leupold (1995).  
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Příloha II e  
Ukázka projektu A day in the Life of an Ice Cube (2007), během kterého ţáci studují 

jevy ovlivňující tání ledu. 
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PŘÍLOHA  II f   

Internetové odkazy na stránky škol a učitelů a další inspirace pro realizaci projektů a 

výuku fyziky. 

 

K přípravě vlastních projektů a pokusů mohou inspirovat nejen naše, ale i 

zahraniční. učebnice a příručky k nim (autoři Kolářová, Macháček, Rojko, Rauner a 

další). Jak jsem jiţ v hlavním textu uvedla, stránky škol a učitelů jsou dobrým zdrojem 

inspirace pro náměty a způsoby realizace projektů. Nabízejí i řadu dalších námětů 

i materiálů k pouţití, jako jsou pokusy, laboratorní práce, pracovní listy, odkazy na 

zajímavé webové stránky atd. Například: 

- Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku (2008) nabízí 

řadu pestrých projektů. 

- Webové stránky Fyzikweb: ZŠ Bučovice (2008) nabízejí informace o projektech, 

laboratorních pracích, ale také mnoţství odkazů na zajímavé webové stránky 

vyuţitelné pro učitele i ţáky ve výuce a pro přípravu na ni.  

- Náměty na projekty zejména pro první stupeň ZŠ nabízí ZŠ Klíček (2007). 

- Stránky V. Piskače (Školská fyzika: převážně vážně, 2007) nabízejí mimo jiné 

databázi fyzikálních pokusů, zkušenosti a doporučení při jejich realizaci, ukázky 

vědeckých hraček, www odkazy a další náměty pro výuku atd.  

- Na stránkách J. Reichla (2008) naleznete spíše náměty pro práci na SŠ, ale i do 

výuky na ZŠ lze vyuţít obrázky s fyzikální tématikou, popřípadě rozšiřující texty, či 

sbírky úloh. 

- Na webových stránkách Fyzika v Jiráskově gymnáziu v Náchodě (2007) naleznete 

mimo jiné ukázky a informace k pokusům a laboratorním pracím z fyziky. 

K dispozici jsou i pracovní listy k laboratorním pracím. 

- Stránky vedené M. Černou na ZŠ Litovel s názvem Fyzika a netradičně? (2008) 

nabízejí ukázky nejen řady aktivit, ale i pokusů. 

 

K projektové výuce pochopitelně patří pokusy (Polák, 2003, s. 313 - 317). Jako 

motivační prvek mohou uvádět děti do problematiky projektu, vést je k zamyšlení nad 

pozorovaným jevem, zaujmout a nadchnout k práci. Pokusy prováděné jako laboratorní 

práce a pozorování ţáků jsou významnou součástí průběhu projektů. V mnohých 

případech jsou součástí prezentace výsledků projektů. Pro časovou náročnost bývají jiţ 

v menší míře uţívány jako součást hodnocení a klasifikace práce ţáků. Jejich 

nezastupitelná role v projektové výuce je však zřejmá.  

 Pro inspiraci mohou učitelé pouţít řadu odborných i populárních zdrojů. Z řady 

publikací bych upozornila na Základy  přírodních věd v pokusech (UNESCO, 1971). 

Tato kniha dle mého názoru opět nalezne výrazné uplatnění v knihovničce učitelů, 

neboť nabízí řadu pokusů nejen z fyziky, ale i dalších přírodních věd, čímţ učitelům 

usnadňuje hledání experimentů vhodných pro uplatňování mezipředmětových vazeb. 

Mnoţství námětů na jednoduché pokusy mohou učitelé i ţáci nalézt v řadě dětských 

encyklopediích a populárně vědecké literatuře (např. Lorbeer, 1998). Vhodným zdrojem 

jsou články ve sbornících ze seminářů a konferencí pro učitele fyziky, např. Veletrhů 

nápadů učitelů fyziky konaných kaţdoročně od roku 1996, semináře konané ve 

Vlachovicích, či sborníky z konferencí Heuréky (2003 - 2004; 2005), které nabízejí 

mnoţství velmi podrobně popsaných pokusů a aktivit realizovaných pedagogy ve výuce 

i odkazy na další literaturu a internetové adresy. Mnohé pokusy s vyuţitím dostupných 

materiálů z domácnosti, ale i odpadních materiálů nabízí příručky malých debrujárů 

(např. Minařík, 1992; Lánský, 1995; Stránky Klubu malých debrujárů při Gymnáziu 
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F. X. Šaldy Liberec, 2007), či Svoboda (2001). Náměty lze nalézt například 

i v časopisech MFI, Školská fyzika, na Metodickém portálu RVP (Kusala, 2007; 

Macháček, 2008; Rojko, 2008 a další), na stránkách FyzWebu (2008) pod odkazem 

pokusy a materiály atd. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe ţáci, jsou-li vedeni 

k provádění pokusů, sami brzy vyhledávají náměty na experimenty v literatuře i na 

internetu. 

Se stoupajícím vybavením škol počítačovou technikou se učitelům nabízí 

moţnost vyuţívat ve větší míře nabídku internetu. Ať se jedná o větší názornost výuky, 

např. při nedostatečném vybavení fyzikálních kabinetů, nebo nemoţnost některé jevy 

demonstrovat, pomohou k pochopení učiva rozličné aplety (Horvátová, 2004), ale i 

vzdálené laboratoře (Lustig, 2007). K předvedení pokusů bez dostatečného vybavení 

školního kabinetu pomůckami poslouţí vyučujícím například stránky laboratorního 

studia na dálku iSES - Internet School Experimental System (2008). O vyuţití iSESu ve 

výuce se můţeme dozvědět i na stránkách Gymnázia Kadaň (2008). 

Jak jsem jiţ zmínila, aplety mohou mít vhodné uplatnění ve výuce. Vzhledem 

k tématu mého celoškolního projektu - Světlo jsem se zajímala o aplety vyuţitelné 

k učivu optika. Uvádím některé z nich: 

- Stránky Fyzikální Applety: Java Applets Physics (2008), spravované J. Duhajským, 

nabízejí řadu apletů vhodných pro různé stupně škol v podstatě ze všech oblastí 

fyziky (mechanika, elektřina a magnetismus, optika, astronomie a dalších). 

- Na stránkách FyzWebu (2008) pod odkazem Pokusy a materiály nalezneme 

fyzikální aplety Fu-Kwun Hwanga. Stránka apletu obsahuje vţdy stručný teoretický 

popis sledovaného jevu, popis pouţití apletu a odkazy na další studijní materiály a 

aplety.  

- Na stránkách General Physics Java Applets (2004) lze pozorovat lom popřípadě 

odraz paprsku při změně natočení hranolu, nebo změně indexu lomu hranolu. Pro 

výuku na základní škole lze vyuţít ze stejné adresy i aplet věnující se vlastnostem 

sférických čoček a zrcadel, kdy posunem kurzoru lze měnit ohniskovou vzdálenost, 

výšku předmětu a vzdálenost předmětu od zrcadla, či čočky.  

- Applet Thumbnails na stránkách Physics 2000-A University of Colorado at Boulder 

Website (2008) nenabízí výrazně zajímavé aplety, můţeme zde však například 

sledovat RTG snímky části ruky, nebo sledovat grafické znázornění vln o různých 

vlnových délkách.  

 

Při realizaci vlastních projektů mohou učitelé se svými ţáky vyuţít řady aktivit 

prezentovaných na internetu, či se jimi nechat inspirovat. Mohou se účastnit řady 

mezinárodních projektů, ale i soutěží (Ondrišková, 2007). Zajímavou moţností 

spolupráce různých škol je forma videokonferencí (Lustig, 2005).  
 K oživení projektových úkolů jsou vhodné i různé kříţovky, hádanky apod. 

(Elbanowska, 1998). Učitelé a ţáci dokáţí realizovat řadu aktivit, které nemusí být vţdy 

označovány za projekty, ale mají prvky této formy práce. Mnohdy jsou tyto aktivity 

inspirovány právě úkoly řešenými během projektů a naopak (Kamenická, 1998 a 2007; 

Pinkavová, 2003a; Horváth, 2003a, b; Hotová, 2007; Rauner, 2007).  

Dále doporučuji například stránky:  

- Science Toys You Can Make With Your Kids (2008), které sice obsahují rozsáhlé 

komentáře a vysvětlení na vyšší úrovni neţ je potřeba pro základní školu, ale mají 

vhodné animace. 

- Mr. Fizzix Physics: Project Based Learning (2008), který nabízí i videosekvence, a 

kde mne zaujal například projekt Physics of the Cirkus (2008). 
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- Dětský portál Global Warming Kids.net: A Project of Climate Change 

Education.org (2008), který zábavnou formou přístupnou dané věkové kategorii 

upozorňuje na problematiku globálního oteplování a s ním souvisejícími jevy. 

- Na stránkách XPULT: experimentální katapult (2008) se můţeme dozvědět, jak 

vyrobit katapult.  

- Úlohy řešené jako detektivní příběhy nabízí stránky Sherlock Holmes (2008). 

- Encyklopedii videopokusů nabízejí stránky The Video Encyklopedia of Physics 

Demonstrations 2008 (2008). 

- Mnoţství odkazů nalezneme na stránkách Websites (2008). Odkaz Funbrain (2008) 

nabízí aktivity a hry pro základní školy; Math guide (2008) puzzle, hry a projekty. 

Oba odkazy jsou matematické, dle mého názoru lze nabízené materiály vyuţít 

i v hodinách fyziky. 

 

Ke zpestření výuky i jako kontakt na moţné exkurze lze čerpat informace ze 

stránek příslušných institucí. Například: Planetárium Praha (2008), Český 

hydrometeorologický ústav (2000), stránky vědecko-technických muzeí (Kidspace 

Children's Museum, 2008) a další. Praktickou nabídku materiálů, besed, přednášek, 

soutěţí a jiných akcí ve svých vzdělávacích aktivitách na pomoc školám nabízí ČEZ 

(2007). Jejich vzdělávací program s menší přestávkou funguje jiţ 15 let nabízí mimo 

jiné encyklopedii, soutěţ, vědomostní test aj. 

Obdobu odpovědny na FyzWebu (2008), kde odborníci odpovídají na dotazy 

ţáků, učitelů a dalších zájemců, nabízejí stránky Science Project Forum (2000 - 2008). 

 

Rovněţ vysoké školství se podílí na řadě projektů, a to nejen jako účastníci, ale 

mnohdy i zadavatelé. Uveďme například: 

- článek R. D. Bakera (2006), který popisuje práci studentů tvořících meteorologickou 

stanici.  

- Junior physics projects (2008) uváděné na stránkách Univerzity v Sydney. 

- Molecular expressopms: Science, Optics &  You: Interactive Java Tutorials (2008). 

- Přehled rozličných projektů  můţeme nalézt na stránkách Univerzity v Edinburgu  

(e-Learning in the School of Physics: Project Showcase, 2008). 

U vysokoškolských projektů se velmi často jedná takové, jejichţ cílem je připravovat 

učitele fyziky: 

- Project-Based Physics - Physics Teacher Training Course: Physics Teacher for the 

21st Century (Holubová, 2007)  

- Projekt The Unit of Scholastic Tutoring (2008), jehoţ cílem je  pomoci studentům 

vědecko technických oborů uvědomit si nejen význam odborného vzdělání, ale 

zdůraznit i smysl společné odpovědnosti při práci na daném úkolu. Projekt 

propojuje předměty - fyzika, matematika, hebrejský a anglický jazyk.   

- Na stránkách vzdělávacího portálu Telmae (2008) je popsán například projekt 

Robot.  

- Projekt integrované přípravy učitelů přírodovědných předmětů na pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Janás, 2003. s. 153 - 158). 

Další vhodné odkazy: 

- Middle School Science Fair Projects: How to do a Middle School Science Fair 

Projects Presentation (2008); 

- All science fair projects: Over 500 FREE Science Fair Project Ideas! (2008); 

- Kvítek, L. a kol. Inspirace: Popularizace nepopulárních přírodních věd (2007).  
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Příloha II g 
Ukázka projektu vyuţívajícího moţností e-learningu (Gerhátová, 2007). 

 

Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky 

 
Úvod / Motivácia: 

V súčasnej dobe ľudstvo neprestajne zvyšuje spotrebu energie v snahe zabezpečiť si 

teplo, svetlo, výrobu a dopravu. S rastom spotreby energie sa zväčšuje tlak na prírodné 

systémy a zdroje Zeme. Na výrobu prevaţnej časti energie sa stále vyuţívajú fosílne 

palivá – uhlie, ropa, zemný plyn. No tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné, navyše 

s rastúcou spotrebou energie stúpa aj jej cena. Sme ohrození energetickou krízou. Aké 

sú naše vyhliadky na zlepšenie tejto situácie? 

 

Úlohy: 

1.  

Zistite spotrebu elektrickej energie v domácnosti za jeden týţdeň a vypočítajte, koľko za 

ňu zaplatíte.  

Získané hodnoty zapisujte do tabuľky a zostrojte graf alebo diagram - závislosť 

spotreby ako funkciu jednotlivých dní.  

Urobte rozbor grafu. Kedy bola spotreba maximálna a kedy minimálna?  

Pouvaţujte, čo ešte moţno z neho zistiť? 

2.  

Navrhnite, ako je moţné v rodine zníţiť spotrebu elektrickej energie.  

Navrhnite spôsob ušetrenia tepelnej energie zamedzením tepelných strát v domácnosti. 

3.  

Vyhľadajte na www stránkach:  

Aké nepriaznivé následky má zvyšovanie spotreby energie?  

Ako je moţné racionálne vyuţívať energiu a zachovať zdravé ţivotné prostredie?  

       

Ciele projektu v kontexte učebných osnov: 

Získať informácie. Hodnotiť získané informácie. Diskutovať, kooperovať a navrhovať 

riešenia. Vyuţiť Internet pri vyhľadávaní informácií. Spolupracova a zodpovedať za 

zverenú časť úloh. Spracovať informácie zvolenou formou. Prezentovať informácie bez 

straty informačnej hodnoty. Nadobudnúť presvedčenie o tom, ţe zvyšovanie spotreby 

energie má svoje nepriaznivé následky. Nadobudnúť presvedčenie o tom, ţe racionálne 

hospodárenie s energiou je nevyhnutné pre zachovanie zdravého ţivotného prostredia 

človeka. Zistiť spotrebu elektrickej energie v domácnosti za jeden týţdeň a vypočítať jej 

cenu. Navrhnúť, ako je moţné v rodine zníţiť spotrebu elektrickej energie. Navrhnúť 

spôsob ušetrenia tepelnej energie zamedzením tepelných strát. 

Postup: 

Oboznámenie sa s témou projektu. Oboznámenie sa s cieľmi a úlohami projektu. 

Výber formy prezentácie: 

Plagát, fólia, prezentácia v PowerPointe, Word dokument, dramatizácia apod. 

Zverejnenie spôsobu hodnotenia na nástenke. Vyhľadávanie informácií na www 

stránkach.Tvorba projektov.Prezentácia projektov. Diskusia s ďalšími skupinami 

k jednotlivým prezentovaným projektom. Zhodnotenie činnosti skupín na danom 

čiastkovom projekte. Zhodnotenie činnosti skupín na celom projekte. 
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Integrácia predmetov:  

fyzika, cudzie jazyky, slovenský jazyk, informatika, chémia, prírodopis, 

environmentálna  výchova.   

                                 

Zdroje informácií / učebné materiály: 

[1] (http://www.blisty.cz/art/27379.html), (25. 7. 2006), 

[2] (http://www.sse.sk/portal/page/portal/stranka_SSE/spravy/ekologia ), (16. 7. 2007), 

[3] (http://mojdom.zoznam.sk/se/10093/Alternativne-zdroje-energie), (25. 7. 2006), 

[4] (http://www.solarsystems.sk/posobenie-na-zivotne-prostredie.php), (25. 7. 2006), 

[5] (http://www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=2200), (25. 7. 2006), 

[6] (http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/turndown_sk.htm),  (25. 7. 2006). 

     

Čas:  

Tri vyučovacie hodiny: 1 h úvodná - body 1. - 4. postupu;  

   2 h záver - body  7. - 10. postupu.  

   Samostatná práca (body 5. - 6. postupu) 1 týţdeň   

            

Pomocník:  

Google, Word, PowerPoint 

 

Výstupy:  

Ţiacke prezentácie. 

 

Hodnotenie:  

Bodovým systémom (od 1 - 20 bodov).  

10 bodov za kvalitu vysvetlenia danej témy: samostatné hovorenie o téme (2 body), 

obsiahnutie témy. (2 body), porozumenie výkladu spoluţiakmi (2 body), vzbudenie 

záujmu (2 body), splnenie cieľov a úloh zadania (2 body).  

10 bodov za  formu prezentácie a obrazový materiál k téme: plagát - vlastné kresby, 

stručné údaje, vzorce, jednotky, značky fyzikálnych veličín, jednotiek, schémy, obrázky 

z časopisov, počítačové prezentácie v PowerPointe, dokument vo Worde apod.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blisty.cz/art/27379.html
http://www.sse.sk/portal/page/portal/stranka_SSE/spravy/ekologia
http://mojdom.zoznam.sk/se/10093/Alternativne-zdroje-energie
http://www.solarsystems.sk/posobenie-na-zivotne-prostredie.php
http://www.e-filip.sk/Default.aspx?contentID=2200
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/turndown_sk.htm
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Příloha II h 
Ukázka z učebnice programu FAST (Pottenger, 1994).  
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Příloha II ch 
Ukázka programu prezentace projektů mezi školami, na kterých se vyučují 

přírodovědné předměty programem FAST. 
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Příloha II i 
Ukázky tabulek pro hodnocení práce ţáků. 
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Příloha III a 
Podmínky hodnocení k projektu Spotřeba energie. 

 

 

Práce byla zadána dne: _________  

Termín odevzdání :    _________ 

Můžete pracovat maximálně v trojici, každý žák však odevzdává práci sám za sebe. 

                                                                        Jméno žáka: _____________________ 

 

Tento projekt čerpá z projektu Kdo šetří má za tří … Tereza  a  časopisu  Elektrické 

magistrály …..ČEZ 

 

Hodnotí se: 
a) včasnost odevzdání                           datum odevzdání: _________ 

b) úprava a  čitelnost práce                 úroveň zpracování: _________ 

c) splnění požadovaných úkolů                                          :__________ 

d) dobrovolné úkoly pomohou ke zlepšení známky z projektu nebo, pokud je projekt 

kvalitní, klasifikují se zvlášť.                                    : _________ 

 

celkové hodnocení: ____________ 
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Příloha III b 
Další ukázky testů k projektu Moje fyzikální dílna. 

 
Test  6. roč …  Hmotnost, hustota  - před probráním učiva 

 

1/ Seřaď jednotky hmotnosti od největší k nejmenší (můžeš psát i značky): 

    gram - kilogram - dekagram - tuna - cent.   

______________________________________________________________________ 

 

2/ Máš rovnoramenné váhy (viz obrázek), jsou vyvážené. Jaká je hmotnost oříšků na 

levé misce, když na pravé misce je závaží o hmotnosti 300 g?   ____________________ 

 

 
 

 

 

 

3/ Jaká je celková hmotnost těchto závaží: 50 mg, 10 mg, 3g, 5g, 10 g ? 

____________________________________________________________ 
 

4/ Jakou  hmotnost má: 

a) balíček mouky,   ________________________ 

b) balíček hrášku,   ________________________ 

c) běžná kostka másla,  ________________________ 

d) velká Studentská pečeť? ________________________ 

 

 

5/ Na pružinu zavěsím stejně velkou kuličku ze:    a) dřeva, 

b) olova, 

c) papíru. 

Kdy se pružina natáhne nejvíce a proč? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

6/ Ve sklenici je nalito - voda, olej, rtuť - vyznač do obrázku, kde je která kapalina. 

Pokus se vysvětlit proč. 

 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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7/ Máš vyrobit kostky o stejné hmotnosti z těchto materiálů: 

a) vosku, 

b) dřeva, 

c) železa. 

Která kostka  bude největší a proč? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

 

8/ Které z těchto předmětů budou na vodě plavat? 

Dřevěná vařečka - skleněná váza - prázdná uzavřená plastová láhev - stříbrná lžička - 

vosková svíčka.Vysvětli proč. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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TEST  6. ročník  …  Hmotnost, hustota - po probrání učiva 
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TEST  6. ročník … Teplota, čas - před probráním učiva 

 

1/ Seřaď následující jednotky času od nejmenší do největší: minuta, rok, den , sekunda, 

hodina. 

____________________________________________________________ 
 

2/ a) Kolik minut má jedna hodina?  ________________ 

    b) Kolik minut má jeden den?   ________________ 

 

 

3/ a)  Uveď nejméně tři druhy hodin (historické i současné), jaké znáš.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Dokázal/a bys vysvětlit, na jaké společné vlastnosti hodiny fungují? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

4/ Vyjádři v uvedených jednotkách. 

 

a) 30 s   = ……………min     0,75 min = …………..s 

b) 1,5 h   = ……………min                   15 min = …………..h 

c)  3/4 min = ……………s            1/4 h =     ………..min 

 

 

5/ V jakých jednotkách se měří teplota? ______________________________________ 

 

 

6/ a) Při jaké teplotě se vaří voda? ___________________________________________ 

    b) Co se děje s vodou při 0º C?  __________________________ 
 

 

7/ O kolik stupňů se změnila teplota, jestliže ráno byly –3 °C  a v poledne + 8 °C ? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

8/ a) Uveď  typy teploměrů, které znáš. ______________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

b) Jaká vlastnost látek se v jednotlivých typech teploměrů využívá? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
9/ Co se děje se vzduchem, když ho zahříváš?  

____________________________________________________________ 
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Popiš, jakým pokusem bys tento jev dokázal(a). 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

10/ Proč maminka zahřívá víčko, když jí nejde otevřít kompot? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

TEST  6. ročník  …  Teplota, čas - po probrání učiva 

 

 

1/ Ráno byla teplota  vzduchu  –3 °C . Později byla naměřena teplota  4 °C. Jak a  

o kolik stupňů se teplota během měření změnila?  _____________ 

 

2/ Uveď tři různé  příklady, kdy můžeš pozorovat změnu objemu nebo délek těles při 

zahřátí nebo ochlazení. ___________________________________________ 
    ____________________________________________________ 

____________________________________________ 

 

3/ Vysvětli princip lékařského teploměru.____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

4/ Podle grafu urči, jaká byla teplota vzduchu ve tři hodiny odpoledne.______________ 

V kolik hodin byla naměřena teplota vzduchu  o hodnotě 8 °C?_________________ 

Vypočti průměrnou denní teplotu._____________________________________ 
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5/ Urči u každého z teploměrů: a) jakou hodnotu má nejmenší dílek na stupnici, 

                                                b) jaká hodnota je teploměrem naměřena, 

                                                 c) jaká je odchylka měření. 

 

 

a)____         a)____     a)___     

 

b)____        b)____    b)____    

         

c)____        c)____    c)____    

          

A          B             C 

 

 

6/ Vyjádři v uvedených jednotkách. 

 

75 s = ______min                   1,3 h = _______ min                           45min = ________h 

 

 

7/ Vítěz cyklistického závodu ujel trať za 3 h 5 min 6s. Jakou časovou ztrátu na vítěze 

měl závodník, který měl čas 3 h 12 min 4s? 

______________________________________________________________________                           

______________________________________________________________________ 
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Příloha III c  
Podrobné srovnání správnosti jednotlivých odpovědí z testů k projektu Moje fyzikální 

dílna.  

Pozn.: Tučně jsou psány správné odpovědi. 

 

TEST  6. ročník  …  Délka, objem - před probráním učiva 

 

 

1/ Odhadni délku tabule v této třídě. Zakroužkuj nejpřesnější hodnotu. 

                             a)  0,5 m                  b) 2 m                    c) 10 m             

    6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

21x 2x 

1x nevyplnil 

25x 0 

87,5 %  100 %  

 

2/ Nakresli bez pravítka čáru dlouhou přibližně:  

 a)10 cm,    

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

11x (8,5 - 11 cm) 2x (14 - 15 cm) 

6x (7 - 8 cm) 

4x (4 - 6 cm) 

1x zmatek 

12x (8,5 - 11 cm)   2x (13 cm) 

10x (6,5 - 8 cm) 

  1x (6 cm) 

45,8 %  48 %  

b)   10 mm. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

13x (8 – 12 mm) 1x (14 mm) 

1x nevyznačeno 

4x více než 4 cm 

5x (5 - 7 cm) 

18x (8 - 12 mm) 3x (14 - 20 mm) 

2x více než 4 cm 

2x (5 - 7 cm) 

54,2 %  72 %  

 

3/ Jakou délku má přibližně tvoje chodidlo?     

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

10x (20 - 30 cm) 2x nevyznačeno 

4x (35 - 48 cm) 

7x (12 - 17 cm) 

1x (3 cm) 

17x (18 - 30 cm) 6x (35 - 42 cm) 

7x (12 - 13 cm) 

41,7 %  68 %  

Často uvádějí rozměry 39 nebo 42 (čísla bot). 
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4/  Doplň znaménka větší, menší, stejné (<; >; = ). 

  2 km     >     200 m 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

20x 3x 

1x nevyznačeno 

19x 6x 

83,3 %  76 %  

30 mm   =       3 cm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

23x 1x 25x 0 

95,8 %  100 %  

80 cm    <     800 m     

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

20x 3x 

1x nevyznačeno 

24x 1x 

83,3 %  96 %  

15  m    <  1 500 dm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12x 11x 

  1x nevyznačeno 

21x 3x 

1x nevyznačeno 

50 %  84 %  

 

5/ Máš k dispozici tato měřidla: pravítko, krejčovský metr, pásmo, velké školní  

pravítko, svinovací ocelový metr. Které z nich je nejvhodnější pro měření: 

Uvádím ideální správné odpovědi. 

a) délky hřiště,    pásmo 

b) obvodu tvého pasu,   krejčovský metr 

c) šířku sešitu,   pravítko 

d) délku lavice?   velké školní pravítko, svinovací metr 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

21x 2x 

1x nevyplněno 

21x 4x 

87,5 %  84 %  

Mnozí  uvádějí číselné rozměry, tzn. neodpovídají na zadání.  
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6/  Představ si, že lidé ještě nevynalezli žádná pravítka apod. Potřebuješ někomu jinému 

sdělit rozměry okna ve třídě a tvého penálu. Jak bys je změřil(a): 

a) šířku okna,  

b) délku houby na tabuli?  

Předpokládaná odpověď je měření pomocí částí těla, či věcí známých rozměrů… 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

20x 2x 

1x napsal nevím 

1x nevyplněno 

16x 3x 

3x uvádí pravítko 

3x nevyplněno 

83,3 %  64 %  

Často uvádějí číselné rozměry, tzn. neodpovídají na zadání. V 6.B se objevuje pojem 

píď, pravděpodobně však neznají  její rozměr. 

 

7/  Navrhni, jak bys zjistil(a) tloušťku jednoho listu papíru v učebnici.  

     např. Změřit několik listů a hodnotu vydělit jejich počtem. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

2x vydělit 

2x spec. měřidlo - 

mikrometr 

4x porovnáním 

s mm n. cm 

1x  mikroskopem 

1x rozměr 

1x nejde to 

2x nevím 

4x nevyplněno 

7x pravítkem 

4x vydělit 

3x měřidlo 

 

2x rozměr 

2x chybná metoda 

3x nevyplněno 

11x pravítkem 

 

 

37,5 %  28 %  

Častou odpověď „pravítkem“ považuji za chybnou. 

  

8/ Jaký objem má: 

a) běžná krabice mléka,  Správně považuji hodnotu 1 litr. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

18x 4x (25 ml - 1,5 l) 

2x (10 - 40 cm 

délkových) 

21x 4x (100 ml - 0,5l) 

75 %  84 %  

 

b) běžná plechovka limonády,  Správně považuji  0,33 l. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3x (0,3 – 0,33 l) 8x (0,5 l) 

6x (0,25 l) 

1x (2 l) 

4x (1 - 200 ml) 

2x (15 - 20 cm) 

4x 5x (0,5l) 

6x (0,25 l) 

2x (2 l) 

8x (50 ml - 0,4l) 

12,5 %  16 %  
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c) běžný hrnek na čaj?  Správně považuji 0,25 l. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

8x 1x neuvedeno 

1x (4 l) 

2x 0,5 l 

9x (0,05 - 0, 33 l) 

3x (20 - 30 cm) 

7x  3x (0,5 l) 

 9x (0,05 - 0, 33 l) 

15x (0,05 - 0,4 l) 

 

33,3 %  28 %  

Pozn.: Vzhledem k širší paletě rozměrů hrnků, plechovek apod. na trhu, doporučuji 

předložit dětem na katedru vzory, které považujeme za „běžné“. 

  

9/ Seřaď tyto jednotky od největší do nejmenší: litr, mililitr, hektolitr, decilitr. 

    Nemusíš psát slovy, stačí značky jednotek.  hl, l, dl, ml. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

11x 11x 

  2x opačné pořadí 

5x 16x 

  4x opačné pořadí 

45,8 %  20 %  

 

10/  Ve kbelíku, který má objem 5 litrů, jsou nality 3 litry vody. Můžeš do něj ještě dolít 

vodu ze šesti půllitrů ? Vysvětli svou odpověď.  

Ne; např. 6x 0,5l = 3l ; 3l + 3l = 6l … tedy o 1l více než je objem kbelíku. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

18x 3x  

1x výpočet ano 

2x nevyplněno 

22x 3x 

75 %  88 % 

 

 

 

11/ Jak bys změřil(a), kolik litrů vody je:  

a) napuštěno do vany, např. Vybrat vodu kbelíkem, či jinou nádobou o  

známém objemu. 
b) nabráno do džbánu?  např. Přelít do nádoby se stupnicí.  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12x 2x nedotažené řešení 

5x rozměry 

2x neví 

3x nevyplněno 

15x 5x 

4x rozměry 

1x nevyplněno 

50 %  60 %  
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12/ Jaký objem má přibližně  tato krychle? Zakroužkuj správnou odpověď. 

      a) 1 mm
3
  b) 1 cm

3
               c ) 1 dm

3
                d) 1 m

3
        

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

17x 1x 1 mm 

5x  l m 

1x  nevyplněno 

19x 1x 1 cm 

5x 1 m 

 

70,8 %  76 %  

 

TEST  6. ročník   …  Délka, objem - po probrání učiva 

1/ Nakresli: a) čáru dlouhou 1 cm, 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

20x 3x 22x 0 

87 %  100 %  

                    b) čáru dlouhou 1 dm. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x  (8,5 – 11 cm) 9 x (6 - 8cm) 

2 x (cca 15 cm) 

13 x  (8 - 11 cm) 1 x (1 mm) 

1 x (13 cm) 

7 x (4,5 - 7,5 cm) 

52 %  59 %  

 

2/ Odhadni výšku: a) tabule,   1m 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

11 x 11 x 

  1 x bez údaje 

13 x 9 x 

48 %  59 %  

b) učebny,   2,5 m  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

 7 x ( 7  - 10 m) 

4 x  ( 4 - 5 m) 

1 x ( 30 cm) 

19 x 1 x bez údaje 

1 x 10 m 

1x 5 m 

48 %  86 %  

Z chybných odpovědí je zřejmé, že žáci neumí číst text s dostatečným porozuměním a 

místo výšky určují šířku nebo délku. 

c) tvého ucha.  5 - 8 cm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

18 x 1 x bez údaje 

2 x (1 - 3 cm) 

1 x 10 cm 

1 x 3 m 

17 x 2 x (3 - 3,5 cm) 

2 x 10 cm 

1 x 30 cm 

78 %  77 %  
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3/ Děti změřily délky svých kroků: Petr   … 85 cm 

                                                          Karel ... 75 cm 

                                                          Jana   …80 cm  

                                                          Irena ... 70 cm. 

   Kdo z nich udělá nejvíce kroků při „krokování“ délky chodby u fyziky? 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

17 x 1 x K 

5 x P 

15 x 2 x J 

5 x P 

74 %  68 %  

 

4/ Z obrázku odhadni, který z uvedených údajů nejpřesněji odpovídá délce natažené 

nitě. Svoji odpověď zakroužkuj. 

a) 4 cm 

b) 5 cm 

c) 6 cm  

d) 7 cm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

6x 14 x 6 cm 

  3 x 7 cm 

12 x 3x 7cm 

3x 6 cm 

4x 4 cm 

26 %  55 %  

 

5/ Učebnice fyziky má 160 stran. Tloušťka těchto 160 stran je 8 mm. Jaká je tloušťka 

jednoho listu učebnice? Dokaž výpočtem nebo úvahou. 

160 str. … 80 listů; 80 listů … 8 mm pak 1 list … 0,1 mm. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

1 x 4 x strany místo listů 

8 x opačné dělení 

3 x neschopnost    

      vydělit 

7 x nic, nevím aj. 

1x   9 x opačné dělení 

12 x nic, nevím aj. 

 

4 %  5 %  

 

6/ Pepík změřil, že délka autíčka je 3 cm. Jaká může být skutečná délka autíčka? Uvažuj 

odchylku měření.    2,5 cm  až 3,5 cm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3x 14 x nesmysly 

  4 x špatný zápis 

  2 x bez údaje 

4 x 11 x nesmysly 

  2 x špatný zápis 

  5 x bez údaje 

13 %  18 %  
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7/ U následujících délkových měr urči přibližně délku v cm.    

a) 1 český palec = cca 2, 5 cm  (nyní 25,4 mm;  

původně 24.54 mm po r. 1765 26,34 mm) 

                                                b) 1 píď             = cca 20 cm (19,71 cm) 

                                                c) 1 stopa          =  cca 30 cm ( 0,2957 - 0,2982 m) 

Pozn.: Úloha nehodnocena, byla zařazena jen pro zajímavost. 

 

8/ Seřaď jednotky objemu od nejmenší do největší: ml - cm
3 

- dm
3 

- m
3 

- hl - l - mm
3
.
   

 
mm

3
; 

 
cm

3 
= ml; dm

3 
= l; hl; m

3 
 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

1 x 

3 x  chybně hl. 

8 x odděleně mm/ml 

2 x bez údajů 

1 x opačné pořadí 

8 x ostatní 

1 x 

3 x chybně hl. 

 

2 x odděleně mm/ml 

4 x bez údajů 

12 x ostatní 

 

17 %  18 %  

 

9/ Máš dvoulitrový džbán. Kolika lidem z něj můžeš nalít půllitr piva?  

 např. 2l : 0,5l = 4  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

19 x 1 x 

3 x bez údaje 

22 x 0 x 

83 %  100 %  

 

10/ Jak bys změřil(a) objem:  

a) svého těla, např. Nalít známý objem vody ve vaně. Ponořit se a nechat označit 

výšku hladiny. Vynořit se a dolít nádobou o známém objemu vodu 

k vyznačené čáře. Objem dolité vody odpovídá objemu těla.  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 6 x 

5 x nedotaženo často 

pletou objem 

s hmotností nebo 

délkou 

2 x   9 x 

10 x neřešeno 

52 %  9 %  

b) vajíčka? např. a) Vezmeme nádobu se stupnicí, do které se vejce vejde. 

Nalijeme určité množství vody. … V1 ; Ponoříme vejce. Určíme objem vody 

i vejce současně. … V2; Objem vejce odpovídá rozdílu… V = V2 - V1 

b) Nalijeme vrchovatě vody do nádoby, která stojí v hlubší 

misce. Ponoříme vejce. Změříme v odměrném válci objem vody, která 

přetekla do misky. Tento objem odpovídá objemu vejce. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

13 x 10 x 11 x 11 x 

57 %  50 %  
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11/ Jaký objem má přibližně: a) malý jogurt,  cca 150 ml 

                                           b) velká láhev Dobré vody, 1,5 l 

                                           c) víčko od (čínského) pera? cca 2 ml 

6. A 6.B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3 x   8 x 

12 x částečně 

 

2x 8 x 

9 x částečně 

3 x nevyplněno 

13 %  9 %  

Pozn.: Vzhledem k širší paletě rozměrů kelímků, láhví i per  na trhu, doporučuji 

předložit dětem na katedru konkrétní vzory. 

 

12/ Čím (jak) bys změřil(a):  a) 5 cm
3
, např. odměrkou 

b) 5 dm
3
, např. odměrným válcem, džbánem 

                                              c) 5  m
3
  vody?např. kbelíkem, hrncem se stupnicí 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

0   5 x 

  6 x částečně 

12 x bez odpovědi 

1 x 12 x  často pletou  

         s délkou 

 3 x částečně 

 6 x bez odpovědi 

0%  5 %  

 

13/ Jaké rozměry má přibližně: 

    a) tvé chodidlo,  např. 25 cm 

b) největší rozpětí mezi ukazovákem a palcem tvé ruky,  např. 15 cm 

c) když rozpažíš - vzdálenost konečků prstů?  např. 160 cm 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

7 x   3 x 

12 x částečně 

  1 x nevyplněno 

11 x   1 x 

10 x částečně 

30 %  50 %  

Často pletou běžné číslování obuvi př. 39 má dle žáků význam 39 cm. Dále většinou 

nechápali, co je to „rozpažit“. 

Ve výsledcích uvádím pro představu a srovnání  moje přibližné  hodnoty. 

 

14/ Popiš, jak bys vytvořil(a) nádobu na měření objemu kapalin.  

Např. Postupným naléváním menších známých objemů vody a 

vyznačováním přírůstků objemu na papírový pásek nalepený na nádobě 

vytvořím stupnici. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

10 x 1 x 

6 x částečně 

6 x nevyplněno 

2 x 5 x 

9 x částečně 

6 x nevyplněno 

43 %  9 %  
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TEST  6. ročník  …  Hmotnost, hustota  - před probráním učiva 

 

1/ Seřaď jednotky hmotnosti od největší k nejmenší. Můžeš psát i značky. 

    gram - kilogram - dekagram - tuna - cent   

tuna -  cent  - kilogram - dekagram -  gram 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

2 x 

6 x  cent 

7 x 

3 x opačně 

3 x 

5 x  cent 

8 x 

1 x opačně 

3 x částečně 

44 %  40 %  

Neznají cent. Zařazeno pro zajímavost, zda je tato jednotka běžně v podvědomí žáků. 

 

2/ Máš rovnoramenné váhy (viz obrázek), jsou vyvážené. Jaká je hmotnost oříšků na 

levé misce, když na pravé misce je závaží o hmotnosti 300 g?  300g 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

10 x 5 x 

3 x nevyplněno 

11 x 3 x 

6 x nevyplněno 

56 %  55 %  

 

3/ Jaká je celková hmotnost těchto závaží: 50 mg, 10 mg, 3g, 5g, 10 g?  

18,06g  = 18 060 mg 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

0 x 

2 x g/mg 

10 x  

  2 x částečně 

  4 x nevyplněno 

1 x 

2 x g/mg 

4 x 

6 x částečně 

7 x nevyplněno 

17 %  15 %  

Oddělené jednotky g a mg. 

 

4/ Jakou  hmotnost má: 

a) balíček mouky,  1 kg  

b) balíček hrášku, 0,5 kg   

c) běžná kostka másla, 250 g    =  0, 25 kg  

d) velká čokoláda Studentská  pečeť? 200g  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

0 x 

1 x pečeť 

5 x 

9 x částečně 

3 x nevyplněno 

0 

3 x pečeť 

  7 x 

10 x částečně 

6 %  15 %  

Pro jednoznačnost zadání doporučuji ukázat jednotlivá balení. Samozřejmě tak, aby 

nebyl potřebný údaj k přečtení. 
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5/ Na pružinu zavěsím stejně velkou kuličku ze: a) dřeva, 

                                                                              b) olova, 

                                                                              c) papíru. 

Kdy se pružina natáhne nejvíce? 

    6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

16 x 2 x 19 x 1 x nevyplněno 

89 %  95 %   

  

  Proč? (Při stejném objemu) má těleso z olova největší hmotnost. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

14 x 1 x 

3 x nevyplněno 

16 x 1 x 

1 x částečně 

2 x nevyplněno 

78 %  80 %   

V této fázi (před probráním učiva) toleruji, není-li zdůrazněn vztah objemu a hmotnosti. 

 

6/  Ve sklenici je nalito -  voda, olej, rtuť - vyznač do obrázku, kde je která kapalina? 

 olej - voda - rtuť 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

9 x 6 x 

2 x částečně 

1 x nevyplněno 

9 x 7 x 

2 x částečně 

2 x nevyplněno 

50 %  45 %   

Pokus se vysvětlit proč. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3 x 

1 x hustotou 

3 x 

3 x částečně 

8 x nevyplněno 

4 x 

1 x hustotou 

  2 x 

  3 x částečně 

10 x nevyplněno 

22 %  25 %  

Uznávám odpovědi „těžší, lehčí“ ve významu hustoty -  jako „těžší, lehčí při daném objemu“ 

 

7/ Máš vyrobit kostky o stejné hmotnosti z těchto materiálů: 

a) vosku, 

b) dřeva, 

c) železa. 

    Která kostka  bude největší?  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

11 x 2 x 

2 x částečně 

3 x nevyplněno 

16 x 4 x 

61 %  80 %  
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   Proč?  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 2 x 

3 x nevyplněno 

1 x částečně 

11 x 

  1 x - hustotou 

6 x 

2 x nevyplněno 

67 %  60 %  

Uznávám odpovědi „těžší, lehčí“ ve významu hustoty - jako „těžší, lehčí při daném objemu“ 

 

8/ Které z těchto předmětů budou na vodě plavat? 

Dřevěná vařečka - skleněná váza - prázdná uzavřená plastová láhev - stříbrná lžička 

-  popř. vosková svíčka? 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

10 x 7 x částečně 

1 x nevyplněno 

10 x 1 x 

9 x částečně 

56 %  50 %  

Vysvětli proč. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

8 x 1 x 

3 x částečně 

6 x nevyplněno 

13 x 4 x částečně                                                                                                     

3 x nevyplněno 

44 %  65 %  

Uznávám odpovědi „těžší, lehčí“ ve významu hustoty - jako „těžší, lehčí při daném objemu“ 

 

TEST  6. ročník  …   Hmotnost, hustota  -  po probrání učiva 

Pozn.: Užila jsem oficiálního testu  (Příloha III a). Jedná se o starší verze testů, které 

později přepracovala  Mgr. Eva Hejnová,Ph.D. v publikaci Tematické prověrky z učiva 

fyziky základní školy (Bohuněk, 2005). 

 

V 6. B jedna žákyně přes výzvu ke kontrole zadání, ani při řešení práce 

nezaregistrovala, že druhý papír s druhou stránkou testu patří jinému oddělení (proto 

došlo ke změně počtu žáků ve vyhodnocování úlohy 4). Při opravování testu jsem brala 

ohled na skutečnost, že v tomto roce měli žáci vzhledem k chřipkové epidemii mnoho 

absencí a nebylo možné se žáky dostatečně procvičit úpravu vztahu pro výpočet 

hmotnosti. Neschopnost žáků samostatně vyřešit tuto úlohu potvrzuje skutečnosti, že 

operace - úprava vzorce - je v daném ročníku pro děti náročná a vyžaduje výklad 

učitele. Nedostatkem v řešení úprav vzorců je rovněž skutečnost, že žáci nemají 

z matematiky dosud dostatečnou praxi v práci se zlomky. Dětem bylo rozdáno zadání 

pro oddělení A a B, která jsou však v principu stejná, liší se jen pořadím úloh a 

číselnými hodnotami veličin. Ve vyhodnocování proto uvádím výsledky společné pro 

řešení srovnatelných úloh obou oddělení. Správné řešení jednotlivých úloh obou 

oddělení nalezneme ve výše uvedené publikaci (Bohuněk, 2005). 

 Vzhledem k nedostatečným vyjadřovacím schopnostem některých dětí uznávám 

při vyhodnocování odpovědí pojmy „lehčí“ nebo „větší“ ve smyslu lehčí při stejné 

velikosti nebo větší při stejné hmotnosti. Jako chybné označuji nejen chybně 

zodpovězené otázky, ale i vůbec nezodpovězené. 
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1/ Z obrázků těles na pružinách  srovnat hmotnost těles.  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

15 x 8 x částečně 21 x 2 x částečně 

65 %  91 %  

 

2/ a) Dle obrázku vah porovnat hmotnost vah. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

22 x 1 x nevyplněno 23 x 0 

96 %  100 %  

b) Na základě úvahy v úloze a) převést situaci na pružinový závěs. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

21 x 2 x 20 x 3 x  

91 %  87 %  

 

3/ Převody hmotnosti uváděné v různých jednotkách: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 5 x 

6 x částečně 

18 x 5 x částečně 

52 %  78 %  

 

4/ a) Zápis úlohy: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

9 x 14 x 13 x 8 x 

1 x částečně 

39 %  59 %  

b) Vzorec pro výpočet hustoty: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 11 x 13 x 9 x 

52 %  59 %  

c) Dosazení a výpočet: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

5 x 10 x 

  8 x částečně 

10 x 10 x 

  2 x částečně 

22 %  45 %  
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d) Převod jednotek hustoty: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

5 x 18 x 9 x 13 x 

22 %  41 %  

e) Určení materiálu: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

5 x 18 x 8 x 14 x 

22 %  36 %  

 

5/ Součet různých hmotností (mg a g): 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

9 x 12 x 

  2 x částečně 

2 x 8 x 
2 x ne v jedné jednotce 

39 %  52 %  

 

6/ a) Vyhledání hustot látek: 

6.  A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

23 x  

 
20 x 2 x 

1 x částečně 

100 %  87 %  

b) Převedení hodnot z g/cm
3
 na kg/m

3
: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

10 x 13 x 

 

18 x 4 x 

1 x částečně 

43 %  78 %  

 

7/ Obrázek vyvážených vah s různě velkými tělesy.  

a) Určení materiálu: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

16 x 7 x 19 x 4 x 

70 %  83 %  

b) Zdůvodnění: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

14 x 8 x 

1x částečně 

16 x 7 x 

61 %  70 %  
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8/ a) Zápis úlohy: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

2 x 20 x 

  1 x částečně 

7 x 14 x 

  2 x částečně 

9 %  30 %  

b) Vzorec pro výpočet hmotnosti: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3 x 20 x 3 x 20 x 

13 %  13 %  

c) Správné dosazení (převedení) a výpočet: 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

0 22 x 

  1 x částečně 

2 x 21 x 

0 %  9 %  

 

TEST  6. ročník   …   Teplota, čas - před probráním učiva                       

 

1/ Seřaď jednotky času od nejmenší do největší: minuta, rok, den , sekunda, hodina.  

 sekunda, minuta, hodina, den, rok  

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

19 x 1 x opačně 

1 x částečně 

10 x 1 x 

90 %  91 %  

 

2/ a) Kolik minut má jedna hodina?   60 min 

    b) Kolik minut má jeden den?            1440 min   

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 9 x částečně 11 x 0 x 

57 %  100 %  

 

3/ a)  Uveď nejméně tři druhy hodin (historické i současné), jaké znáš.   

 např. sluneční, svíčkové, vodní, přesýpací, kyvadlové, digitální, atomové, … 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

14 x 1 x  

6 x umístění, užití 

8 x 2 x 

1 x nevyplněno 

67 %  73 %  

U hodinek i teploměrů často uvádějí druhy z pohledu místa užití a umístění. 

Pletou rozlišení v rámci vzhledu, místa výskytu, užití a princip činnosti. 
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b) Dokázal(a) bys vysvětlit, na jaké společné vlastnosti hodiny fungují? 

např. Pravidelné opakování děje. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

3 x den noc 3 x baterie, energie 

1 x 60 minut 

8 x účel ne princip 

6 x nevyplněno 

0 x 3 x magnet 

5 x nepopisují, jak 

určují čas 

2 x nevyplněno 

1 x s, min, h 

14 %  0 %  

Spíše popisují, k čemu hodiny a teploměry jsou, popř. vlastnosti, ne jejich funkci. 

4/ Vyjádři v uvedených jednotkách. 

30 s =  0,5 min   0,75 min = 45  s 

1,5 h =   90 min      15 min =  0,25  h 

3/4 min = 45 s      1/4 h =  15  min 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

8 x často chyba 

0,75min 

9 x 

4 x částečně 

3 x 5 x 

3 x částečně 

38 %  27 %  

5/ V jakých jednotkách se měří teplota?  ºC  (popř. ºF, K) 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

16 x 1 x 

2 x nevyplněno 

2 x stupních ? čeho 

7x 4 x stupně 

76 %  64 %  

 

6/ a) Při jaké teplotě se vaří voda?   100 ºC 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

12 x 5 x 

2 x částečně 

2 x nevyplněno 

7 x 3 x   

1 x částečně 

57 %  64 % 3  

Jelikož nepodali upřesnění, považuji za správnou odpověď var při 100 °C a při 0 °C 

tuhnutí - mrznutí. 

 

b) Co se děje s vodou při 0 °C?  např. Voda tuhne v led. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

17 x 2 x 

1 x nevyplněno 

1 x částečně 

8 x 1 x 

2 x nevyplněno 

81 %  73 %  
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7/ O kolik stupňů se změnila teplota, jestliže ráno byly –3 °C  a v poledne + 8 °C ?  

 11 ºC 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

18 x 3 x 9 x 2 x 

86 %  82 %  

 

8/ a) Uveď  typy teploměrů, které znáš. 

 např. lékařský, laboratorní, venkovní … 

  rtuťový, lihový, bimetalový, digitální … 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

9 x 1 x 

9 x místo užití 

2 x nevyplněno 

6 x 1 x nevyplněno 

4 x místo užití 

43 %  55 %  

b) Jaká vlastnost látek se v jednotlivých typech teploměrů  využívá? 

Změna objemu kapaliny s teplotou; změna délky kovu s teplotou, vznik 

elektrického proudu v důsledku zahřátí … 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

1 x 

2 x látka stoupá 

  3 x pohyb rtuti 

  3 x nevyplněno 

12 x různé 

nedostatečné 

odpovědi 

2 x 1 x pohyb rtuti 

2 x nevyplněno 

6 x různé 

nedostatečné 

odpovědi 

14 %  18 %  

 

9/ Co se děje se vzduchem, když ho zahříváš?  Zvětšuje svůj objem. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

1 x tlak 2 x 

7 x zahřívá se 

6x stoupá nahoru 

5 x nevyplněno 

2 x 4 x 

3 x pára 

2 x nevyplněno 

33 %  18 %  

Pozn.: Z odpovědí žáků bylo zřejmé, že otázka není přesně formulována. Očekávala 

jsem odpověď - zvětšuje svůj objem a tlak. Vhodnější formulace by byla například: 

Které fyzikální veličiny se mění,  když  zahříváš vzduch?  
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Popiš, jakým pokusem bys tento jev dokázal(a). 

např. Hodně nafouknutý pouťový balónek nechat na sluníčku. 

 Zavřít prázdnou PET láhev, dát ji do lednice, pak zase ven. 

 Sledovat bublinky vzduchu ve varné konvici při vaření. 

 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

8 x efekty teplého     

vzduchu 

2 x                                                                            

2 x částečně 

9 x nevyplněno 

3 x 2 x 

2 x částečně 

4 x nevyplněno 

38 %  27 %  

 

10/ Proč maminka zahřívá víčko, když jí nejde otevřít kompot? 

např. Tlak zahřátého vzduchu uvnitř kompotu jí pomůže proti 

atmosférickému tlaku. 

6. A 6. B 

Správně Chybně Správně Chybně 

7 x 

1 x výklad jiného    

jevu 

2 x  

8 x nevysvětleno 

3 x nevyplněno 

 

3 x 3 x 

2 x částečně 

3 x nevyplněno 

38 %  27 %  

Nedostatečně formulovaná otázka proto, aby konkrétně vysvětlili příčinu uvolnění víčka. 

Neznají daný způsob, otvíráno spíše silou nebo nožem. 
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Příloha III d 
Ukázky prací žáků.  

 

   
Obr. P3-1 Maketa elektrárny. 

 
 

 

 

Obr. P3-2 Větrné elektrárny v České republice. 
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Příloha III e 

Nákresy k řešení úloh  Miniprojektu pro učitele. 

 

1/   Plastelína na dně skleničky     

Obrázek a tabulka znázorňují chod paprsků dle Snellova zákona. Naše oko přijme jen 

úzký svazek paprsků vycházejících z bodu A. Jak dokazuje obrázek, bod se zobrazuje 

v různých místech, nikdy však na levé straně od kolmice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 188 

2/   Čočka z láhve                                                                                                          

 

b) válcová čočka  (f = cca 6 cm) 

Nejprve je třeba určit ohniskovou vzdálenost válcové čočky; vzdálenost při níž je 

nejostřejší obraz. Následující obrázky ukazují změnu obrazu textu v závislosti na změně 

předmětové vzdálenosti.  

 

a  f 

 

 

a  f 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nápověda č. 1 

Určete ohniskovou vzdálenost válcové čočky vytvořené z láhve. 

 

Nápověda č. 2 

Pozorujte, jak se mění obrazy textu při vzdálenosti:  

a)   (předmětová vzdálenost)    a    f    (ohnisková vzdálenost), 

b)                                        f   a    2f, 

c)                                      2f   a. 
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c) 

Hledíme-li na zápalku (skrz láhev s vodou) ve vodorovné poloze, jeví se nám větší  než 

je průměr láhve, zatím co tloušťka zůstává nezměněna. 

 

 

Je-li zápalka ve svislé poloze, délka se nezmění, ale tloušťka se zdá větší. 

 

 

 

Sklenice s vodou je vlastně válcová čočka.  

 

Křivost (průměr) jejího vodorovného řezu je 1/R, kde R je poloměr.  

 

Řez láhví: 

 

 

 

 

 

 

Křivost svislého řezu je 0. Vrstva vody působí jako planparalelní vrstva vody.   

 

 

Řez láhví: 
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3/  Neúplná lupa 

Jak znázorňují následující obrázky, i přes částečně zakrytou lupu stále vidíme celý 

obraz. Obraz je pouze méně jasný, protože nám do oka přichází méně světla. 
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Příloha III f 

Dotazník k Miniprojektu pro učitele. 

 

1) 

Vyučujete na: ZŠ - víceletém gymnáziu - gymnáziu - SŠ - SOU? 

 

2)  

Účastnili jste se již někdy Vy osobně projektu?  ANO - NE 

 

Pokud ANO, označte křížkem, kterého typu projektu a jakou formou jste se na něm 

podíleli. 

  

(hlavní) 

organizátor spoluorganizátor 

aktivní 

účastník 

pasivní 

účastník 

          

Předmětového         

Mezipředmětového         

Celoškolního         

 

Uveďte názvy fyzikálních projektů, kterých jste se účastnili nebo které jste sami 

realizovali, případně obecně nefyzikálních, kterých jste se však účastnili v rámci hodin, 

či výuky fyziky. 

Předmětového  _________________________________________________________  

Mezipředmětového ______________________________________________________ 

Celoškolního___________________________________________________________ 

  

3) 

Co Vám přinesla práce na tomto miniprojektu (zážitky, poznatky, zkušenosti ze 

spolupráce, pocity, inspirace apod.)? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) 

Jaký je Váš názor na používání projektové výuky ve výuce fyziky (přínos a negativa 

stylu výuky, přínos a negativa pro učitele, přínos a negativa pro žáky atd.)? Proč? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

VELICE VÁM DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI.   

 

 

        Zdeňka Kamarádová 
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Příloha IV a 
Výzvy pro práci na projektu - učitelům, ţákům, rodičům. 

 

 

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k tomu, ţe v letošním roce opět plánujeme školní projekt, tentokrát 

s tématem Světlo, ráda bych vás poţádala o pomoc. 

        Snaţím se zajistit přednášející, kteří by byli ochotni vašim dětem přiblíţit vyuţití 

světla a záření v praktickém ţivotě. Například oční lékaři, optici, fotografové, 

kameramani, lidé, kteří pracují s rentgenovým nebo jiným zářením, kteří by nám mohli 

vysvětlit vznik, druhy záznamů a princip promítání filmu nebo princip televize, 

holografie. Dále ti, kteří rozumí míchání barev (malíři, tiskaři, programátoři apod.), 

zabývající se nebo pracující s různými typy optických přístrojů (dalekohledy, 

mikroskopy, refraktometry) atd.   

        Prosím ty z vás, z vašich příbuzných a známých, kteří se zabývají tímto oborem (ať 

uţ jako nadšení amatéři nebo profesionálové) a byli by ochotni vašim dětem přednášet, 

aby se se mnou kontaktovali. Rozsah a obsah přednášky i věk posluchačů je otázkou 

dohody. 

 

Mnohokrát děkuji za spolupráci 

 

                                                            Zdeňka Pinkavová 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

v letošním roce plánujeme uskutečnit školní projekt na téma  

                         

SVĚTLO. 

 

Téma je dosti široké, projektu se mohou účastnit ţáci všech tříd (ať uţ jako celá 

třída nebo jednotlivci), proto prosím třídní učitele, aby o plánovaném projektu své ţáky 

informovali (zejména, pokud je fyzice nevyučuji já). 

 

Navrhuji témata, vhodná pro vaši práci s dětmi:  

- historie osvětlení (louče, svíčky, kahany, petrolejky, elektrická osvětlení, ...); 

- blesk, oheň, hvězdy - Slunce; 

- funkce optických přístrojů a jejich vyuţití v praxi (zrcadla, periskopy, 

fotoaparáty, mikroskopy, dalekohledy, lasery, fotobuňky, rentgenové záření, 

světelná čidla, kamery aj.); 

- vývoj filmu, televize; 

- jak vidí hmyz, zvířata, ptáci, člověk; 

- historie výzkumu světla (šíření světla, lom světla, vznik duhy, barvy); 

- světlo, barvy, optika apod. v literatuře a umění. 

Mnoho zajímavých věcí k tomuto tématu lze nalézt i na internetu. Věřím, ţe vás 

napadne řada dalších témat. 
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Prosím všechny kolegy, kteří mají chuť se na této akci podílet, aby se zapsali 

do níţe uvedené tabulky a alespoň orientačně napsali formu své účasti. Případně se 

můţete domluvit se mnou osobně. Shodne-li se vás více na stejném tématu, projednáme 

společně rozdílný způsob zpracování, rozdělení práce, popř. práci s různými třídami.  

Projekt by se měl konat v květnu. Vyzdobení školy pracemi ţáků v rámci 

projektu (nástěnky, vlastní plakáty, vitríny) předpokládám na přelomu duben/květen. 

Práce a výrobky dětí můţete do té doby skladovat u sebe nebo u mne. Přednášky a 

různá představení by se měly konat v průběhu celého měsíce května. Přesná organizace 

závisí na mnoţství účastníků projektu, časové náročnosti jednotlivých aktivit a 

prostorových a organizačních moţnostech školy. 

Prosím vás, pokud znáte nějaké odborníky, kteří by byli ochotni přednášet pro 

naše ţáky o čemkoli, co se týká světla, barev, fotoaparátů, tvorby filmu, různých typů 

záření atd., poskytněte mi na ně kontakt. 

 

Mnohokrát děkuji za spolupráci 

 

                                                            Zdeňka Pinkavová 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Obdobnou výzvu jsem vyvěsila i pro ţáky na nástěnkách v budově školy. 
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Příloha IV b 
Plán akcí projektu Světlo během měsíce května. 
 

5/5  

Hrátky se světlem - ţáci 6. A,B předvádějí ostatním spoluţákům experimenty z optiky. 

 

6/5  

Hrátky se světlem - ţáci 6. A,B předvádějí ostatním spoluţákům experimenty z optiky. 

 

14/5 

Setkání se světlem - vzájemná prezentace práce v rámci projektu ţáků z páté, sedmých 

a zájemců z devátých tříd.    

 

16/5 

Astronomická konference - vzájemná prezentace referátů ţáků devátých ročníků  

z oblasti jejich aktuálního učiva fyziky.      

 

15/5   

Přednáška pana Malého pro ţáky osmých a devátých tříd na téma Vývoj televize. 

 

Ţáci sedmých a osmých tříd se zúčastní  exkurze do praţského Planetária, kde shlédnou 

pořad  Vesmír  a světlo. 

 

19/5 

Přednáška pana Černého pro ţáky sedmých ročníků  na téma  Historie filmu a televize. 

 

20/5 

Konference o světle - vzájemná prezentace projektových prací ţáků ze sedmých a 

zájemců z devátých tříd.    

 

21/5   

Ţáci sedmých a devátých tříd se zúčastní exkurze do hvězdárny Ďáblice, kde mimo jiné 

vyslechnou  přednášky na téma  Zatmění Slunce a Měsíce a Typy dalekohledů. 

 

22/5 

Světlo ve výtvarném umění - ţáci sedmé třídy přednesou a předvedou výsledky své 

práce z hodin výtvarné výchovy ostatním spoluţákům. 

 

23/5 

Optika v umění - tato akce se skládá ze dvou částí, v první  ţáci čtvrté třídy předvedou 

dramatické vystoupení na téma Světlo v naší historii, v druhé ţáci čtvrté a sedmé třídy 

přednesou básně a zazpívají písně v hudebně jazykovém pásmu Zpíváme si o fyzice. 

Toto pásmo je doplněno čtením vybraných slohových prací na téma „Světlo v mém 

životě“. 

 

26/5 

Aktivní účastníci projektu (jednotliví ţáci, celé třídy, učitelé)  se zúčastní filmového   

3D představení  „Do hlubin“  v kině IMAX. 
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Příloha IV c 
Konkrétní formy práce v rámci projektu v jednotlivých předmětech. 

 

Příprava nástěnek   

Obr. P4-1       

 

  Obr. P4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. stupeň 

Třetí třída - téma Světlo v duši - projektová výuka s důrazem na  výtvarnou výchovu  a 

další výchovy.  

Čtvrtá třída - téma Světlo v naší historii - dramatické zpracování tématu světlo se 

třídou (obr. P4-3). 

 

Obr. P4-3 
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Pátá třída - téma Zdroje světla - během průběţné práce se třídou vedla vyučující ţáky  

k aktivitám, při nichţ zjišťovali informace o historických zdrojích světla 

a vyhledávali zmínky o  světle v literatuře a filmu. Ze své práce připravili 

i prezentaci na nástěnku, do vitríny a přednesli krátký výstup před ţáky 

druhého stupně na společné akci Setkání se světlem (obr. P4-4 a P4-5). 

 

Obr. P4-4                                          Obr. P4-5 

 
  

 

2. stupeň 

 

Český jazyk 

 

Tento předmět umoţnil ţákům vyjádřit své vlastní pojetí a vnímání světla. Ţáci 

6. třídy měli zadáno téma slohové práce „Pohádka o světle a tmě“, ţáci 9. ročníku  psali 

úvahu na téma „Světlo v mém životě“. Práci věnovali dvě aţ tři vyučovací hodiny, kdy 

vymýšleli a psali své příběhy. Ţáci 6. tříd doplnili své práce ilustracemi, někteří přepsali 

své práce doma na počítači, většina jejich prací byla vystavena na nástěnce na chodbě. 

V dalších třídách vymýšleli ţáci texty k písním nebo básničky a ty byly dětmi spolu  

s vybranými slohovými pracemi ţáků 9. ročníku čteny a zpívány v rámci aktivit 

spojených s projektem (Ukázky 1 - 4). 
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Ukázka 1 
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Ukázka 2  
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Ukázka 3 
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Ukázka 4 
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Anglický jazyk 

 

Zájemci z šestých a sedmých tříd zpracovali dvojjazyčné referáty vztahující se 

tématicky k projektu Světlo. Uvádím některé z témat: The shadows show the time, The 

Solar System and its planets, Why does a candle burn?, The Light bulb, Televosopm and 

Satelite. 

 

Přírodopis 

 

Ţáci sedmých a devátých tříd, kteří měli zájem se zúčastnit práce na projektu 

zpracovali referáty nebo plakáty o zajímavostech z optiky z pohledu přírody (např. 

srovnání vidění lidí, hmyzu, ptáků, zvířat). Jejich práce byly vystaveny nebo předneseny 

na akcích v rámci projektu.   
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Informatika 

 

Při práci na počítačích ţáci vyhledávali potřebné informace pro své referáty a 

práce i různé zajímavosti a optické klamy na internetu. 

 

Pracovní činnosti 

 

Během hodin technických prací ţáci vyráběli makety historických osvětlení, 

funkční lampičky, zrcadlová bludiště pro laserový  paprsek světla.  

V hodinách pěstitelských prací studovali růst rostlin v závislosti na osvětlení. 

 

Výtvarná výchova 

 

Kromě různých kreseb, připravili ţáci druhého stupně se svojí vyučující 

výtvarné výchovy vystoupení pro spoluţáky s názvem Světlo ve výtvarném umění 

(obr. P4-6 aţ P4-8). Ve své práci se zabývali optickými jevy z pohledu umělců 

v následujících oblastech: 

Světlo  

- význam světla v malířství -  šerosvit - baroko, 

                                                    kostelní vitráţe, 

                                                    impresionismus - nové pojetí světla,  

                                                    malba v plenéru;  

- užité umění - sklo - moderní vitráţe, prostorové objekty, lom světla; 

- výstavnictví -  nasvícení objektů; 

- světlo a stín při malbě (např. zátiší), osvit  objektů,  vlastní a vrţený stín. 

Barva 

- míchání barev, skládání barev; 

- základní a kontrastní barvy; 

- význam barevného akcentu v interiéru; 

- barevné kombinace - oděvy, bytové doplňky - význam studené a teplé barvy; 

- barevné hry - zjišťování barvocitu u dětí. 

Zrakové klamy 

- hry - zábavná forma informací o zrakovém přenosu (mozek - zrakový nerv); 

- zkreslení, stereogramy. 

Pohyb 

- formou hry dochází k rozpohybování - „dvojobrázky“, káča, stroboskop - iluze 

pohybu;    

-    úvod k vývoji kinematografie. 

 

Obr. P4-6 
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Obr. P4-7      Obr. P4-8 

    
 

 

Hudební výchova 

 

Se svojí vyučující připravili ţáci ze čtvrté a sedmé třídy hudební a recitační 

pásmo Zpíváme si o fyzice (obr. P4-9). Autory některých textů byli samotní ţáci. 

Vystoupení bylo obohaceno čtením vybraných slohových prací.   

 

Obr. P4-9 

 
 

                   

Celý projekt by se pochopitelně neobešel bez podpory a tolerance ostatních kolegů a 

vedení školy. 
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Příloha IV d 
Anketa k Hrátkám z fyziky. 

 

Diváky - ţáky i učitele - jsem poţádala, aby se na anketní lístečky vyjádřili  

ke shlédnutým pokusům. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Váţení návštěvníci Hrátek se světlem, 

 

prosím vás o zhodnocení pokusů, které jste měli moţnost vidět. 

 

Datum:_________ 

 

1)  Název nejlepšího pokusu: _____________________________________ 

 

2)  Název nejhoršího pokusu:_____________________________________ 

 

3)  Jméno nejlepšího přednášejícího (Dobře a zajímavě vysvětloval apod.): 

                                         ______________________________________ 

 

4) Jméno nejhoršího přednášejícího (Špatně se choval, neuměl vysvětlit  

pokus apod.):             _______________________________________ 

 

5) Další připomínky a nápady:  __________________________________ 

Váš podpis: ___________________         třída _____________ 

                                            

 

 

                                                Děkuji za spolupráci              Zdeňka Pinkavová 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Výsledky ankety 

 

Opakované připomínky od návštěvníků, které je třeba mít na paměti. 

 

 mluvit více  nahlas 

 neodbývat výklad 

 slušné chování a vystupování 

 lepší prostor pro prováděný pokus 

 nebýt stydlivý 

 důsledné předvádění pokusů 
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Hodnocení od jednotlivých tříd: 

 

1. třídy - Líbilo se všechno, děti byly nadšené. Oceněn zejména kvalitní výklad  Ščučky. 

               Nejvíce zaujaly pokusy na optické klamy, stroboskopické efekty, periskopy, 

               se světlovodem a lupou. 

                 

2. třídy -  Nevyjádřily se. 

 

6. A      -  Kladně hodnoceni ţáci: Drbalová, Kopřivová, Fišer, Bernadrová, Drtinová,  

       Brůnová, Mezentseva, Fokt, Brunclík, Veselá, Mikulková. 

                Negativně hodnocen výstup Laciny T. a  Ganě. 

 

6. B      - Nejvíce zaujaly pokusy: skoro lupa, čočka ve sklenici, odráţející zrcadlo,  

      motorky, zvětšování tuţky, obrácený obraz.  

               Kladně hodnoceni ţáci: Malina, Ščučka, Huyen, Katz, Kulhavá,  

      Matonoha, Thang, Šlapák, Gersbergerová, Marek. 

 

7. B     -  Nejvíce zaujaly pokusy: fotoaparát, lom světla v akvárku, svíčka hořící pod  

     vodou, duha, odraz od hladiny vody. 

              Kladně hodnoceni ţáci: Fokt, Drbalová, Fišer, Drtinová. 

              Negativně hodnocen výstup Laciny T. a  Ganě. 

 

7. C    -  Všechny výstupy hodnoceny kladně. Zdůrazněno zejména vystoupení  

Laciny M. a Ščučky. 

 

Výběr ţáků ze 7.A, 8.B, 9. A,B - Nejvíce zaujaly pokusy: prostorové vidění a  

      periskopy. 

                Kladně hodnoceni ţáci: Huyen, Thang, Jelínek, Lacina M., Katz, Kulhavá,  

      Amentová, Šlapák. 

 

 

Lze tedy shrnout, ţe připomínky návštěvníků se vztahovaly zejména k projevu 

vystupujících - mluvit více nahlas, nestydět se, neodbývat vysvětlení. Ţáci i učitelé 

oceňovali výstiţné výklady a zajímavé provedení pokusů. Opakovaně upozornili na ne 

zcela vhodné chování dvou ţáků. Celkově byli akcí nadšení všichni bez rozdílu věku a 

zájmů. 
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Příloha IV e 
Pracovní listy k učivu optika pro práci sedmého ročníku. 

1. Hodina 

Tuto hodinu budeme pozorovat, jak se šíří světlo za různých podmínek. 

 

1/ 

Petr s Janou se dohadovali, jaké znají zdroje světla. Petr řekl: „Zdrojem světla je 

například Slunce, Měsíc, ţárovka, svíčka, zrcátko.“ Jana nesouhlasila:“ Nemáš pravdu. 

Měsíc a zrcátko nejsou zdroje světla.“ Petr jí odporoval: “Ale vţdyť Měsíc v noci svítí a 

zrcátkem mohu dělat „prasátka“ na zeď“. 

Vysvětlete, kdo z nich měl pravdu a proč. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2/ 

a) Vezměte si 3 clony s malými otvory. 

Podívejte se skrz jednu clonu na plamen svíčky (viz obrázek). 

 

 

 

 

b)  Vloţte mezi svíčku a clonu zbývající dvě clony tak, abyste skrz ně viděli světlo 

svíčky.  Kdybyste nyní spojili otvory clon, jaká čára vám vznikne? 

______________________________________________________________________ 

 

c)  Posuňte nyní prostřední  clonu asi o 0,5 cm do strany. Vidíte stále světlo svíčky? 

______________________________________________________________________ 

Pokuste se vysvětlit proč. 

______________________________________________________________________ 

D o br o vo ln ý  úk o l :  
I. 
Připravte si 3 clony s různě velkými štěrbinami.  

Sestavte a vyzkoušejte si následující pokusy a popište, co jste pozorovali na stínítku. 
 

 

a)  

 

 

       

 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

zdroj 
stínítko  

zdroj stínítko  
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c) 

                                                                              

 

 

Měňte vzdálenost zdroje a stínítka. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

d) 

 

                                                                             

 

 

 Měňte sklon (úhel) stínítka. 

malý úhel - 

______________________________________________________________________ 

velký úhel - 

______________________________________________________________________ 

 

3/ 
Připravte si 4 překáţky různých rozměrů a tvarů. Osvětlete je a popište, co pozorujete za 

překáţkou. 

Popis překážky                                               Popis pozorovaného jevu (Dostane se světlo 

 i za překážku? Jak tmavý je stín?) 

  

  

  

  

 

4/ 

Dívejte se na hořící svíčku přes různé materiály (dřevo, papír, plast, voda aj.) o různé 

tloušťce a popište, co pozorujete. 

Popis materiálu překážky (materiál, tloušťka) Popis pozorovaného jevu (Jak jasně skrz ně 

svíčku a její plamen  vidíte?) 

  

  

  

  

 

5/ 

Kdyţ budete svítit kapesní svítilnou v různých optických prostředích, jaký tvar bude mít 

procházející světlo?  

Jak zřetelně procházející světlo budete vidět? (Uváděná prostředí můţete nahradit 

jinými.) 

Ve vzduchu za pěkného počasí  

V mlze       

Ve vodě  

Ve vodě s tuší  

zdroj 
stínítko 

   l1    l2 

 

stínítko 
  

 

 

zdroj 
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D o br o vo ln ý  úk o l :  

II. 

Vysvětlete (obrázkem i textem) nejvhodnější způsob osvětlení v některých z níže 

uvedených příkladů: 

A -  místnosti,  

B -  divadelní scény,  

C - noční osvětlení historických památek, 

D - osvětlení komunikací,  

E - popište funkci majáku, 

F - vlastní příklad. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

a) Napište tři zdroje světla. 

___________________________________________________________________ 

b) Napište tři předměty, které „svítí“, ale přitom nejsou zdroji světla. 

___________________________________________________________________ 

2. 

Kdyţ jste se dívali na plamen svíčky skrz clony, musely být jednotlivé otvory v jedné 

přímce. Kdybyste chtěli znázornit paprsek laserového světla, nakreslili byste také 

přímku? 

______________________________________________________________________ 

Jak se tedy šíří světlo ve stejnorodém (stejná látka) optickém prostředí? 

______________________________________________________________________ 

 

3. 

Rozdělte uvedené předměty do tří skupin z hlediska průchodu světla: okno, deska 

lavice, matné sklo na dveřích, kontaktní čočka, učebnice, mlha, baňka matné žárovky, 

čirá část pouzdra na CD, disketa. 

 

a) průhledné 
___________________________________________________________________ 

b) průsvitné 

___________________________________________________________________ 

c) neprůhledné 

___________________________________________________________________ 
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2. HODINA 
Dnes budeme zkoumat vznik různých druhů stínů a přírodní úkazy, které díky 

nim vznikají. 
 

6/ 

Vezměte si zdroj světla a neprůhlednou překáţku. Studujte, kdy vznikne jaký stín. 

Popište vzájemnou vzdálenost zdroje, překáţky a stínítka (nebo nakreslete ve vhodném 

měřítku): 

a) stín je větší neţ překáţka,  ________________________________________ 

b) stín je stejně velký jako překáţka, ___________________________________ 

c) stín je menší neţ je překáţka. ________________________________________ 

 

7/ 
Studujte, jaké stíny vzniknou při osvětlení předmětu v uvedených případech na stínítku 

nebo na zemi. Zakreslete polohu a tvar stínu a zřetelně vyznačte, kdy je stín tmavý a 

kdy méně tmavý v následujících situacích: 

a) jeden (bodový) zdroj;                                         b) dva (bodové) zdroje – svítící ze stejné  

                                                                                 strany, umístěné blízko sebe; 

 
 

 

 

 

 

 

c) dva protilehlé (bodové) zdroje  -                            d) čtyřmi (bodovými) zdroji -      

    překáţka je uprostřed mezi nimi;         rozestavenými jakoby   

v rozích čtverce, překáţka je  

ve středu čtverce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 

V kterou denní dobu je váš stín nejmenší? ___________________________________ 

Proč?__________________________________________________________________ 

 

8/ 
Předveďte vyučující vzájemnou polohu Slunce, Země a Měsíce při zatmění Slunce a 

Měsíce. 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: _________________________ 

 

zdroj 
 

zdroj 
 

zdroj 
 

zdroj 
 

zdroj 
 

předmět 

předmět 

předmět 

zdroj 
 

zdroj 
 

zdroj 
 

zdroj 
 

předmět 



 211 

Nakreslete polohu uvedených těles a stíny, které vrhají. Vyznačte místa (polohy), kde 

musíte stát, abyste viděli úplné zatmění a částečné zatmění: 

a) Slunce,                                                                        b) Měsíce. 

 

 

 

 

 

9/ 
Vysvětlete obrázkem s popisem, jak vznikají fáze Měsíce. 

 

 

 

 

 

Domácí úkol 

1) 

Zjistěte pro naše zeměpisné šířky:                                                                                    

Měsíce  Slunce 

a) kdy bylo pozorováno poslední zatmění,  ____________ ___________ 

b) kdy očekáváme nejbliţší zatmění,                   ____________ ___________ 

c) jak často můţeme pozorovat zatmění.             ____________ ___________ 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

III. 

Připravte si krátkou scénku stínového divadla a předveďte ji spolužákům. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Jakým pokusem byste předvedli spoluţákovi vznik plného stínu (tmavý stín) a polostínu 

(světlejší stín)? Pokus nakreslete a popište.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Zdůvodněte, za jakých podmínek vznikne plný stín a kdy polostín. 

plný stín - 

______________________________________________________________________ 

polostín -  

______________________________________________________________________ 

 

2. 

Nakreslete polohu Země, Měsíce a Slunce ve chvíli, kdy nastává zatmění Slunce. 

Obrázek popište a vyznačte, kde lze na Zemi pozorovat úplné a kde částečné zatmění 

Slunce. 
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3. HODINA 
V této hodině budeme sledovat chování světelného paprsku při dopadu na rovinné 

zrcátko. !!! Při práci se zrcátky a skly buďte opatrní, ať se nepořežete!!! 

 

10/ 

Vezměte si rovinné zrcátko a pozorujte svůj obraz v něm, při pozorování měňte 

i vzdálenost zrcátka od vás nebo se zrcátkem otáčejte. Na základě svých pozorování 

odpovězte na otázky. 

Můţete svůj obraz promítnout na stěnu? _____________________________________ 

Na které straně v zrcátku můţete pozorovat své pravé oko? ______________________ 

Vaše čelo je nahoře, ústa dole. Kde jsou vaše čelo a ústa na obrazu v zrcadle?  

______________________________________________________________________ 

Kdyţ se přiblíţíte k zrcátku, co se stane s polohou vašeho obrazu?  

______________________________________________________________________ 

 

11/ 

Vezměte si skleněnou desku, svíčku nebo nějaký předmět a papírové pravítko. Sestavte 

pokus podle obrázku.  
 

 

 

 

 

 

Postavte předmět 5 cm od desky a ze stejné strany se podívejte na obraz předmětu. 

Vyznačte si, kde obraz  pozorujete. Změřte vzdálenost obrazu od skleněné desky. 

______________________________________________________________________ 

Pokus opakujte a měňte vzdálenosti předmětu od skleněné desky. Co platí pro 

vzdálenost předmětu a obrazu od desky?  

_____________________________________________________________________ 

 

12/ 
Dokreslete do obrázku, jak se zobrazí písmeno P v zrcadle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/ 

Sestavte pokus podle obrázku v příručce k optické stavebnici na s. 33. 

a) Pod jakým úhlem vůči zrcátku musíte poslat paprsek, aby se stejnou cestou vrátil 

zpět? ____________ 

 

 

 

skleněná deska 
pravítko 

libovolný předmět 
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b) Nechte dopadat paprsek světla na zrcátko pod úhlem 30  (viz obrázek). 

Dokreslete, pod jakým úhlem se paprsek odráţí. 

 
 

 

 = 30° 
 

 

 

 

 

 

c) Zjistěte, pod jakým úhlem se odráţí paprsek při úhlu dopadajícího paprsku. 

Dopadající paprsek (úhel dopadu)   Odražený paprsek (úhel odrazu)  ´ 

20   

40   

15   

 

d) Jaký vztah platí pro úhel dopadu a úhel odrazu? ______________________________ 

Tato zákonitost je součástí zákonu odrazu. 
 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

IV. 

Zjistěte, co platí pro polohu:  

a) zdroje světla, zrcátka a kamaráda, chcete-li ho oslnit „prasátkem“ pomocí zrcátka; 

b) vás, zrcátka a sledovaného předmětu, chcete-li se pomocí zrcátka podívat „za roh“. 

Dokreslete polohu zrcátka pro obě situace a vyznačte šíření paprsku světla. 

a) b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

V. 

a) Napište na linky slovo BŘINK  tak,  aby ho šlo  přečíst pomocí zrcátka,  umístěného: 

A   rovnoběžně s linkou,                                      B   kolmo na linku.  

 

 
 

___________________                                      _____________________ 

 

 

 

 

 

zrcátko 

 

zrcátko 

zrcátko 

zdroj 

ty 

kamarád 

 

ty 

předmět 
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b) 

Postavte zrcátka tak, jak je znázorněno na obrázku. Vložte mezi ně předmět. 

Vyzkoušejte, co pozorujete, budete-li měnit úhel mezi zrcátky.  

 

pohyblivě spojená dvě zrcátka                             pohled shora 

lesklou stranou dovnitř 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste pomocí zákona odrazu zakreslit, jak vznikají obrazy v zrcátcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Najděte chyby v následujícím textu a opravte je. 

Obraz v rovinném zrcadle je od zrcadla blíže než je vzdálenost předmětu od zrcadla. 

Obraz v rovinném zrcadle je vzhůru nohama  než předmět. Pomocí rovinného zrcadla 

nemohu zobrazit obraz předmětu na zeď. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. 

Vysvětlete (i  pomocí obrázku s popisem) zákon odrazu. 
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4. HODINA 
Dnes budeme zkoumat, jakými způsoby se světlo odráží. A dále, jaké obrazy 

vznikají v kulových zrcadlech. 

 

Domácí úkol 

2) 

Prohlédněte si a vyzkoušejte funkci periskopu, kaleidoskopu a čtyřstěnu. 

a) Vyrobte některý z uvedených výrobků (Pozn.: Místo zrcátek lze uţít lesklých obalů 

na dárky nebo květiny. Alobal není tak vhodný, příliš se muchlá.). Budete-li potřebovat 

poradit s návodem na výrobu, obraťte se na vyučující. 

b) Popište princip zobrazování vámi zvoleného výrobku a nakreslete obrázek. 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

VI. 

Zjistěte, jaké nejmenší rozměry může mít rovinné zrcadlo, ve kterém byste viděli celou 

svoji postavu. Dokažte obrázkem s vyznačením paprsků a rozměrů. 

 

 

 

 

 

 

 

Záleží na vzdálenosti, odkud se do zrcadla díváte? __________ Dokažte obrázkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

VII. 

Pomocí zrcátek nebo lesklých plechů vyrobte pomůcku: 

a) bludiště pro paprsek světla laseru; 

b) sluneční kamínka - rozestavte několik zrcátek tak, aby odražené paprsky od nich 

mířily do jednoho bodu. 

O přesnější informace ke  způsobu výroby požádejte vyučující. 
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14/ 

a) V úloze 13 jste zjistili, ţe úhel dopadu paprsku je roven úhlu odrazu paprsku. Tato 

skutečnost je součástí zákonu odrazu;   ´. Vysvětlete (i obrázkem) na základě 

těchto vědomostí, proč můţete zrcátkem (nebo oknem) dělat „prasátko“ na zdi. 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

b) Zkuste osvítit papír a vytvořit na zdi „prasátko“. Daří se vám to?________________ 

Pokuste se vysvětlit proč.__________________________________________________ 

 

15/ 

a) Jistě jste si všimli, ţe kdyţ svítíte na některé materiály, odráţejí světlo jako zrcátko 

(lesknou se). Naproti tomu existují materiály, které světlo tímto způsobem 

neodráţejí. Vyjmenujte tři příklady: 

1. lesklých  povrchů, 

________________________________________________________________ 

2. nelesklých povrchů. 

_______________________________________________________________ 

 

b)  Dokreslete, jak se budou odráţet dopadající paprsky: 

      A - na hladké ploše,                                 B - na nerovné ploše (rozptyl světla). 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

16/ 

Sestavte aparaturu podle obrázku v příručce na s. 34 

Vezměte zdroj světla, pomocí trojštěrbiny ho upravte tak, aby z něj vycházely tři 

rovnoběţné paprsky. Sviťte na zrcátka v nakreslených polohách. Do obrázků doplňte 

jak se odráţejí všechny tři paprsky (rozlišujte je pro názornost barevně). 

 

a)                                                     b)                                                   c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 2 3 

 

1 

2 

3 

1 

2

 

1 
2 

3 

 

3 

1 

2 

3 



 217 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

VIII. 

Vložte mezi dvě rovnoběžná zrcátka libovolný předmět. Popište, co pozorujete. 

 

A                                                                        B 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

IX. 

a) Jak se na odrazkách šíří světlo?Nakreslete obrázek a vyznačte.  

 

 

 

 

 

b) Vysvětlete podrobně funkci odrazek. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) Uveďte alespoň pět možností využití odrazek. 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 

d) Uveďte alespoň čtyři příklady bezpečného oblečení a vybavení v silniční dopravě a  

vysvětlete funkci (vlastnosti) z pohledu optiky.   

Popis materiálu  Popis optických vlastností 

  

  

  

  

 

17/ 

Určitě uţ jste se někdy dívali do lesklých kulových ploch (lţíce, naběračka, vánoční 

ozdoba apod.). Pozorovali jste, ţe váš obraz je jiný, neţ kdybyste se dívali do rovinného 

zrcátka. Vezměte si kulová zrcátka a provádějte následující pokusy. Měňte i vzdálenost 

zrcátka od vás. 
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a) Nejdříve pozorujte svůj obraz (nebo obraz plamene svíčky) v zrcátku, které má tvar, 

jakoby jste se koukali do lţíce. (viz obrázek - duté zrcadlo). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pak v zrcátku, které má tvar, jakoby jste se koukali do obrácené lţíce (viz obrázek - 

vypuklé zrcadlo). 

 

 

 

 

 

 

 

c) Srovnejte vlastnosti vašeho obrazu v jednotlivých typech zrcadel. 
 Obraz je stejný, větší 

nebo menší než vy? 

Obraz je vzhůru 

nohama (převrácený) 

nebo normální (přímý)? 

Obraz je jen v zrcadle 

nebo jej můžete zachytit 

na stínítko? 

Rovinné 

 

   

Duté 

 

   

Vypuklé 

 

   

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Ve kterém typu zrcadel můţete vidět obraz předmětu vzhůru nohama? Za jakých 

podmínek?  

______________________________________________________________________ 

 

2. 

Uveďte 2 - 3 příklady povrchů, na kterých nastává:  

a) odraz světla    

___________________________________________________________________ 

b) rozptyl světla 

___________________________________________________________________ 

 

3. 

 Předveďte vámi vyrobený periskop, kaleidoskop nebo čtyřstěn. 
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5. HODINA 
V této hodině budeme pozorovat, jak se chovají paprsky při dopadu na kulová 

zrcadla. 

 

18/ 

Sestavte pokus podle obrázku v příručce k optické stavebnici na s. 39 (bez filtru). 

Pozorujte, nakreslete a zapište, jak se chová paprsek světla dopadající na duté zrcadlo: 

a) do vrcholu křivosti V, 

_____________________________ 

 

 

 

b) do středu křivosti S,  

_____________________________ 

 

 

 

c) rovnoběţně s optickou osou o.   

____________________________ 

 

19/ 

Vyměňte štěrbinu na lampičce za trojštěrbinu a posviťte paprsky tak, aby byly 

rovnoběţné s optickou osou. Co platí pro odraţené paprsky? _____________________ 

Zakreslete do obrázku. 

 

 

 

 

 

Místu, kde se odraţené paprsky protnuly se říká ohnisko  F. 
 

20/ 

Opět vyměňte štěrbiny a posviťte jedním paprskem tak, aby procházel ohniskem.  

Jak se odráţí? _______________________________________________________ 

Dokreslete dopadající i odraţený paprsek do obrázku v úloze 18 a). 

 

21/ 

Sestavte pokus podle obrázku v příručce k optické stavebnici na s. 42 (bez filtru). 

Pozorujte, jak se chová paprsek světla dopadající na vypuklé zrcadlo. 

 

 

a) do vrcholu křivosti V  

_____________________________ 

 

b) rovnoběţně s optickou osou o 

_____________________________ 

 

 

o 

V 

o 

o 

S 

 

o 
1 

2 

3 

 

o 

V 

 

o 
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22/ 

Podle vlastnosti paprsku procházející středem křivosti, kterou jste objevili u dutého 

zrcadla se pokuste nalézt střed křivosti vypuklého zrcadla. Zakreslete 2 - 3 paprsky do 

obrázku. 

 

 

 

23/ 

Vyměňte štěrbinu na lampičce za trojštěrbinu a posviťte paprsky tak, aby byly 

rovnoběţné s optickou osou. Co platí pro odraţené paprsky? _____________________ 

Zakreslete do obrázku. Dokreslete prodlouţení odraţených paprsků za zrcadlo. 

 

 

 

 

 

 

Místu, kde se prodlouţené odraţené paprsky protnuly se říká zdánlivé ohnisko F´. 

 

24/ 

Opět vyměňte štěrbiny a posviťte jedním paprskem tak, aby v prodlouţení mířil do 

ohniska. Jak se odráţí? ___________________________________________________ 

Dokreslete dopadající i odraţený paprsek do obrázku v úloze 21a). 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

X. 

a) Na Petříně je zrcadlové bludiště. V zrcadlech, která tam jsou, se  můžete vidět  

různě komicky zdeformovaní, v jiných rozměrech než máte normálně apod. Vysvětlete 

proč. _________________________________________________________________      

______________________________________________________________________ 

b) Uveďte alespoň dva příklady, kde se takových vlastností zrcadel využívá v praxi ve 

prospěch člověka a nejen pro zábavu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XI. 

 Jaký tvar mají reflektory, osvětlovací lampy u fotografa apod.? Můžete i nakreslit. 

______________________________________________________________________ 

Vysvětlete proč. 

______________________________________________________________________ 

Jakým způsobem lze ještě zvýšit intenzitu odraženého světla? 

______________________________________________________________________ 

 

o 

 

o 

1 

2 

3 
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D o br o vo ln ý  úk o l :  

XII. 

Požádejte vyučující, ať vám ukáže optickou hračku - zrcadlově lesklý válec a zkreslený 

obrázek. Vyrobte ji. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Které zrcadlo umí soustředit světlo do jednoho bodu?  

_____________________________________________ 

 

2. 

Jak se odráţejí na kulových zrcadlech paprsky dopadající rovnoběţně s osou? 

a) na dutém zrcadle ___________________________ 

b) na vypuklém zrcadle ________________________ 
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α α 

6. HODINA 
Dnes budeme studovat, jak se chová světlo, když prochází z jednoho prostředí do 

druhého. 

 

25/ 

Světlo se šíří velkou rychlostí. Ve vakuu se šíří rychlostí 300 000 000 m/s. Podívejte se 

do tabulek F8, zjistíte, ţe je to nejvyšší moţná rychlost. Prochází-li světlo takzvaně 

opticky hustším  prostředím, šíří se pomaleji. Zjistěte z učebnice Fyziky s. 151, jakou 

rychlostí se světlo šíří ve skle ____________, jakou v diamantu _____________, jakou 

ve vodě _______________. Zjistěte rychlost zvuku _____________. Vysvětlete, jakým  

způsobem můţete určit, jak daleko je od vás bouřka. 

______________________________________________________________________ 
 

26/ 

Vyzkoušejte si pokus: Z plastelíny si vyrobte kolečko o průměru přibliţně 1 cm, 

přimáčkněte je na  dno kádinky a dívejte se do kádinky tak, abyste na kolečko při 

pohledu  přes okraj nádoby právě neviděli. Musíte se dívat tak, ţe kdybyste se jen 

o kousek  posunuli, uţ byste  kolečko viděli (viz obrázek).  

 

 

 

 

 

 

 

Pak poţádejte spoluţáka, ať do kádinky dolije vodu. Popište, co pozorujete. 

______________________________________________________________________ 

Pokuste se tento jev vysvětlit?______________________________________________ 

Zdálo se vám někdy dno bazénu nebo rybníka blíţe neţ ve skutečnosti bylo? Všimli jste 

si, ţe kdyţ stojíte ve vodě, máte nohy „kratší“? Pokud neumíte tyto jevy vysvětlit, 

pomohou vám k pochopení pokusy v následujících úlohách. 

 

27/ 

Pojďme prozkoumat, co se děje s paprskem světla, kdyţ prochází z jednoho prostředí do 

druhého (např. ze vzduchu do skla a naopak). Sestavte si aparaturu podle obrázku na 

s. 48 (bez filtru) a pak měňte polohu půlválce tak, jak je na obrázcích. Dokreslete, jak 

procházejí paprsky. 

A                            k - kolmice              B                 k - kolmice           

  

vzduch                                                                          

sklo  

 

 

sklo                                                                              vzduch 
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Vidíte, ţe paprsek se při průchodu různými prostředími nešíří po téţe přímce, ale láme 

se. Úhel , který svírá „zlomený“ paprsek s kolmicí se nazývá úhel lomu. Světlo při 

průchodu z prostředí, kde se šíří rychleji (vzduch), do prostředí, kde se šíří pomaleji 

(sklo), se láme  takzvaně ke kolmici,     .  

Světlo při průchodu z prostředí, kde se šíří pomaleji (sklo), do prostředí, kde se šíří 

rychleji (vzduch), se láme  takzvaně od kolmice,    .  

Proč se v případě B neláme paprsek světla nahoře při průchodu ze vzduchu do 

skleněného půlválce?   ____________________________________________________ 

 
28a/ 

Ve kterém prostředí se bude paprsek světla šířit rychleji - ve vzduchu nebo ve vodě? 

__________________________ 

Jak se tedy chová paprsek při průchodu ze vzduchu do vody? 

__________________________ 

Popiš slovem i obrázkem, co pozoruješ, kdyţ ponoříš tuţku do kádinky (nebo pravítko 

do akvária, rovný klacek do potoka apod.). 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XIII. 

Proveďte pokus popsaný v učebnici Fyzika kolem nás v kapitole 39 a zapište pozorování 

do tabulek. Pokus proveďte alespoň pro dvě z těchto látek: olej, led, plast, sklo, voda 

nebo líh. 

Poměr n vypočítáte tak, že vydělíte úhel dopadu paprsku ze vzduchu úhlem ve vodě. 

Odevzdejte i milimetrový papír s nakreslenými průběhy paprsků (na požádání vám čistý 

milimetrový papír vydá vyučující). 

1) 

Počet měření 1 2 3 4 5 6 

Úhel ze vzduchu        

Úhel v …………..       

Poměr      (n)       

2) 

Počet měření 1 2 3 4 5 6 

Úhel ze vzduchu        

Úhel v …………..       

Poměr      (n)       

 

28b/ 

!!! pracujte pod dozorem vyučující   

Pozorujte jakým směrem se šíří paprsek laseru ve vodě v akváriu, pokud jím svítíš 

v následujících polohách. Dokreslete další chod znázorněných paprsků. 

 

a)                                                  b)                                            c) 
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29/ 

a) Sestavte aparaturu podle obrázku na s. 53. Najděte polohu dopadajícího paprsku tak, 

aby paprsek pokračoval, jak je zakresleno v obrázku.  

Určete hodnotu úhlu dopadu  = __________. 

 

                                                          

 

 

 

Úhel dopadu paprsku, který se láme pod úhlem lomu   90 , se nazývá mezní úhel  

m.  

b) Zvětšujte dále úhel dopadu tak, aby  platilo   m. 

Co se stane s paprskem?__________________________________________________ 

Zakreslete do obrázku. 

  

 

 

 

 

 

Jev, který jste pozorovali v případě b) se nazývá totální odraz.  

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XIV. 

Sestavte aparaturu podle obrázku na s. 53. Místo půlválce si vezměte trojboký hranol, 

jehož podstavou je rovnostranný trojúhelník, použijte trojštěrbinu. Pozorujte a doplňte 

do obrázků, jak budou pokračovat paprsky. Rozlište je barevně nebo číselně. 

A1                                                     A2                                                          A3 

 

 

 

 

 

 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XV. 

Nakreslete, jak vidí ryby nebo potápěči při pohledu z vody ven. Vyznačte šíření hlavních 

paprsků. 

 

 

 

 

 

 

  k  -  kolmice   

  α α m 

 
k - kolmice 

β 
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D o br o vo ln ý  úk o l :  

XVI. 

Postavte za průhlednou nádobu s vodou hořící svíčku tak, aby polovina jejího plamene 

byla zakrytá vodou. Podívejte se kolmo z boku  na plamen svíčky. Co pozorujete? 

______________________________________________________________________ 

 

Vysvětlete:                                                   Nakreslete:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Vysvětlete jev pozorovaný v úloze 25 (i obrázkem). 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

2. 

Kdyţ pozorujete západ Slunce, v jaké poloze se nachází Slunce ve skutečnosti? 

Zakrouţkujte správnou odpověď: 

a - tam, kde je pozorujete; 

b - výš, neţ je pozorujete; 

c - níţe, neţ je pozorujete.   

Vysvětlete slovem i obrázkem. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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7. HODINA 
Tuto hodinu budeme studovat, proč lidé nosí brýle a jak jim pomáhají. 

 

30/ 

a)  

Vytvořte z tenkého drátku očko tak, ţe jej navinete na hřebík a vzniklé očko namočte ve  

vodě. Podívejte se skrz kapku vody na text. Co pozorujete? 

______________________________________________________________________  

 

b)  

Nalijte do následujících nádob vodu a podívejte se skrz ně na text. Popište a srovnejte 

pozorování. 

válcová skleněná nádoba 

______________________________________________________ 

kulová skleněná nádoba   

______________________________________________________  

plastová válcová nádoba   

______________________________________________________ 

 

c)  

Vezměte válcové skleněné nádoby naplněné vodou, olejem, vzduchem a lihem. 

Podívejte se skrz ně na text a porovnejte, co pozorujete. 

voda 

______________________________________________________________________ 

olej   

______________________________________________________________________ 

vzduch  

______________________________________________________________________ 

líh 

______________________________________________________________________ 

 

d)  

Naplňte zkumavku nebo obdobnou nádobu vodou a uzavřete ji tak, aby voda nevytekla. 

Drţte zkumavku cca 1 - 2 cm nad níţe uvedeným textem, pokuste se ho přečíst. Popište 

a vysvětlete, co pozorujete. 

 

HIC                PRAHA   ________________________ 

     OBCHOD     VLAK     ________________________ 

     BOK              AUTO   ________________________ 

     DEKO           KNIHA   ________________________ 
                                                        
31/ 

V minulé hodině jste pozorovali, ţe se paprsek při průchodu prostředími, kde se šíří 

různou rychlostí, láme. Lom světla umoţňuje efekty, které jste zkoumali v úloze 30/. 

Různá prostředí a jejich různá tloušťka způsobují, ţe pak vidíme věci zvětšené nebo 

zmenšené. Lidé si toho povšimli a začali tyto jevy vyuţívat ve svůj prospěch. 
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Nejčastější pouţívají skleněných nebo plastových čoček, ať uţ jako jednoduchou lupu, 

nebo soustavy čoček v mikroskopech, dalekohledech atd.  

Vyzkoumejte nyní, jaké vlastnosti mají základní typy čoček. Sestavte aparaturu podle 

obrázku v příručce na s. 56. Pouţijte trojštěrbinu a modely čoček. 

Dokreslete, jak procházejí paprsky. 

 

A - model spojky                                             B - model rozptylky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

32/ 

Vezměte si oba typy čoček.  

a) Nejdříve pozorujte text na hřbetu knihy pomocí spojky. Měňte i vzdálenost spojky 

od knihy. 

b) Pokus opakujte s rozptylkou. 

c) Srovnejte výsledky pozorování (zapište do tabulky). 

 
Obraz je stejný, větší nebo 

menší než předmět 

Obraz je vzhůru nohama 

(převrácený) nebo normální 

(přímý) 

Spojka – blízko   

Spojka – daleko   

Rozptylka – blízko   

Rozptylka – daleko   

 

 

33/ 

Vezměte si svíčku, spojku a stínítko. Pokuste se změnou polohy čočky vytvořit obraz 

svíčky na stínítku. Jaké vlastnosti má tento obraz? Pouţijte výrazy z úlohy 17 c). 

a) __________________ 

b) __________________ 

c) __________________ 
                                        

 

Domácí úkol 

3) 

Nakreslete a podrobně popište  průřez lidským okem (obrázek můţe být i ofocený). 

 

 

 

 

 

 

 

  

    o o 
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34/ 

Zjistěte, jaký typ čoček pouţívají v brýlích lidé, kteří:  

a) nevidí na dálku (krátkozrací), 

_____________________________________________ 

b) nevidí na blízko (dalekozrací). 

_____________________________________________ 

 

Zakreslete, jak dané čočky upraví jejich vadu zraku. 

a) krátkozrací                                               b) dalekozrací 

 

 
 

 

 

 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XVII. 

Zjistěte (vyhledejte v literatuře), nakreslete a napište názvy šesti druhů tvarů čoček. 
 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kontrolní otázky: 

1. 

Jakou čočku má v brýlích váš spoluţák, který bez nich nevidí na tabuli? ____________ 

Vysvětlete obrázkem, jak mu brýle upraví vadu zraku.    

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Představte si, ţe jste Robinsonem na pustém ostrově, máte s sebou fyzikální kufřík 

obsahující - rovinné zrcadlo, duté zrcadlo, vypuklé zrcadlo, čočku spojku a čočku 

rozptylku. 

a)  Co všechno z těchto věcí můţete pouţít, abyste rozdělali oheň?  ________________ 

Vysvětlete proč. _________________________________________________________ 

 

b) Co byste pouţili pro vysílání signálů Morseovy abecedy k lodi plující na moři? 

______________________________________________________________________ 

Vysvětlete proč. 

______________________________________________________________________ 

 

8. HODINA 
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Dnes budeme pozorovat, jak fungují naše oči a že se na ně nemůžeme vždy úplně 

spoléhat. 

 

35/ 

Poţádejte vyučující o „označené“čočky. 

a) Určete, která z nich je spojka ___________ a která rozptylka ___________. 

b) Určete u spojky, kolikrát zvětšuje. Vhodný návod naleznete v knize Základy  

přírodních věd v pokusech, s. 194.  

Napište, kolikrát můţe zvětšovat vaše spojka:  __________krát. 

c)  Určete ohniskovou vzdálenost spojky. Návod na pracovní postup můţete nalézt  

v učebnici Macháček, M. Fyzika pro 7. ročník ZŠ II (s. 82). 

      f = __________m 

      Vypočtěte, kolik má tato čočka dioptrií pomocí vztahu:  

                                                         optická mohutnost =               1                _                   

                                                                                            ohnisková vzdálenost 

 

                                                          optická mohutnost = _________D. 

d) Určete ohniskovou vzdálenost rozptylky. O radu, jak postupovat, poţádejte 

vyučující.            f = _________m 

     optická mohutnost = _________D 
 

Domácí úkol 

4) 

Získejte alespoň 5 obrázků s optickými klamy  a vysvětlete je (popřípadě sdělte řešení). 

 

36/ 
Nalezněte slepou skvrnu svých očí pomocí kartičky s kolečkem a kříţkem. Pracovní 

postup vám poradí vyučující. 

 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: ________________ 

 

37/ 
Stočte 10 – 12 listů papíru do trubky. Postavte na text knihy a k hornímu otvoru 

přitiskněte zlehka oko tak, aby nikde nepronikalo světlo. Zpočátku nebudete moci nic 

přečíst. Zavřete druhé oko a dívejte se dále do trubky 1 - 2 minuty. Po chvíli se začne 

text objevovat v matném světle, které prochází bílým papírem. Jakmile budete moci 

jasně číst, rychle se podívejte do zrcátka, jak vypadá zřítelnice (pupila) vašeho oka a 

chvilku ji pozorujte. 

Popište, co jste pozorovali. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 K čemu tato schopnost zřítelnice slouţí? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

38/   
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Vyrobte hračku naznačenou v učebnici Macháček, M. Fyzika pro 7. ročník ZŠ II (s. 87). 

Vyučující vám můţe ukázat i výrobky vašich starších spoluţáků. Jakou schopnost zraku 

tato hračka vyuţívá?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Co je to stereografie? Jak vzniká a jak se pouţívá? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Domácí úkol 

5) 

Vysvětlete, co to jsou mimikry. 

______________________________________________________________________ 

Uveďte 2 - 3 tři příklady i s obrázky. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Jak byste se v přírodě nejvhodněji maskovali. Zdůvodněte.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XVIII. 

Zvolte si jedno nebo více témat a zpracujte je jako referát (stačí v rozsahu 1 - 2 stran A4 

včetně obrázků). 

a) Proč některé národy mají šikmé oči. 

b) Jak vidí albíni (lidé) a zda má barva očí vliv na kvalitu vidění. 

c) Popište 2 - 3 druhy hmyzu, ptáků nebo  zvířat, kteří vidí jinak než lidé. 

d) Jaké jsou nemoci zraku, zda a jak je lze léčit. 

e) Jak „vidí“ nevidomí a jak je jim usnadňován život. 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XIX. 

Navštivte Národní technické muzeum oddělení Interkamera vzadu vlevo nebo zjistěte 

v literatuře význam zvýrazněných slov. 

20. léta 19. století  … Thamatropy 

______________________________________________________________________ 

zraková setrvačnost oka 1/30 - 1/7 sekundy 

______________________________________________________________________ 

stroboskopické kotouče … Simon Strupfer (1792 - 1864) 

______________________________________________________________________ 

fermakistiskop … Pletan 

______________________________________________________________________ 

loukoťový jev … Petier Mark Roget 

______________________________________________________________________ 

kineskop - tep srdce … J. E. Purkyně 

______________________________________________________________________ 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Kontrolní otázky: 

1. 

Čočka lidského oka je vzdálena od sítnice 2 cm (ohnisková vzdálenost).  

a) Zakreslete jednoduchý obrázek lidského oka. Vyznačte v obrázku: čočku, sítnici a 

ohniskovou vzdálenost. 

 

 

 

b) Vypočtěte optickou mohutnost lidského oka. 

 

 

2. 

Uveďte alespoň dva příklady, kdy nás naše oči „klamou“.________________________ 

Pokuste se vysvětlit proč.__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. HODINA 
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Dnes budeme zkoumat, jak fungují různé optické přístroje. Dále zjistíme, jak 

vzniká duha. 

 

Domácí úkol 

6) 

a) Vyrobte si tuto hračku s vlastním obrázkem nebo textem. Kolečka slepte zadní 

stranou k sobě. Při otáčení vám obrázky  z obou kartiček splynou v jeden. 

 

                       Přední strana                            Zadní strana 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Vyrobte „pohyblivé“ obrázky ještě dvěma dalšími způsoby. 

  

39/ 

Vysvětlete princip filmu (počet snímků na určitou dobu, rychlost promítání, proč se lidé 

na velmi starých filmech pohybují tak rychle a trhaně, popř. jakou rychlostí se snímají 

filmy studující růst květin, a jiné zajímavosti). 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

40/ 

a) Vyrobte si z krabice, plechovky, krabičky od filmu apod. dírkovou komoru. 

Pracovní  postup můţete najít například v knize Základy  přírodních věd v pokusech 

(s. 187), Fyzika  v sešitě (s. 51 - 52), učebnici Kolářová, R. Fyzika pro 7. roč. ZŠ, 

Macháček, M. Fyzika pro 7. ročník ZŠ II (s. 53). Můţete si vyrobit i fotoaparát se 

zaostřováním viz Základy  přírodních věd v pokusech  (s. 197). 

b) Vysvětlete na jakém principu zobrazuje fotoaparát. Nakreslete i obrázek. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D o br o vo ln ý  úk o l :  

XX. 
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Sestavte funkční mikroskop nebo dalekohled. Pomůcky můžete použít ze školních 

stavebnic nebo optických souprav. Návody naleznete například v:  brožurce k optické 

soupravě, Fyzika v sešitě (s. 47 - 50), Praktika školních pokusů, Základy  přírodních věd 

v pokusech (s. 195). 

 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: ________________ 

 

Nakreslete sestavu a šíření hlavních paprsků. 

 

 

 
D o br o vo ln ý  úk o l :  

XXI. 

Zpracujte referát (stačí v rozsahu 1 - 2 stran A4 včetně obrázků) o činnosti 2 - 3 

z následujících přístrojů:  meotar, epiprojektor, diaprojektor, kamera apod. 

 

D o br o vo ln ý  úk o l :  

XXII. 

Sestrojte diaprojektor dle návodu v knize Základy  přírodních věd v pokusech (s. 202). 

 

41/ 

Vezměte si hranol a pozorujte přes něj sluneční světlo nebo světlo meotaru nebo 

lampičky (!Nedívejte se přímo do zdroje světla.) tak, aby se vám podařilo vidět 

barevné prouţky? Uţ jste někdy pozorovali toto spektrum barev?_________________ 

Uveďte alespoň tři příklady situací, kdy jste jev pozorovali._______________________ 

_______________________

_______________________ 

Pokusy, které jste prováděli a jevy, které jste pozorovali vám dokázaly, ţe světlo, které 

vnímáme jako bílé je ve skutečnosti sloţeno z řady barev. Pokuste se vysvětlit jak 

z bílého světla barvy spektra vznikají. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

42/ 

a) Najděte v literatuře způsob jak lze rozloţit bílé sluneční světlo (či světlo lampy) na 

spektrum barev. Předveďte rozloţení bílého (slunečního) světla na spektrum barev. 

 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: ________________ 

 

b) Nakreslete a napište barvy spektra ve správném pořadí. 

 

 

 

 

 

 

43/  



 234 

  

stínítko   

Do dráhy barevných paprsků spektra vloţte spojku. Pokuste se najít vhodnou vzdálenost 

pro danou spojku, tak aby se vám opět vytvořilo bílé světlo. 

 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: ________________ 

 

44/ 

Nyní budeme pozorovat odlišný způsob vzniku spektra barev. 

a) Proveďte následující pokus: Vezměte kulatou baňku naplněnou vodou a posviťte do 

ní úzkým paprskem světla (viz obrázek). Pokus je náročný na nalezení správné 

polohy dopadajícího paprsku a stínítka na pozorování vzniklého spektra! 

 
 

 

 

                                                       

 

 

 

 

Popište (dokreslete), co pozorujete. 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Najděte v literatuře a nakreslete, co se děje s paprsky světla v kapce vody. Jak vzniká 

duha? 

 
 

 

 

 

 

c) Pokuste se vysvětlit shody v šíření světla v pokusu 44 a)  s poznatky z otázky 44 b).  

    Pokuste se nyní vysvětlit v důsledku jakého jevu vznikají barvy spektra. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

d) Na základě pokusu 44 a) vysvětlete, za jakých podmínek můţete pozorovat na obloze 

duhu? Popište (můţete i obrázkem), kde jste vy, sluníčko, dešťové kapky. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Kontrolní otázky: 

1. 

Vyberte si některý z optických přístrojů a vysvětlete jeho funkci - i obrázkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Uveďte příklad pokusu nebo jevu, kterým byste získali spektrum barev: 

a) pomocí lomu světla,             

_________________________________________________________ 

b) pomocí totálního odrazu.     

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. HODINA 
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Tuto hodinu se dozvíme zajímavosti o skládání barev a využití poznatků v praxi. 

Tuto hodinu rovněž odevzdáváte své práce.  

Kaţdý z vás napíše do přiloţené tabulky vlastní hodnocení, jak by oznámkoval 

svoji práci a práci svých kolegů (kaţdého zvlášť) a pokud moţno zdůvodní proč (viz 

komentář). 

Po té, co vám budou pracovní listy opraveny a ohodnoceny, bude následovat 1 - 2 

vyučovací hodiny na zopakování učiva. Připravte si otázky. Nebudou-li dotazy, je to pro 

vyučující známka, ţe všemu rozumíte. Na závěr bude následovat test z učiva optiky 

(šíření světla) v rozsahu vaší učebnice a důleţitých poznatků z pracovních listů. 

Doporučuji řídit se při přípravě na test také kontrolními otázkami z pracovních listů. 

 

45/ 

Nastudujte si z učebnice ze stránky 180, jak vnímá naše oko barvy.  

Vyrobte barevné nebo různé černobílé kotouče. O ukázky  poţádejte vyučující. 

 

Předvedeno dne _________________ podpis vyučující: ________________ 

 

Vysvětlete, co vidíte při jejich roztočení a proč. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

46/ Pozn.: Současně s pokusy a výkladem učitele - záleží na dostupných pomůckách. 

a) Jaké barvy vznikají vzájemným překrýváním červené (Č), modré (M) a zelené (Z) 

barvy? 
Č + M = ________________                                  Z + M = ________________ 

Č +  Z = ________________                           Č + Z + M = ________________ 

 

b) Jak se říká těmto barvám? 

______________________________________________________________________

Podívejte se lupou na kraj obrazu zapnuté televize. Co vidíte? 

______________________________________________________________________ 

 

47/ Pozn.: Současně s pokusy a výkladem učitele - záleží na dostupných pomůckách. 

a) Co znamenají v optice, v zobrazování, v tisku zkratky RBG a CMYK? Kde se daná 

sestava vyuţívá? 
RBG ______________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

CMYK    ___________________________________________________________________ 

         ______________________________________________________________________ 

 

b) Jaké barvy vznikají vzájemným překrýváním doplňkových barev? 
 

 ________+ ________= ____________                               ________+ ________= _________            

________+ ________ = ____________             ________+ _______+ ________= _________ 

 

 

 

 

c)  Vysvětlete (pokud moţno i obrázky), jak vznikají barevné (i černobílé) obrazy: 
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 1/ v časopisech, fotografiích, novinách, knihách;  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
2/ na televizní obrazovce, na obrazovce PC. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

HODNOCENÍ:   

Hodnotíte všechny členy skupiny - tedy i sebe. Do tabulky pište známky. Případné 

slovní komentáře uvádějte dolu nebo na druhou stranu papíru, popř. na další papír. 

Jméno ţáka    

Práce v hodinách    

Aktivita a ochota 

připravovat pokusy 

   

Aktivita a ochota provádět 

pokusy 

   

Vyhledávání informací 

v literatuře 

   

Vyhledávání informací na 

internetu 

   

Zpracovávání 

dobrovolných úkolů 

   

Ochota poradit a vysvětlit 

ostatním ve skupině 

   

Ochota dojít se zeptat, 

kdyţ nerozumíme 

   

Ochota dodělat úkoly, 

které se v hodině nestihly 

   

Zapisování do pracovních 

listů 

   

Kreslení obrázků    

Spolupráce ve skupině    

Celkové hodnocení 

vynaloţené práce 

   

Komentář:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Náměty k úlohám pracovních listů jsem čerpala z vlastní zkušenosti a z následující literatury: 
 

BOUDA, J., PURKAR, J. Příručka k žákovské soupravě pro pokusy z optiky. Praha: Komenium, 1982. K-169/82. 

KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 7. ročník ZŠ. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-265-1. 

MACHÁČEK, M. Fyzika pro 7. ročník ZŠ II. 1. vyd. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25857-3. 

MARŠÁK, J. a kol. Fyzika v sešitě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1991. ISBN 80-85298-39-2. 

MINAŘÍK, P. a kol.  ... lehkých pokusů pro malé debrujáry. 1. vyd. Praha: AMD ČR,  1992. 

ROJKO, M. a kol. Fyzika kolem nás: Fyzika 2 pro základní a občanskou školu. 1. vyd. Praha: Scientia, 1996.  

ISBN 80-7381-057-7. 

SVOBODA, M. Praktikum školních pokusů II.  Praha: Karolinum, 1994. 382-77-94. 
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Ukázka sebehodnocení ţáků.  
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Pracovní listy - způsob zadání I. 

 

 Práce zadána dne ________________. 

 Dostáváte do rukou pracovní listy, které by vám měly pomoci odhalit taje jedné 

z kapitol fyziky - optiky (tj. učiva o světle). Pracovní listy je nutné nosit na 

kaţdou vyučovací hodinu. 

 Pracujete ve dvojicích nebo v trojicích (upřesní vyučující). 

 Pracovat na těchto materiálech můţete v hodinách fyziky v období _________ 

nebo ve volném čase doma. Doporučuji poţádat v hodinách předmětu 

Informatiky, zda byste si nemohli potřebné informace vyhledávat na internetu. 

Jak si práci rozvrhnete záleţí na vás. V textu je  proloţeně napsán  doporučený 

čas vypracování úkolů. Plnění úkolů si pečlivě rozvrhněte, nenechávejte vše aţ 

na poslední chvíli. 

 V hodinách fyziky vám bude poskytnuta odborná literatura (tu však nelze 

zapůjčit domů), pomůcky na pokusy a rady od vyučující.  

 Odpovídejte na úlohy buď přímo do textu nebo na papíry A4, které k práci 

přiloţíte. Vzhledem k tomu, ţe se hodnotí i estetická úroveň zpracování 

materiálů, doporučuji, abyste materiály nosili v deskách. 

 Dobrovolné úkoly vám mohou zlepšit celkovou známku nebo při kvalitní práci 

můţete získat další známku navíc. Jejich řešení vám také umoţní lépe pochopit 

učivo a objevit různé zajímavosti.  

Celou práci je třeba odevzdat do ________________. 

Pozdní odevzdání má vliv i na celkovou klasifikaci. Toleruje se pouze dlouhodobá 

absence z důvodů váţné nemoci (v tomto případě včas upozorněte vyučující). 

Při odevzdání práce přikládá kaţdý člen vlastní hodnocení všech členů skupiny (tedy 

i sebe), kde vyjádří písemně názor na práci kaţdého člena z následujících hledisek - 

práce v hodině, vyhledávání informací, výroba pomůcek, spolehlivost ve včasném 

plnění úkolů, zpracování materiálů atd. a navrhne známku kaţdému (i sobě). 

 

Jména členů skupiny: _______________________ 

                                    _______________________ 

                                    _______________________ 

 

 

Hodnocení učitelem: 

práce v hodinách a vzájemná spolupráce skupiny ______________ 

zpracování teoretických otázek                              ______________ 

zpracování praktických úkolů                                ______________ 

termín odevzdání                                                    ______________ 

dobrovolné úkoly                                                    ______________ 

______________________________________________________ 

celkové hodnocení                              _____________ 

 

 

 

 

 

Pracovní listy - způsob zadání II. 
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Vlastnosti světla 

 

 

Měsíční projektová práce                                   7. C                          říjen - listopad 

 
- Ţáci pracují ve dvojicích (případně trojicích) na školních, domácích i dobrovolných 

úlohách podle pracovních listů. 

- Pracovní listy jsou ţákům pro kaţdou hodinu rozdány a kaţdá skupina si je zařazuje 

do své sloţky, kterou nosí domů. 

- Ţáci v hodinách fyziky mají k dispozici řadu pomůcek na rozličné experimenty, 

odbornou literaturu a pomoc vyučující. 

- Po 1 - 2 hodinových úsecích společně s vyučující shrnují získané poznatky a po 

dvou hodinách se ověřují získané znalosti desetiminutovkou. 

- Mimo jiné se hodnotí i práce jednotlivých ţáků v hodinách a vzájemná spolupráce 

ve skupině. 

Termín odevzdání pracovních listů, referátů, výrobků a dalších úkolů je ________ 

(práce byla zadána dne ____). Opoţděné odevzdání ovlivňuje klasifikaci !!! 

Po datu odevzdání bude následující vyučovací hodina věnována společnému opakování, 

vystavení výrobků a prací, přednesení referátů. Následně bude předloţen opakovací test 

z celého bloku učiva. 

………………………………………………………………………………………… 

Domácí práce                                        7. B 

 

Praktická aplikace znalostí z učiva optiky. Ţáci mají za úkol vyrobit jeden 

z následujících výrobků: 

- periskop, 

- kaleidoskop, 

- čtyřstěn s lesklými vnitřními stranami. 

 

Ukázky výrobků byly ţákům předvedeny v den zadání úkolu, tj. ______. 

Termín odevzdání práce je ____________. 

Opoţděné odevzdání ovlivňuje klasifikaci !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha IV h 



 241 

Zadání testu po probrání učiva o světle. 

 

TEST OPTIKA - 1. část 

 
1/ 

Vysvětli rozdíly v intenzitě světla, které k tobě prochází přes překáţku (viz obrázek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jasně vidíš svíčku a její plamen, kdyţ je překáţka: 

a) z okenního skla, _______________________________________ 

b) z vody mírně zkalené mlékem, ______________________________ 

c) z cihlové zdi. ____________________________________________ 

 

2/  

Uveď vţdy dva příklady optického prostředí: 

a) průhledného,  __________________________________________ 

b) průsvitného,    __________________________________________ 

c) neprůhledného.   __________________________________________ 

 

3/  

Jaké zákony (pravidla) platí pro světelný paprsek:  

a) šířící se jediným prostředím  (např. vzduchem),   ____________________________ 

b) procházejícím dvěma různými prostředími (např. vzduch - voda),   ______________ 

c) dopadajícím na lesklou plochu? __________________________________________ 
 

4/ 

Jak bude vypadat tvůj obraz? Popiš co nejvíce vlastností obrazu: 

a) v rovinném zrcadle, _______________________________________________ 

b) díváš-li se do lţičky, _______________________________________________ 

 

 

 

c) díváš-li se na vypuklou stranu naběračky,  _________________________________ 

 

 

 

5/   

Proč se ti zdá, kdyţ stojíš ve vodě, ţe máš kratší nohy?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6/ 

 1  2  3 

 Měsíc 
 Slunce   Země 

zdroj světla 

překáţka 

ty 

 



 242 

Co pozoruješ, jestliţe stojíš v místě: 

1) __________________________ 

2) __________________________     

3) __________________________ 

 

 

 

7/ 

Načrtni velikost a „tmavost“ stínu(ů) v těchto případech.  

 

a) b) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

b) d) 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8/ 

Uveď 2 - 3 způsoby, jak lze vyrobit lupu. 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

 

 

9/ 

a) Jaký typ čoček pouţívají lidé, kteří nevidí na dálku?   ____________________ 

b) Vysvětli pomocí obrázku, jak tento typ brýlí napraví danou vadu oka. 

 

 

zdroj světla 

překáţka 

stínítko 
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TEST OPTIKA - 2. část 

 
10/ 

Načrtni uvedené pomůcky a vysvětli princip, na kterém fungují. 

 

a) Kaleidoskop     ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

           ___________________________________ 

___________________________________ 

 

b) Periskop                         ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

 

c) Reflektor                              ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

 
11/ 

a) Vyjmenuj takzvané „základní barvy“. _____________________________________ 

b) Jaké barvy vznikají jejich skládáním? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

12/ 

a) Vyjmenuj základní typy dalekohledů. 

______________________________________________________________________ 

 

b) Načrtni řezy těmito dalekohledy a vysvětli rozdíly v jejich zobrazování. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ 

a) Vyjmenuj barvy spektra  (pokud moţno ve správném pořadí). 

______________________________________________________________________ 

 

b) Uveď 2 - 3 způsoby, jak můţeš vytvořit duhu. 

1) ___________________________________ 

2) ___________________________________ 

3) ___________________________________ 



 244 

14/ 

Vysvětli princip fotoaparátu (obrázkem s popisem, nebo textem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/ 

Zakrouţkuj správné odpovědi.: 

a) Měsíc sám ţádné světlo nevytváří a přesto v noci svítí. Proč? 

A. Měsíc odráţí sluneční světlo. 

B. Měsíc se velmi rychle otáčí kolem své osy. 

C. Měsíc je pokryt tenkou vrstvou ledu. 

D. Na měsíci je mnoho kráterů. 

b) Který obrázek nejlépe znázorňuje průchod světla lupou? 

 

 

A.      B.    C. 

 

 

D.    E. 
 

 

 

 

 

c) Kdyţ začíná divadelní představení, na herečku oblečenou v červených šatech svítí 

bílé jevištní světlo. Náhle světla zhasnou a na herečku je rozsvíceno zelené světlo. Její 

šaty vypadají černé. Proč její šaty vypadají černé? 

A. Šaty odráţejí zelenou sloţku světla. 

B. Šaty pohlcují červenou sloţku světla. 

C. Šaty pohlcují zelenou sloţku světla. 

D. Šaty odráţejí černou sloţku světla. 

 

 

16/   

Ruda a Štěpánka si vyrobili kaţdý svou kapesní svítilnu a pouţili přitom stejné baterie a 

ţárovky. 

 

 

 

 

Potom připojili ke svým svítilnám reflektory vyrobené ze čtvrtek tak, jak ukazuje 

následující obrázek. Rudův reflektor je vyroben z bílé čtvrtky, Štěpánčin reflektor je 

vyroben z černé čtvrtky. 
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Rudova kapesní svítilna - bílý reflektor   

 

 

 

 

 

 

       Štěpánčina kapesní svítilna - černý reflektor 

 

Po té svítilny zapnuli. 

a) Která z kapesních svítilen více osvětlí zeď vzdálenou dva metry? 

    Zaškrtni správnou odpověď.  

A. Rudova (bílý reflektor) 

B. Štěpánčina (černý reflektor) 

 

b) Svou odpověď zdůvodni. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Příloha IV ch 
Upravené testy a desetiminutovky.  

 

1.  Desetiminutovka 

 

1) 

a) Podtrhni z uvedených předmětů ty, které nejsou zdroji světla: svíčka, ţárovka, 

zrcátko, Slunce, Měsíc. 

b) Vysvětli, proč nejsou zdroji světla a přesto „svítí“. ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2) 

Přes různé překáţky pozoruješ nějaký předmět (viz obrázek).   

 

 

 

 

 

 

 

Napiš 2 - 3 materiály, které pro výrobu překáţek pouţiješ, abys předmět: 

a) viděl(a) velmi dobře,  _______________________________________________ 

b) viděl(a) hůře s nejasnými obrysy, _____________________________________ 

c) neviděl(a) vůbec. ___________________________________________________ 

 

Jak se prostředí a, b, c nazývají? 

a - _______________________ 

b - _______________________ 

c - _______________________ 

 

3)  

Máš překáţky s otvory, přes které se chceš podívat na plamen svíčky (viz obrázek). 

Můţeš jej vidět přes všechny překáţky najednou?  ______________ 

Pokud ano, nakresli, kudy půjde světlo. 

Pokud ne, vysvětli. ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předmět 

překáţka 

ty 
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4) 

Dokresli na stínítko nebo na zem (viz obrázek): 

černě - kam za lízátko (postavu) neproniká vůbec světlo, 

šedě -  kam proniká světlo jen částečně, 

ţlutě -  kam proniká světlo v plném jasu. 

 

a)                                                                       b)                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

Co můţeš pozorovat, budeš-li stát na místě A, B, C (viz obrázek)? 

A - _______________________________ 

B - _______________________________ 

C - _______________________________ 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  B  C 

 Měsíc 
 Slunce 

  Země 
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2. Desetiminutovka 

 

1) 

Napiš, jaké vlastnosti má tvůj obraz v rovinném zrcadle. 

______________________________________________________________________ 

Dokaţ obrázkem. 

 

 

 

 

 

 

2) 

Pod jakým úhlem musí dopadat sluneční světlo na zrcátko, jestliţe chceš oslnit 

„prasátkem“ spoluţáka, který sedí pod úhlem 40°  od zrcátka, které drţíš? ___________ 

Vysvětli (můţeš i obrázkem)._______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

3) 

Vyjmenuj vţdy dva materiály, na jejichţ povrchu dochází: 

a) k rozptylu světla,  ______________________________ 

b) k odrazu světla.  ______________________________ 

 

 

4) 

Ve kterém zrcadle se můţeš vidět nejen normálně, ale i vzhůru nohama?  

_____________________________________________________________________ 

Uveď přibliţně vzdálenost, jak daleko musíš být od tohoto zrcadla, chceš-li se vidět: 

a) normálně, _____________________________ 

b) vzhůru nohama._________________________ 
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3. Desetiminutovka 

 

1) 

Dokresli dopadající a odraţené paprsky do obrázku. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

2) 

Uveď příklady, za jakých podmínek nastávají následující jevy. Ke kaţdé situaci nakresli 

obrázek a vyznač chod paprsků. 

a) odraz světla  ______________________ 

 

 

 

 

 

b)  rozptyl světla  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

c) lom světla  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V o 
S F 
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4.  Desetiminutovka 

 

1)  

Jaký typ zrcátka a jaký typ čočky dokáţe soustředit rovnoběţný svazek dopadajících 

paprsků do ohniska? 

______________________________________________________________________ 

 

 

2) 

Jaký typ zrcátka a jaký typ čočky dokáţe vytvořit převrácený obraz předmětu (například 

svíčky)? 

______________________________________________________________________ 

3) 

Vysvětli i obrázkem, jaký typ čoček nosí krátkozrací lidé a jak jim takové brýle 

upravují vadu zraku.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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TEST  -  Optika  

A 

 

1) 

Děti si postavily z kníţek dráhu pro světelné paprsky (viz obrázek).   

 . 

a) 

Projdou paprsky světla touto cestou? ___________________ 

Vysvětli. _________________________________________ 

b) 

Napiš jak lze zařídit, aby paprsky dráhou prošly. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Dokresli své řešení do obrázku. 

 

2) 

Nakresli polohu Země, Měsíce a Slunce při zatmění Měsíce. 

Obrázek popiš a vyznač místa na Zemi, odkud lze pozorovat úplné (u) a odkud částečné 

(č) zatmění Měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  

Vysvětli, jak to, ţe vidíte i zeď, papír a jiné předměty, které nejsou ani zdrojem světla, 

ani nejsou lesklé jako zrcátko. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4) 

a) Popiš, jaké vlastnosti má tvůj obraz ve vypuklém zrcátku, díváš-li se do něj z dálky. 

______________________________________________________________________ 

b) Dokresli do obrázku v místě A vypuklé zrcátko (vypuklou stranou k svíčce) a 

znázorni přibliţně obraz svíčky. 

 

 

 

 

        A 

 

Popiš, jaké vlastnosti má obraz svíčky ve vypuklém zrcadle. 

 

______________________________________________________________________ 



 252 

5) 

Nakresli, jak se dál budou šířit dva rovnoběţné paprsky světla po dopadu: 

a) na vyleštěný rovný plech,     b) na sníh, 

 

 

 

 

 

 

 

c) na rozhraní vzduchu a vody,    d) na rozhraní skla a vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

6) 

a) 

Jakou vadu zraku mají dalekozrací lidé? ______________________________________ 

Jaký typ čočky nosí v brýlích?  _____________________________________________ 

b) 

Nakresli obrázek řezu oka a průchodu hlavních paprsků, kdyţ tito lidé nemají brýle. 

 

 

 

 

 

 

c) 

Nakresli obrázek řezu oka, čočky brýlí a průchodu hlavních paprsků, kdyţ pouţijí brýle. 

 

 

 

 

 

 

7) 

a) 

Uveď alespoň dva pokusy, kterými dokáţeš, ţe lze vytvořit z bílého (slunečního) světla 

spektrum barev (můţeš i nakreslit). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) 

Vyjmenuj barvy spektra ve správném pořadí. 

______________________________________________________________________ 
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…………………………………………………………………………………………… 

 

Úloha pro šikuly: 

Vyznač do obrázku, kde všude můţeš stát, abys viděl(a) obraz svíčky v rovinném 

zrcadle. Dokáţeš-li, vysvětli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

TEST  -  Optika  

B 

 

1) 

Máš tři destičky - z plechu, ze skla a z tenkého papíru.  

a) 

Popiš, jak výrazně uvidíš svíčku, budeš-li se na ni dívat přes destičku: 

z plechu, ______________________________________________________________ 

ze skla, _______________________________________________________________ 

z tenkého papíru. _______________________________________________________ 

b) 

Jak se říká materiálům, které mají optické vlastnosti jako: 

plech, _______________ 

sklo, ________________ 

tenký papír. __________ 

 

2) 

Nakresli polohu Země, Měsíce a Slunce při zatmění Slunce. 

Obrázek popiš a vyznač místa na Zemi, odkud lze pozorovat úplné (u) a odkud částečné 

(č) zatmění Měsíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrcátko 
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3)  

Tomáš svítí na zrcátko laserovým ukazovátkem a pozoruje odraţené světlo na zdi  

(viz obrázek). 

a) 

Jaký je úhel dopadu paprsku, jestliţe úhel δ je 80°? ______________________ 

b) 

Jak se změní úhel odrazu, jestliţe bude Tomáš svítit na zrcátko pod větším úhlem 

dopadu ? _______________ 

c) 

Dokresli do obrázku přesnou polohu zrcátka. 

     zrcátko 

 

 

 

 

 

 Tomáš      světlo na zdi 

 

4) 

a)  

Popiš, jaké vlastnosti má tvůj obraz v dutém zrcátku, díváš-li se do něj z dálky. 

______________________________________________________________________ 

b) 

Dokresli do obrázku v místě M duté zrcátko (dutou stranou ke svíčce) a znázorni 

přibliţně obraz svíčky. 

 

 

 

 

       M 
Popiš, jaké vlastnosti má obraz svíčky v dutém zrcadle. 

______________________________________________________________________ 

 

5) 

Nakresli, jak se dál budou šířit dva rovnoběţné paprsky světla po dopadu: 

a) na bílé tričko,      b) na rozhraní vzduchu a skla, 

 

 

 

 

 

 

c) na rovinné zrcátko,     d) na rozhraní plexiskla a vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

δ 
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6) 

a) 

Jakou vadu zraku mají krátkozrací lidé? ____________________________________ 

Jaký typ čočky nosí v brýlích? _________________________________________ 

b) 

Nakresli obrázek řezu oka a průchodu hlavních paprsků, kdyţ tito lidé nemají brýle. 

 

 

 

 

 

c) 

Nakresli obrázek řezu oka, čočky brýlí a průchodu hlavních paprsků, kdyţ pouţijí brýle. 

 

 

 

 

7) 

a) 

Uveď alespoň dva pokusy, kterými dokáţeš, ţe lze vytvořit z bílého (slunečního) světla 

spektrum barev. Můţeš i nakreslit. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) 

Vyjmenuj barvy spektra ve správném pořadí. 

______________________________________________________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Úloha pro šikuly: 

Vyznač do obrázku, kde všude můţeš stát, abys viděl(a) obraz svíčky v rovinném 

zrcadle. Dokáţeš-li, vysvětli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrcátko 
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Příloha V a 
Ukázka zadání projektu. 

 

„ Konference o elektrárnách“ … 9. ročník 
 

Práce je určena pro 6 skupin cca 3 - 4 členných. Je-li třída, v níž žáci nedokáží 

spolupracovat v těchto skupinách tak, aby všichni přiložili ruku k práci stejným dílem, 

může být více skupin.V každé třídě však musí být vyčerpány všechny druhy elektráren. 

Nepůjde-li to jinak, určíme témata práce jednotlivých skupin losováním. Při hodnocení 

nebude brán zřetel na to, že ve skupině pracovalo méně žáků.   

Druhy elektráren (tudíž skupiny): 

 větrné 

 sluneční 

 vodní - řeky 

 vodní - moře 

 tepelné 

 jaderné 
Vašim úkolem je přes nezamlčení nevýhod daného typu elektrárny snažit se přesvědčit 

o výhodnosti využití právě vašeho typu. Proto se snažte najít lokalitu, která je právě pro vaši 

elektrárnu nejvýhodnější. 

 

Písemná část: 

Pokyny pro zpracování písemné dokumentace: 

zpracovaní na formát A4 

1. str. - třída, školní rok, jména členů skupiny, název typu elektrárny + obrázek 

2. str. - jednoduše vysvětlit princip činnosti vašeho typu elektrárny + nákresy 

            (text by měl obsahovat: způsob získávání energie, systémy elektrárny, místní  

podmínky umístění elektrárny apod.) 

3. str. -  výhody a nevýhody vašeho typu elektrárny, účinnost, ekologický vliv,  

skladování odpadu  atd. Informace doplňte vašimi názory. 

!!! nezapomeňte uvádět zdroje informací, z nichž jste čerpali (adresy internetu, 

autor a název knihy, ..) 

Součástí klasifikace bude obsahová správnost, výběr podstatných informací, grafická 

úprava, míra vlastního zpracování.  

 

Praktická část 

Vyrobit maketu daného typu elektrárny. 

 

Prémiová část 

Dle kvality  úrovně zpracování může být hodnocena zvlášť nebo využita ke zlepšení  

známky z projektu. 

Vyrobit plastickou mapu ČR a na ní vyznačit výskyt všech využívaných typů elektráren. 

 

Prezentační část 

Doba prezentace bude cca 4 - 5 min. 

Výstup před třídou. Vysvětlení funkce elektrárny, výhod a nevýhod. Ukázka a popis 

makety. Další zajímavosti. 

Termín prezentace - 18/2 2005. Doporučuji předložit písemné zpracování do 16/1; 

není podmínkou, stačí vše odevzdat 18/2. 
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Příloha V b 
Ukázka zpracování projektu v šestém ročníku. 
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Příloha V c 
Ukázky výrobků žáků.  

 

Obr. P5-1  

 
 

 
Obr. P5-2  
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Příloha V d 
Ukázka programu veřejné prezentace školního projektu realizovaného na ZŠ Uhelný trh  

paní učitelkou Mgr. V. Kamenickou.  
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