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Anotace diplomové práce
Tato práce je zaměřena na environmentálni výchovu a vzdělávání na 1. stupni
základní školy. Měla by přispět к řešení problému, jak zařadit environmentálni výchovu do výukového procesu. Práce předkládá popis projektu zaměřeného na výrobu a
recyklaci surovin uskutečněného v průběhu dvou let ve dvou pátých třídách. Závěrem
lze říci že jedním z efektivních způsobů integrace environmentálni výchovy a vzdělávání na 1. stupni je projektová metoda a práce podle kritického myšlení.

Annotation
The thesis is focused on environmental education and training on primary
school. It should contribute to problem solving how to include environmental education
in educational process on primary school. The thesis deals with the description of the
project, which is focused on production and materials recycling. The pupils from fifth
classes have successfully realized this project during two years.
In conclusion it is possible to say that one of the most effective way, how to integrate environmental education and training on primary school is the project method
and work with critical thinking method.
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1 Úvod
„..nebaví mě chodit do školy." Jaký je důvod, že je tato věta vyslovována po generace? Dokážeme přístup žáků ke školní práci změnit? Snad každý z nás se o to pokouší, ale cesty jsou různé. Toto je začátek té mé.

Moje práce se zaměřuje na vztah mezi obsahem učiva a použitými metodami,
klade si za cíl vzbudit zájem žáků, získat jejich pozornost a podnítit touhu po informacích, vést je ke kritické sebereflexi a podpořit nejen jejich práci, ale v neposlední řadě i
odvahu hájit svůj názor.
Každé dítě rádo ukáže, že něco umí nebo ví: Když se к tématu vracíme i v jiných
předmětech, děti se ocitají na známé půdě a vděčněji objevují nové souvislosti. Mezipředmětové vztahy jsou důležité pro jejich orientaci v učivu. Pro uplatnění dětí v životě
ve světě je nutné spojit dále školní teorii s praxí. Zpětná vazba přicházející z každodenního prověřování vědomostí a dovedností v nahodilých životních situacích poskytne
dětem motivaci pro další práci.
Je třeba klást důraz na komplexní vnímání světa, neboť svět, který nás obklopuje, také nepřináší hotové, izolované poznatky. Působí globálně a my jej také tak poznáváme, vnímáme a prožíváme.
Soudobé snahy pedagogů směřují ke zvýšení aktivity žáků ve vyučovacím procesu. Podnítit žáky к uvědomělé a cílevědomé učební aktivitě, volit zajímavé způsoby
práce a využívat rozmanité výukové metody, je prioritní snahou učitelů a také cestou
vedoucí к spokojenému žákovi.
Svou práci jsem zaměřila na praktické využití metody projektového vyučování a
systému podle alternativních metod kritického myšlení tak, aby environmentálni výchova prolínala výukou přírodovědy na 1. stupni ZŠ.
Celá práce je rozdělena na dva oddíly. V teoretické části se zabývám ekologickou výchovou a vzděláváním, cíly environmentálni výchovy a recyklací od třídění odpadů po výchovu konzumenta. Analyzuji projektovou metodu a metody kritické myšlení, zabývám se jejich podstatou a hlavními znaky.
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V praktické části je mým stěžejním cílem příprava a realizace projektu zaměřeného na výrobu železa, papíru, cukru a skla a následného projektu s názvem „Recyklace." Kladu velký důraz na ekologickou výchovu žáků. Snažila jsem se u nich vytvářet
uvědomělé postoje к životnímu prostředí a učila je prakticky správně třídit odpady.
Chtěla jsem vyvést žáky z jejich lhostejnosti a ignorace.
Dále se snažím ukázat, že se projektová metoda může stát součástí výuky předmětů na 1. stupni ZŠ, že její využívání a uplatňování může být nejen příjemným zpestřením výuky, ale i velmi přínosné z hlediska efektivní realizace výchovně - vzdělávacího procesu.
V průběhu své pedagogické praxe jsem zjistila, že pouze aktivní podíl žáků
na procesu učení je smysluplným využitím jejich potenciálu, schopností a dovedností.
Umožňuje jim soustředit se na proces učení a přináší radost a víru v sebe sama. Novým
přístupem ke vzdělávání, ke kterému nás směřuje transformace českého školství, můžeme docílit žádoucích změn.
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2 Ekologická výchova a vzdělávání
na základních školách
2.1 Co je to ekologie

Ekologie (z řeckého oikos - "dům" a loga "věda") je odvětví vědy zkoumající
vztahy organismů к vnějšímu prostředí a vztahy organismů navzájem (včetně člověka).

Poprvé tento termín použil v roce 1866 německý biolog Ernst Haeckel. Jeho práce vycházela z díla Charlese Darwina, který studoval vztah organismů к prostředí a jejich vývoj.
Na mezinárodním botanickém kongresu v Bruselu v roce 1910 byla ekologie definována jako zvláštní odvětví biologie. Od té doby patří mezi základní biologické disciplíny a zároveň je vědou interdisciplinární. Poskytuje teoretický základ všem aktivitám vedoucím к ochraně životního prostředí. Ekologii jako takovou lze rozdělit podle
specifického zaměření na různé podobory. Rozdělení podle lit. [25]:
2.1.1

Ekologie

obecná

Ekologie obecná se zabývá obecnými přírodními zákonitostmi, které objasňuje,
třídí a shrnuje. Získané poznatky uplatňuje při sestavování syntetických závěrů. Sleduje
čtyři základní úrovně:
•

Jedince

•

Populaci

•

Společenstvo

•

Ekosystém

Obecnou ekologii tedy dále třídíme podle lit. [17] na:
•

Autoekologie - studuje vztahy mezi prostředím a jedincem

•

Synekologie - vztahy dvou nebo více druhových populací navzájem, společenstev, ekosystémů a biosféry
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•

Demekologie - část obecné ekologie, studium populací a jejich vlastnosti

•

Antropoekologie

Ekologie

- ekologie člověka, přelidnění.

speciální

Ekologie speciální se zaměřuje na vybrané problémy mikroorganismů, rostlin a
živočichů na různých ekologických úrovních (zabývá se např. ekologií drobných zemních savců žijících na výsypkách po hnědouhelné těžbě). Některé prameny uvádějí název ostrovní.
2.1.3

Ekologie

aplikovaná

Ekologie aplikovaná se zabývá problémy životního prostředí, znečišťováním
ovzduší, půdy a vody. Hledá postupy pro tvorbu optimálního životního prostředí člověka a pro ochranu přírody.
2.1.4

Ekologie

krajiny

Ekologie krajiny spolupracuje s geografií, úzce souvisí s ekonomií a využívá poznatky aplikované ekologie. Sleduje krajinu jako jednotný územní celek sestávající
ze souboru ekosystémů a veškerých lidských aktivit. Jejím úkolem je sladit ekonomické
aktivity s typem krajiny.
2.1.5

Ekologie

člověka

Ekologie člověka tzv. antropoekologie (Human ecology) je speciální mezioborová disciplína využívající poznatků přírodních věd, filozofické antropologie, soudobé
psychologie, sociologie, kulturologie, popř. i některých idejí východní filozofie. Snaží
se nově definovat vztahy mezi člověkem a životním (zejména přírodním) prostředím.
Jejím cílem je vymezit nutná pravidla chování, která jsou potřebná к zachování а к následnému zlepšení životního prostředí.
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Další dělení ekologie
Jiné dělení ekologie na podobory podle lit. [8]:
1. Ekologii krajinnou.
2. Ekologii ostrovní - ostrovní vztahy na pevnině.
3. Ekologii invázni - nepřirozená invaze nových druhů.
4. Paleekologii - z fosilních nálezů.
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2.2 Základy ekologické výchovy a vzdělávání
na 1. stupni ZŠ
Ekologickou výchovu a vzdělávání zajišťuje MŠMT ČR dle ustanovení vlády
ČR č. 232/1992, lit. [18] str. 3.
Ekologická výchova je prakticky začleněna do všech vyučovacích předmětů
na základních školách. Jsou to především přírodověda, přírodopis, biologie, vlastivěda,
zeměpis, občanská nauka a chemie.
"Dosavadní koncepce ekologického vzdělávání a výchovy v České republice vychází ze skutečnosti, že se problematika životního prostředí dotýká všech oblastí lidské
činnosti a že je tedy ekologické vzdělávání a výchova mezioborovou
předmětovou) záležitostí",

(ve školství mezi-

dle lit. [18], str. 3.

Na prvním stupni základní školy prolíná ekologická výchova a vzdělávání především tyto předměty: prvouka (1. - 3. ročník), přírodověda

a vlastivěda ( 4 . - 5 . roč-

ník).
• prvouka

má charakter

komplexního,

přírodovědného

a

společensko-vědního

vzdělávání." dle lit. [21], str. 70. Prvouka je základním kamenem pro
další práci v přírodovědě a vlastivědě. Žáci zde vychází ze znalostí a
dovedností získaných v průběhu života v rodině, MŠ, případně jinde.
Environmentálni vzdělávání lze zařadit do všech vzdělávacích celků.
• Přírodověda je komplexní přírodovědný předmět, „... má charakter aktivního poznávání přírody a životního prostředí, člověka, jeho vlivu na přírodu
i na něj samého", dle lit. [21], str. 70. Což umožňuje aktivní ochranu
všech složek životního prostředí.
• Vlastivěda

navazuje svým obsahem na přírodovědu, umožňuje získávat komplexnější pohled na člověka a jeho okolí v souvislostech historických, společenských, mezilidských a sociálních vztahů.

Ochrana životního prostředí by se měla stát nezbytnou součástí života ve škole.

Diplomová

práce

- 14 -

Ekologická výchova a vzdělávání

Pedagogická

fakulta UK

Katedra biologie a ekologické

výchovy

2.3 Cíle environmentálni výchovy
Terminologie:
• Environmentálni

- z anglického environmental - týkající se životního prostředí,
způsobený životním prostředím.

• Životní prostředí - (angl. environment) je vše, co vytváří přirozené podmínky
existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
• Ekologie - je biologická věda zabývající se vztahem organismů a jejich prostředím a vztahem organismů navzájem
»

2.3.1

Environmentálni

vzdělávání, výchova a osvěta

Environmetální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) mají vést к myšlení a
jednání, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, к vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek а к úctě
к životu ve všech jeho formách. (§16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí)
Mezi základní environmentálni pojmy patří udržitelný rozvoj, který hovoří
o nutnosti nastavení chování lidstva a jedinců tak, aby nedocházelo к nevratným změnám v ekosystémech na Zemi, vedoucím к zániku.
Za současného stavu životního prostředí je třeba o těchto problémech hovořit
s dětmi od jejich nejútlejšího věku, vést je к šetrnějšímu chování ke svému okolí, protože nedojde-li ke změně chování podstatné části lidstva, nebude mít smysl již o udržitelném rozvoji hovořit.
Problematikou definování aspektů udržitelného rozvoje se zabývá řada pracovišť
a organizací. Po celém světě se pořádají konference, např. Summit Země, konaný roku
1992 v Rio de Janeiro, kde vznikl dokument Agenda

21", který nastiňuje možnosti

udržitelného rozvoje, viz. lit. [16].

Diplomová

práce

- 15 -

Ekologická výchova a vzdělávání

Pedagogická

Katedra biologie a ekologické

fakulta UK

výchovy

V současné době se vývoj společnosti ubírá cestou konzumu a s ním spojenou
spotřebou zdrojů.
Pro zachování udržitelného rozvoje je třeba nastavit pozvolný obrat v myšlení
lidstva. Čím dřív si lidé uvědomí zásadnost tohoto problému, tím dřív se podaří nastavit
nové ekonomické modely vedoucí ke konzervaci energie, к průmyslové ekologii a ekologickému zemědělství. Jen nevyhnutelná změna v postojích jednotlivců může vést
к etickému jednání a chování lidí, к jejich uvědomělému přístupu ke konzumu a změně
jejich tržního pohledu na svět.
Změna vzdělávání je základním krokem ke změně postojů budoucích generací a
je závislá na přípravě učitelů a studentů.
»

Požadavky na vzdělávání lze shrnout do několika bodů:
•

Musí probíhat kontextuálně, nejen ve škole

•

Interdisciplinárně - žádný problém neexistuje izolovaně

•

S vědomím krize současnosti musí být cílevědomé, koncepční, systémové, účelné

•

Důraz klást na studium, ne na vyučování - vyvolat zájem dětí

•

Aktivní zkoumání, experimentování, kritické myšlení - výběr relevantních informací

•

Důležitá je vyváženost a rovnováha informací a tím vytvoření hodnotového systému

•

Vzhledem к rozvoji společnosti je nezbytné, aby toto vzdělávání bylo celoživotní a pro všechny

Vzdělávání ve vztahu к hodnotám udržitelného života musí vést žáky к ohleduplnosti к životnímu prostředí, smyslu pro odpovědnost ve vztahu к životnímu prostředí,
к ochraně biodi verzi ty a omezenému užívání přírodních zdrojů.
Vhodný pedagogický přístup by měl tyto myšlenky reflektovat, používat moderní metody vyučování, experimentální a kooperativní učení, kreativní myšlení a nedílnou
součástí výuky by měla být práce v terénu, nesoucí praktické zkušenosti.
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Měla by probíhat debata o budoucnosti, nástin budoucích problémů (omezené
přírodní zdroje, ropa, uhlí a pitná voda) a z nich plynoucí budování návyků, např. problematika recyklace - kontejnery ve třídách - a šetření s pitnou vodou.
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2.4 Environmentálni vzdělávání učitelů
Z hlediska environmentálního vzdělávání (EV) učitelů lze sledovat rozdílné přístupy vedení jednotlivých fakult. Součástí legislativní podpory je v rámci vládní strategie v této oblasti program s názvem „Státní program environmetálního

vzdělávání a

osvěty", zkráceně SPEVVO, viz. lit. [22], který je nazýván akčním plánem vlády
č. 1048.
Podle Dr.Horké lit.[12], str. 7 probíhá EV příprava učitelů na fakultách podle
těchto výchovně vzdělávacích cílů:
•

V souvislostech objasnit základní pojmy EV

•

Určovat vývoj vztahů člověka к přírodě

•

Znát stav a problémy životního prostředí v ČR, globální problémy a nástroje péče o životní prostředí

•

Žáky aktivně interdisciplinárně učit tato témata

•

Umět vysvětlit současné trendy v EV a orientovat se v historických souvislostech vývoje

•

Podporovat aktivní zapojení do péče o životní prostředí v rámci udržitelného rozvoje svým jednáním i výchovným působením

•

Začleňovat EV do vzdělávacího programu i reálné výuky

•

Diagnostikovat žákovo pojetí učiva o problematice životního prostředí a
umět s ním pracovat teoreticky i prakticky, efektivně zařazovat netradiční
postupy

•

Učivo zaměřit regionálně, připravit dlouhodobý program výchovné práce
a průběžně ho aktualizovat

•

Zaměřit se na praktické činnosti, začlenit naučené do každodenního života

•

Vést děti k tomu, aby přebíraly zodpovědnost za své chování v souladu
s principy udržitelného rozvoje

•
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2.5 Recyklace a škola
2.5.1

Recyklace
To opravdu nejlepší, co pro naši planetu Zemi můžeme udělat, je vice ji šetřit,

využívat méně z jejich zdrojů. Jádrem problému naší ekologické krize je právě naše
společnost založená na spotřebě. Předtím, než si něco koupíme, měli bychom si položit
otázky: Opravdu tento výrobek potřebuji? Neexistuje nějaký jiný výrobek stejného druhu, ale šetrnější к životnímu prostředí? Jak dlouho mi vydrží? Vím něco o jeho výrobě,
použití, nebo o tom, jak se v přírodě rozkládá? Kde byl tento produkt vyroben a
za jakých podmínek? Je možné tento produkt recyklovat?
Bohužel žijeme v době, kdy je skoro vše "ha jedno použití", a my jsme neustále
ponoukáni к nákupu nových a vylepšených výrobků. To sebou přináší také nové a stále
častější problémy s odpady.
Zneškodňování odpadů může probíhat různými způsoby. U některých odpadů
můžeme využít samočisticí schopnost přírody, a reakcí s ostatními složkami a vypouštět
je do prostředí. Nej využívanější je asi možnost ukládání odpadů na skládky, to nám ale
přináší několik vedlejších faktorů: zápach, možné znečištění průsakových vod, nutnou
rekultivaci daného místa a především není možno tento odpad dále recyklovat. Kompostování využívá přirozených procesů к rozkladu organické hmoty а к jejímu dalšímu
použití ke hnojení. Spalování přeměňuje odpad na tepelnou energii, vzniká při něm však
popel, který je nutno uložit na skládky, a navíc se při spalování uvolňují jedovaté plyny
znečišťující ovzduší. Na podobném principu funguje i pyrolýza. Toxický a radioaktivní
odpad

musí

být

obalen

látkami,

zabraňujícími

úniku

nebo

záření.

Jeden

z nej vhodnějších způsobů likvidace toxického a radioaktivního odpadu je nitrifikace tj.
zalévání do sklovité hmoty.
Za nejvhodnější, u materiálů toho schopných, můžeme označit recyklaci, která
nás nejenom zbaví odpadů, ale umožní nám využít v něm skryté látky a energii к další
spotřebě.
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Recyklace (z anglického slova recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu)
znamená znovuvyužití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací
rozumí vrácení do procesu, ve kterém odpad vzniká - tedy pro původní účel a stejný
systém.
Lze ji považovat za strategii, která opětným využíváním odpadů šetří přírodní
zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje zajištění zásob v případě absolutního nedostatku, snížení nákladů při stoupajících cenách
surovin a snížení ekologické zátěže prostředí odpady.
Přesto, že recyklace není dokonalá, protože potřebuje energii a proces přeměny
z jedné věci na druhou má často za následek výrobu vedlejších zplodin, je recyklování
lepší než skladování přebytečného odpadu na odkrytých skládkách nebo jeho pálení.
a) Třídění odpadů
Odpady obecně lze rozdělovat z několik hledisek:
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo,
plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Tyto odpady lze umisťovat do barevných nádob.
Objemné odpady - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný
stavební odpad atd. Tyto odpady lze odvézt na sběrný dvůr, nebo do pravidelně přistavovaného velkého kontejneru.
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat
do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Nebezpečné
odpady lze odnášet pouze do pojízdné sběrny, nebo do sběrných dvorů! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárně.
Ostatní-

odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít,

např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky,
popel, zbytky masa a kostí apod.
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b) Jaké materiály lze třídit a

recyklovat

Následující tabulky ukazují materiály, které lze třídit. Některé lze následně
recyklovat, převzato z lit. [23].
Tab. 2.1 - Recyklovatelné materiály
Materiál

Papír

Sklo

Příklady výrobků

Poznámka

Kontejner

(nevhazovat)

Označení obalů

noviny, časopisy, kan-

mokrý, mastný nebo

celářský papír, re-

jinak znečištěný pa-

klamní letáky, knihy,

pír, uhlový a vosko-

sešity, krabice, lepen-

vaný papír, použité

ka, kartón, papírové

plenky a hygienické

obaly (např. sáčky)

potřeby

láhve od nápojů, skle-

keramiku, porcelán,

něné nádoby, skleně-

autosklo, drátěné

né střepy - tabulové

sklo a zrcadla.

sklo

Plasty

PET láhve od nápojíT,

novodurové trubky,

kelímky, sáčky, fólie,

obaly od nebezpeč-

výrobky a obaly z

ných látek (motoro-

plastů, polystyrén

vé oleje, chemikálie,
barvy apod.)

6KT&
ô ® ô2 LOPE
I НОРЕ
& Л®
rr S К t
4

Nápojové

Obaly od mléka, vína,

kartony

atd.

Kovy (hli-

Kovové zbytky, ple-

ník, měď,

chy, trubky

птл-умучу. i ; м i vi
[згма

Sběrné suroviny
(za úplatu)

mosaz)
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materiálů

Tyto materiály lze recyklovat a tím zajistit jejich (i když částečné) znovupoužití.
V následující části budou popsány procesy probíhající při recyklaci jednotlivých materiálů, lit. [23]:
•

Papír -

Slisovaný sběrový papír slouží к výrobě nového papíru, mele se a
přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto
recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného
papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

•

Sklo - Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi к výrobě nového
skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné
skleněné výrobky. Sklo se dá takto používat donekonečna.

•

Plasty - Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají
odlišné složení a vlastnosti. Z PET lahví se vyrábějí vlákna,
která se používají jako výplň zimních bund a spacích pytlů nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí /о//е a různé pytle, např. na odpady. Pěnový polystyren slouží к výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů
lze vyrábět odpadkové

koše, zahradní nábytek,

zatravňovací

dlažbu, protihlukové stěny u dálnic apod.
•

Kovy - Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde se přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě 1700°C (pro železo). Z některých plechovek
tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.

•

Nápojové kartony - Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:
o

v papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho
zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu
lze využít přímo v papírně při výrobě páry, nebo pro ohřev vody,
či dále zpracovat na palety apod.
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na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se zatepla
lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební

d) Zpracování

dalších

izolace.

materiálů

Další typy materiálů jsou materiály, které se hromadně třídí a následně hromadně
zpracovávají, nebo ekologicky likvidují. Jejich seznam je v následující tabulce.

Tab. 2.2 - Materiály určené ke třídění a hromadnému zpracování
Typy výrobků

Příklady výrobků

Poznámka

Sběrné

(netřídit)

místo

*

Kompostovatelný

větve, listí, tráva, zbyt-

maso, kosti, ole-

odpad

ky jídel, čajové sáčky,

je z potravin,

{pokud není

zbytky ovoce a zeleniny,

tekuté a silně

slupky apod.

mastné potravi-

к dispozici
da s

zahra-

kompostem)

Sběrný dvůr

ny, obaly od potravin, uhynulá
domácí zvířata

Objemné

křesla, židle, skříně,

odpady

válendy apod.), podla-

Sběrný dvůr

hové krytiny (koberce,
linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky,
pračky

Elektrotechnika

televize, rádia, počítače,

Sběrný dvůr

mikrovlnné trouby, ledničky apod.

Stavební suť

cihly a beton z drobných

Sběrný dvůr

rekonstrukcí v bytě
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Typy výrobků

Nebezpečné

od-

pady

Príklady výrobků

léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické
články (baterky), led-

výchovy

Poznámka

Sběrné

(netřídit)

místo
Sběrný dvůr
(speciální
ekosklady)

ničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné
atd.
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2.5.2

Katedra biologie a ekologické

výchovy

Ekologická výchova konzumenta ve školách
Zlepšení kvality výuky zaměřené na ochranu životního prostředí je záležitost

především učitelů a ředitelů škol. V dnešní době školám v přípravě programů a projektů
pomáhají sdružení a ekocentra a to jak nabídkou vlastních programů pod vedením lektora, tak formou školení pedagogů ale i nabídkou publikací a jiných materiálů
pro tvořivou činnost učitelů na základních školách.
Školy mohou na programech spolupracovat s centry a sdruženími zaměřenými
na ochranu životního prostředí. V Praze a okolí jsou to např. Sdružení Tereza, nevládní
nezisková organizace s celostátní působností, Iris, Toulcův dvůr, ekocentrum Podhoubí,
ZOO Praha a další.
Dále se mohou školy zapojit do sběru druhotných surovin ve spolupráci se sběrnami. Dětem nejbližší je sběr papíru. Ale rády se zapojí i do sbírání víček od PET lahví
či plastových nádob, ve kterých si většina z nich denně nosí pití či svačinu.
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3 Použité metody výuky
3.1 Kritické myšlení
Tato kapitola popisuje jednu z použitých metod - Kritického myslení. Výukový
systém kritického myslení lze studovat mimo jiné absolvováním kurzu „Čtením a psaním ke kritickému myšlení".
Další části textu čerpají z lit. [26], vlastních zkušeností, poznámek a dovedností
získaných v průběhu kurzu a v praktickém použití metody.
Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek,
v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz
na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich
základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu.
3.1.1

Co je pro program

charakteristické

1. Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse к rozvíjení samostatného myšlení žáků, к podnícení potřeby i schopnosti celoživotního
vzdělávání, tvořivého přístupu к novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých
2. Aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace - uvědomění si významu
- reflexe
3. Změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem
4. Využití faktografických znalostí к řešení problémů a jako materiálu
к rozvíjení myšlenkových operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými postoji
5. Zohlednění skutečných žákových zájmů a potřeb
6. Žákova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání
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7. Důraz na stálou spolupráci žáků, využití celé škály kooperativních metod
8. Hodnocení učebního procesu, ne jen jeho výsledku učebního procesu;
9. Žákovo ztotožnění se s cíli učení - žák cílům rozumí a později si je i samostatně formuluje a sleduje míru jejich dosahování
10. Třída jako učící se společenství otevřené novým nápadům a netradičním
řešením.
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Fáze kritického
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myšlení

Základním rámcem v tomto programuje tzv. třífázový cyklus učení {EUR)
1. Evokace - každé učení začíná tím, že si žáci uvědomí a slovy vyjádří,
co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu,
zároveň formulují i nejasnosti a otázky, které к tématu mají a
na které budou hledat v další fázi odpověď
2.

Uvědomění si významu - konfrontace žákova původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů,
nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, přednáška...)

3. Reflexe - žáci přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili,
uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) к
tématu

Schopnost kriticky myslet očekáváme spíše u starších dětí a dospělých, proto
nas m

° h o u žáci na prvním stupni překvapit svými názory a rozhodnutími, která dokáží

vysvětlit a obhájit. Potřebují jen získávat zkušenosti se zpracováváním informací, dostat
prostor к samostatné práci, к prezentaci svých myšlenek, к diskuzi a konfrontaci svých
názorů s názory svých vrstevníků.
Je třeba zbourat mýty o učiteli-nositeli informací, vždyť současný svět je plný
informací, valí se ze všech stran a ze všech médií a bez výběru a kritického přehodnoceni, srovnávání a analýzy, schopnosti informace třídit a určovat, co je důležité a co ne,
se člověk moderní doby neobejde.
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3.1.3

Katedra biologie a ekologické

Praktické realizace metod kritického

výchovy

myšlení

Informace o projektech realizovaných v ČR je možno získávat z deníku Kritické
listy, vydávaného občanským sdružením Kritického myšlení. Je velkým přínosem pro
začínající lektory kritického myšlení, přináší nápady a náměty pro práci, odborné příspěvky certifikovaných lektorů i zkušenosti pedagogů přímo z praxe.
Musím říct, že pro mě osobně je takovou jiskřičkou, která vždy zažehne gejzír
nápadů a dodá mi elán do další práce.

i
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3.2 Projektové vyučování
Další části textu čerpají z lit. [6] a vlastních zkušeností a dovedností získaných
v průběhu mé pedagogické praxe.

Projekt - plán, záměr.

Činnost ve škole by měla děti především bavit a toho docílíme jen všestranností,
pestrostí použitých metod a motivačních podnětů. Soustředit se na proces učení je náročná duševní činnost. Je-li příliš jednostranná, poskytuje-li pedagog jen kusé informace
bez souvislostí, přináší to neochotu spolupracovat s učiteli a špatné výsledky. S tím
souvisí i v současné době existující trend podceňování pedagogické práce a z toho plynoucí nízká prestiž učitelského povolání.
Projektové vyučování je jednou z metod, podporujících individuální aktivitu,
tvořivost, vzájemnou komunikaci, zodpovědnost a schopnost začlenit daný problém
do více různých oblastí.
Žáci jsou vedeni к řešení komplexních problémů, získávají poznatky a zkušenosti praktickou činností a experimentováním.
Jde o způsob výuky vedoucí žáky к vlastním aktivním činnostem, jako je např.
vyhledávání zdrojů informací, jejich zpracování, experimentování, interpretace výsledků a vyhodnocení.
Je to jasně a srozumitelně navržený úkol, к jehož vyřešení žáci směřují samostatně pouze za asistence či vhodného usměrňování učitelem. Je nutné navodit jej tak,
aby žáci sami měli zájem nalézt řešení. Na začátku projektuje vždy stanoven cíl a hlavní náplní práce žáků je najít cestu nebo cesty, jak se к němu dostat. Projekty mohou mít
různou délku i rozsah, od jednohodinového po několikaleté, zahrnující jeden i více
Předmětů či oblastí.
Projektové vyučování je založeno na vzájemné komunikaci ( žáci, skupiny, třív

,

dy...), nutnosti spolupráce, vyhledávání a zpracování různých druhů informací. Zak si
nejlépe zapamatuje učivo, které zapadá do celku, spojuje poznatky více předmětů a vede
к praktickému využití získaných vědomostí. Zájem o učení vzniká aktivní účastí žáka
Diplomová
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ve vyučování. Nejlepší vztah máme k věcem, na kterých jsme se přímo podíleli, které
jsme spoluvytvářeli.
Učitel se stává koordinátorem, který podporuje a motivuje, a odpovědnost za dosahování cílů přebírají žáci.
Nutnou součástí výsledku práce je prezentace, diskuze nad finálním produktem,
zpětná vazba. Projektová výuka dobře připravuje žáky na život.
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4 Praktická realizace projektů

Projekt
Zpracování základních surovin
2 0 0 4 , 5.A

Projekt
Výroba papíru
2 0 0 4 , 5.A

Projekt
Jak se dělá kniha
2 0 0 4 , 5.A

Projekt
Cesta ke knize
(spolupráce s knihovnou)

2 0 0 4 , 5.A

Obr. 4.1 - Celková koncepce projektů
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Obr. 4.1 ukazuje celkovou koncepci projektů, jejich návaznosti a směřování. Tato práce popisuje projekty v barevně zvýrazněné části, jejichž realizace byla impulzem
к této diplomové práci.
O ostatních částech (návaznostech) se alespoň zmiňuje. Všechny projekty byly
realizovány na ZŠ Jitřní, Praha 4, Hodkovičky v průběhu mého studia na PedF UK a
pedagogického působení na ZŠ Jitřní.
4.1.1

Přílohy к

projektům

Projekt
Zpracování

základních

Obsah přílohy

Typ přílohy

Umístění

Nástěnky, plakáty

Obrázky

V příloze

Nástěnky, plakáty,

Obrázky,

V příloze,

videonahrávka

video

Na DVD

Video

Na DVD

surovin
Recyklace

z prezentace
Návštěva

ekocentra

Videonahrávka
z návštěvy
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4.2 Zadání projektů
Projekty byly zaměřeny na učivo o zpracování základních surovin vyučované
v 5. ročníku ZŠ, viz. lit. [5].
Praktická realizace byla provedena nezávisle ve dvou obdobích se dvěma pátými
třídami Se třídou 5.A od března do května 2004 a se třídou 5.B od dubna do června
2005.

4.3 Cíle projektů
Cílem projektu bylo praktické využití metod kritického myšlení (trvalého a kvalitnějšího učení) a projektového vyučování při výuce, propojení látky různých předmětů
a

smysluplná učební zkušenost pevně spjatá s věcným obsahem učiva.
Žáci se v projektech naučili a rozvinuli dovednosti zejména v těchto kompeten-

cích:
•

Vyhledávání a uspořádání informací

•

Porovnávání, vyhledávání rozdílů

•

Popis skutečnosti

•

Porovnávání práce své a druhých, zpětná vazba

•

Komunikace ve skupině a mezi skupinami

•

Spolupráce

•

Konfrontace vlastního názoru s názory druhých

•

Řešení problémů

•

Prezentace vlastní práce

Diplomová

práce

-34 -

Praktická realizace

projektů

Pedagogická fakulta UK

Ka tedra biologie a ekologické

výchovy

4.4 Jednotlivé fáze projektů - přírodověda
Teoretický popis použité metody je popsán v kapitole Kritické myslení.
4.4.1

Evokace
Žáci utvořili skupinky po čtyřech. Všichni zavřeli oči. Každý dostal do ruky ně-

jaký předmět a měl si ho „osahat" (Vždy ve skupině stejný).
Čtyři skupiny, čtyři druhy předmětů: zmačkaný papír, železnou matku, skleničku
a kostku cukru. Po třech minutách jsem předměty vybrala a všichni dvě minuty psali, co
je napadlo. Pak si své zápisky ve skupině přečetli. Každá skupina sepsala společné nápady na flip.
Praktické realizace této fáze jsou zaznamenány pro projekt 2004 v kapitole
4.6.2. Ad. evokace - postřehy žáků a pro projekt 2005 v kapitole 4.7.2. Ad. evokace postřehy žáků.
4.4.2

Uvědomění si významu
Podle předmětů, jež si mohli osahat, dostali žáci do skupiny článek (viz. lit. [5]),

který popisoval výrobní postup daného produktu. Výrobu papíru, železa, skla a cukru.
Úkolem skupiny bylo přečíst článek, vysvětlit si vzájemně postup výroby a vypracovat
Plakát pro prezentaci s vysvětlením dané problematiky.
4

-4.3

Reflexe
Závěrečnou prezentaci jsem rozdělila do dvou fází. V první si vždy dvě skupiny

(Po čtyřech) vytvořily dvojici se spolužákem z druhé skupiny a měli si vzájemně vysvětlit každý „svou výrobu". Postupně se vystřídala každá skupina s každou, tedy jeden
každý žák třikrát prezentoval své vědomosti a tři jiné výrobní postupy si vyslechl.
Ve druhé fázi celá skupina prezentovala vytvořený plakát, který doplnila popisem výrobního postupu.
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4.5 Hodnocení projektů
Hodnocení projektů je velice důležitou součástí kritického myšlení. Hodnocení
bylo společné. Nejprve hodnotila svou práci a spolupráci každá skupina. Vyjádřili se
к otázce, jak se jim spolupracovalo, jak pochopili dané téma a jak hodnotí svůj plakát.
Poté každý sám řekl, jaký byl jeho úkol, jak je spokojen se svou prací a jak se mu dařilo
druhé naučit. Tento svůj názor mohl konfrontovat s názory ostatních. Každé dítě mluvilo se třemi svými spolužáky, ti ohodnotili jeho prezentaci podle stupnice hodnocení,
kterou jsme si vytvořili:
1 bod - moc jsem jeho vysvětlení neporozuměl,
2 body - rozuměl jsem jen něčemu, není mi to zcela jasné,
3 body - všemu jsem porozuměl, mluvil plynule a srozumitelně.
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4.6 Projekt 2004 - „Za co vděčíme Karlu IV."
•

Informace o třídě
Specifikace třídy:

Termín konání:

•

Třída: 5.A

•

Počet détí: 16

•

od 13.4. do 22.4. 2004

Se třídou jsem pracovala druhým rokem. Byl to celkem vyrovnaný kolektiv dětí
a to jak rozdělením podle pohlaví - 8 dívek a 8 chlapců, tak co se týče dovedností. Našlo se zde několik vůdčích osobností především z řad kluků, ale vzájemně se tolerovali.
Aktivně spolupracovali nejen v hodinách, ale i o přestávce. Problémoví byli dva žáci.
Byli-li každý v jiné skupině, probíhala práce relativně bez komplikací.
Ve čtvrté třídě jsme se se třídou hodně sblížili na škole v přírodě. V pátém ročníku se naše spolupráce rozvinula. Já jsem vnášela do výuky postřehy a nápady načerpané
na kurzech RWCP a hledala nové formy spolupráce. Třída se s nadšením vrhala do práce, se zaujetím plnili úkoly a učili se samostatnosti, sebehodnocení a hodnocení produktů svého snažení.
Při práci na projektu spolupracovali ve skupinách, Projekt „Za co vděčíme Kcirlu

IV." byl také inspirací pro vlastní vydávání třídního časopisu. Viz. lit. [20].
V projektu byla propojena látka a výuka těchto předmětů:
o

Přírodovědy (2 vyuč. h.),

o

Čtení ( 2 vyuč. h.) a

o

Výtvarné výchovy (3 vyuč. h.),

o

Doplněno návštěvou knihovny (2 vyuč. h.) a společnou četbou knihy (10
vyuč. h.)

Nové téma: Výroba papíru (spojeno se čtením článku „Jak se dělá kniha",
v

iz.lit. [3] a návštěvou knihovny)
V projektu byla použita metoda výuky „kritické myšlení", viz. kapitola 3.1

E t i c k é myšlení.
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Cíl projektu
•

Seznámit žáky s postupy výroby čtyř základních surovin - papíru, cukru, železa a skla s důrazem na výrobu papíru.

•
•

Praktická zkušenost z výroby papíru.
Objasnit, kdo a kdy přivezl do našich zemí papír a zavedl jeho
výrobu.

•

Nastudovat, jak se dělá kniha, seznámení s knihou prostřednictvím spolupráce s knihovnou КС Novodvorská, zaměřit se na
rozvíjení čtenářství pravidelnými návštěvami knihovny a dále při
společné četbě vybrané knihy metodami kritického myšlení.

•

Praktické využití všech těchto znalostí a dovedností by mělo vyústit к vytvoření vlastního třídního časopisu.

•

Klást důraz na mezipředmětové vazby, skupinovou práci žáků,
spolupráci ve skupině i ve třídě, samostatnou, aktivní a tvořivou
práci.

•

Ověřit metody kritického myšlení a projektového vyučování
v praxi, získat zpětnou vazbu od žáků.

4-6.2 Ad. evokace - postřehy

žáků

Tato část popisuje pocity a postřehy žáků v první fázi projektu - evokaci, kdy se
žá

ci zaměřují na to, co již o problému vědí.
Jsou zde uvedeny autentické reakce žáků tak, jak je zaznamenali.

a

) Železo
„Když mi to paní učitelka dala do ruky, měla krásný pocit, že už mám konečně
něco v ruce. A vyšlo mi, že je to šroub. Typlajsem to dobře." (J.Š.)
,JKdyž jsem slyšela cinkání myslela jsem že jsou to klíče Ale byl to šroub. Hned
jak jsem ho dostala do ruky tak mi to došlo. Radši jsem to neolizovala ani jsem
k tomu nečuchala. Anička to udělala a říkala že to smrdí"

(J.O.)

„Cítila jsem že je tam něco špičatého a spirálového. Nejdřív jsem si myslila že to
je hřebík, ale podle těch spirál jsem poznala že to je šroubek. Taky to smrdělo žele-
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zem. Když to paní učitelka rozdávala tak jsem si myslila že tam jsou ňuká hudební nástroje protože to moc chrastilo." (M.P.)
„Nejdřív jsem proskoumala

tu točitou část a hned mi došlo že je to šroub. Pak jsem

jela prsty nahoru a nahmatala hlavičku bila jsem si stoprocentně že je to šrob. Když
jsem měla zavřené oči bylo to nepříjemné nic jen tma. Když jsme to měli i ochutnat a
očichat tak jsem si k tomu čichla a dost to smrdělo ten šroub"

(A.H.)

b) Papír
„Začal jsem ohmatávat okraje. Zjistil jsem, že je to obdélníkový kus čtvrtky, dost
lajdácky vystřižený. Slyšel jsem šustění směrem od Michala. Napadlo mě, že budeme
skládat nějaký obrázek. Poté mě napadlo že dostaneme několik předmětů, podle kterých
máme určit nějakou historickou osobnost či věc. Zkusil jsem to olíznout, jestli to není
jedlý papír. Bohužel ne. " (F.P.)
„Zjistil jsem to hned jak mito dala učitelka. Byl to smačkaném papír. Pocit jsem
měl takovej divnej. " (J. R.)
„Ohmatal jsem to a hned jsem to poznal. Mě to přišlo se zavřenýma očima příjemné. Jako slepec bych nechtěl být. Tech slepců je mi velmi líto. " (M.A.)
„ Ohmatal jsem, čichnul jsem a věděl jsem. Byl to toaletak. Bolely mě ruce, oči a
radči bych měl zavřené oči v postely. Když jsem ohmatal myslel jsem že je to kus ubrousu

jakmile jsem si čuchnul cejtil jsem toaletak a taky to byl toaletak. " (KB.)

cj Sklo
Nejdřív jsem si myslela že je to nějaký těžký velký zámek potom gdyž jsem si to
ohmatala zjistilajsem že to je nějaké víčko až potom jsem zjistila že to je sklenička. Když
jsem ji dostala tak jsem se lekla protože mi to přišlo těžké právě jako zámek. Když jsem
m

ěla zavřené oči tak jsem málem usla ale neusla" (J.B.)
„Cítila jsem skleničku, která smrděla. Nejdříve mě napadl hrníček, ale když jsem

sáhla dovnitř a jezdila okolo tak jsem zjistila, že je to sklenička. Napadlo mě, že je v tom
třeba nějaká věc, tak jsem sáhla dovnitř, ale tam nic nebylo tak jsem uvážila, že je
to sklenička. Ta sklenička z které pijeme ve školní jídelně"

(M.S.)

„Nejdřív jsem cítila, že je to skleněné. Pak jsem ucítila otvor. Skúsila jsem
t0

Prohledat a zjistila, že to je sklenička. Nejprve jsem měla zvláštní poci, bylo to stude-
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né а těžké. Potom jsem si myslela, že by v tom mohl být pavouk. Ale po prohledání

sem

se ujistila, že je prázdná" (A.K.)
„slyšela a cítila jsem sklo a na něm vzory - cinkání a ve spod trochu ostré jako
skleničky v jídelně z toho jsem poznala že je to sklenice. "(A.B.)
d) Cukr
Napřed jsem si předmět ohmatala. Potom jsem zjistila že má tvar obdélníku a že
má hrubý povrh tvořený z maličkých kuliček. Nakonec jsem si mislela že je to cukr a
když jsem ho ochutnala zjistila že je to opravdu cukr." (A.Č.)
„Přišel jsem na to protože to byla kostka a byla složená jakoby z písku. Já jí dávám každý den mamce a taťkovi do čaje i do kávy." (D.G.)
v
„Když sem to dřel v ruce tak mi to připadalo jako ňako kostka. Ale když sem si
to dobře ohmatal tak to bylo jak čtverec a na tom prach." (P.S.)
„ohmatal jsem to a líznulsemsi a bylo to sladký tak mě napadlo že je to cukr,
chtělo jse mi spát když jsem měl zavřený oči a taky jsem si čuchl co to je.

Vypadaloto

jako cukr." (P.V.)
4.6.3

Ad.

uvědomění

Ve třídě bylo 16 žáků, rozdělili se do čtyř skupin, dvě chlapecké a dvě dívčí. Vyslechli si zadání úkolu a pustili se bez otálení do práce. Rozdělili si kompetence. Bylo
zajímavé pozorovat utváření nových pracovních vztahů, kdy docházelo к diferenciaci
rolí ve skupině v závislosti na jejich osobnosti. Ti průbojnější se stali automaticky řídícím elementem skupiny.
Dívky se při hlasitém čtení střídaly a kompetence si rozdělily spravedlivěji, nežli
chlapecké skupiny.
V jedné chlapecké skupině celý text předčítal nejlepší čtenář ze skupiny, ve druhé se nemohli dohodnout a tak si text přečetl každý sám. V této skupině také vznikl
konflikt při rozdělování kompetencí, jeden z žáků se neustále hádal a s ničím nebyl
spokojen. Práci skupiny to narušovalo, proto s ním na čas přestali komunikovat. Ani při
závěrečném hodnocení skupiny nepochopil, co mu ostatní vyčítali.
Výroba plakátu trvala nejdelší dobu, byla nejnáročnější fází části „uvědomění".
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Velikost formátu vybízela k rozdělení práce. Někdo psal, jiný diktoval. Vznikl
tak prostor pro komunikaci. Žáci si museli dohodnout strategii práce. Psal či kreslil
vždy jen jeden, maximálně dva žáci a nejméně dva jejich práci přihlíželi případně radili
podle daného textu. Tady se opět projevil nesoulad v chlapecké skupině, který se brzy
přenesl i na další skupiny, protože nespokojený chlapec hledal rozptýlení u ostatních.
Někteří dokonce plakát své skupiny doplnili druhý den o ukázky výrobků, které
si přinesli z domova, např. články, obrázky, nebo praktickou ukázkou výrobků z daných
materiálů. To mi vnuklo myšlenku, věnovat napříště práci na plakátu delší čas
s možností přípravy materiálů.
4.6.4

Ad. reflexe
První fáze reflexe-každý žák konfrontuje svůj výrobní postup se třemi dalšími-

proběhla velmi efektivně. Žáci dodržovali stanovený čas a se svojí problematikou byli
dobře obeznámeni. Pouze chlapec, který po celou dobu vyrušoval, neměl svůj postup
řádně nastudován a jeho vysvětlení označili posléze zbylí tři za špatně srozumitelné.
Druhá fáze-prezentace plakátu celou skupinou-byla vyvrcholením celého projektu. S potěšením mohu konstatovat, že první fáze žáky dobře připravila. Mluvili celkem
Plynule a srozumitelně a svým postojem dávali najevo sebejistotu a potěšení z výsledků
své práce.

•

Sebehodnocení

a hodnocení

Hodnocení práce připadlo dětem. Při tom jsem kladla důraz na sebehodnocení a
jeho konfrontaci s hodnocením ostatních. Sebehodnocení nebylo pro děti novinkou.
V porovnání s dřívějšími pokusy bylo objektivní a většinou téměř vystihovalo i názory
ostatních.
Pro některé bylo příjemné, když se dozvěděli, že jejich výklad byl srozumitelný.
Vysvětlit druhému novou látku, to je práce učitelů. Mohli být na sebe pyšní neboť se
tohoto úkolu zhostili se ctí. Uznání spolužáků jim bylo důkazem.
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Další fáze projektu - výtvarná
Zadání-

výchovy

výchova

domácí úkol:

•

Vytvořit vzorník papíru. Vyhledat nejrůznější druhy papíru a podle svého
uvážení srovnat a popsat do vzorníku.

Tento úkol navazoval na přírodovědu a děti také ihned zareagovaly. Skupina,
která měla jako téma výrobu papíru začala rozvíjet nápady na vzorník na základě předchozí zkušenosti z evokace.

Výtvarná výchova
Vlastní realizace proběhla 14.4.2004 se třídou 5.A, v dalším textu jsou popsány
X

jednotlivé části projektu dle modelu EUR.

a) Evokace
Každý si nachystal vzorník papíru a v časových intervalech si o něm povídal ve
dvojici se svým spolužákem. Třikrát se děti vystřídaly. Velkým přínosem byly rozdílné
pohledy dětí na roztřídění papíru. Někoho zaujaly barvy, někdo dal přednost druhům.
b) Uvědomění si významu
Následovalo opět rozdělení do skupin, stejných jako v přírodovědě. Ve skupince
si četli článek o papíru z knihy kolegyně Šťástkové: Nápady pro celý rok, viz. lit. [6].
Článek popisuje objevení papíru od počátků v Číně z konopí či morušových větví přes
zdokonalení výroby a barvení papíru Araby a dále cestou z Egypta do Evropy až k nám.
Druhá část článku se zabývá tříděním papíru podle výrobního materiálu a kvality výsledného výrobku.
Každý žák skupiny přečetl kousek textu, který si určil, a následně vyslovil otázku, která ho napadla při četbě. Poté určil, kdo bude číst po něm. Každá skupinka měla
zapsat na barevný list papíru, co je v článku nejvíce zaujalo nebo překvapilo. Všechny
skupinky se vzácně shodly, že pro ně bylo největším překvapením, když se dočetly, že
to byl právě Karel IV., který zavedl výrobu papíru v Čechách.
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o rúzn ý ch druzieh papíru hned sáhli po sv ý ch vzomicieh a dohadovali

opět o jejich uspořádání.

Výroba ručního papíru
Pomůcky:
•

Starý papír

•

Savý papír (noviny)

•

Savou látku (utěrku)

•

Rovnou desku; mísu nebo hluboký talíř; struhadlo

•

Škrob; váleček

X

'

Postup:
1) Papír jsme natrhali na malé kousky (to znamená asi 1 až 3 cm) a nechali namočený v míse s vodou již předchozí den.
2) Namočený papír jsme rozmělnili na kasičku (čím hrubší kaše, tím vznikne i
hrubší papír).
3) Z papíru jsme vymačkali vodu a udělali kouli, kterou děti "nastrouhaly

někte-

ří museli použít svoje ruce a papír ve vodě rozmělnit.
4) Do kašičky jsme přimíchali škrob (na 1 talíř asi 1 lžíci) - pro zpevnění.

Vlastní výroba:
. ,
1) Na desku jsme poloiili savou lá,ku a na ni vrstvu novin, úplné nahoru talie. papír.
2) Z papiroviny jsme vymačkali p ř e b y t k u vodu a vytvořili z ni na tatam pap.ře svůj vlastní aršík.
3) Papír jsme nechali sušit.
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c) Reflexe
Každý žák si ve stanoveném čase sepsal, jak postupoval při výrobě ručního papíru. Svůj postup konfrontoval nejprve ve dvojici a poté ve čtveřici. Následovalo skupinové psaní na flip. Skupina měla za úkol rozepsat postup výroby na jednotlivé fáze a
sepsat potřebné pomůcky.
Poté jsme si flipy vystavili ve třídě. Žáci vzájemně porovnávali komplexnost,
výstižnost a srozumitelnost jednotlivých návodů. Při tom si zopakovali výrobní postup.
Na druhý den jsem se к návodům vrátila. Zopakovali jsme si, jak jsme ve výtvarné výchově pracovali a já jsem na tabuli napsala slovo „recyklace". Chvíli jsem nechala třídu diskutovat o tom, co to slovo znamená. Pak jsem jednotlivým skupinám rozdala slovníky a požádala je, aby našli význam slov** ve slovníku. Na další mou otázku,
kde jste se s tím setkali, mi odpovídali dosti bezprostředně a chaoticky. Pomocí otevřených otázek se mi podařilo podnítit skupinu, která se zabývala postupem výroby papíru,
že konfrontovala slovo recyklace a flip, na kterém byl popsán postup výroby ručního
Papíru, se svojí „výrobou" a radostně prezentovali svůj objev, že výroba ručního papíru
je v podstatě recyklací a že tedy ze starého můžeme vyrobit nový.
Byl to velmi cenný objev a skupina na něj byla náležitě pyšná. Vždyť přišli
na to, proč se sbírá starý papír!

Splněný cíl
Děti se seznámily s pracovním postupem výroby papíru - teoreticky i prakticky.
Výtvarná výchova děti bavila. Výroba papíru se jim zdála být zdlouhavá, ale radost
z výsledku zvítězila. Nebylo by špatné tento výukový celek doplnit o exkurzi do papírny.
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4.7 Projekt 2005
•

Informace o třídě
Třída 5.В - 16 žáků z toho 6 dívek.
Se třídou jsem pracovala rok. Každý školní rok měla třída jinou třídní učitelku,

v předcházejícím roce se jim vystřídaly během školního roku dokonce čtyři třídní učitelky.
Dlouhou dobu jsme utvářeli pravidla společné práce, učili jsme se spolupráci a
vzájemné komunikaci. Třída byla problémová, polovina dětí vyžadovala individuální
přístup a toleranci v hodnocení, celkově byla slabší co do školních dovedností. Potýkali
se se čtením a psaním, od toho se odvíjely problémy s učením. Vyžadovali pomalejší
tempo výuky a pravidelné a časté opakování probrané látky.
Zpočátku brali práci ve skupinách jako možnost popovídat si v hodinách. Teprve
opakováním skupinové práce si postupně osvojovali schopnosti a dovednosti potřebne
Pro vzájemnou spolupráci. Během našeho společného roku jsme udělali veliký pokrok a
Projekt o výrobních postupech a recyklaci vybraných materiálů je důkazem našeho společného úspěchu.
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Cíl projektu
Seznámit žáky s postupy výroby čtyř základních surovin - papíru, cukru, železa

a skla, práce s informací - vyhledávání, třídění, zpracování a uspořádání získaného materiálu na plakát, naučit se interpretovat získané informace srozumitelně, výstižně, dbát
na posloupnost a celistvost výkladu. Společné hodnocení a sebehodnocení se stane východiskem pro další pokračování projektu.
4.7.2

Ad. evokace - postřehy

žáků

Součástí evokace bylo se zavřenýma očima prozkoumat podaný předmět a následně napsat, jak postupovali, aby přišli na to, co je to za předmět, a co je při tom napadalo, jaké měli pocity.
Jsou zde uvedeny autentické záznamy žáků tak, jak je zaznamenali.
a) Železo
„Cítil jsem vroubky а hlavičku s průřezem hned mi bylo jasné že je to šroub. Měl
jsem s toho takovej divnej pocit držet něco poslepu. Poznal jsem to rovnou rukama.
Ničim jiným" (J.N.)
„měl jsem strach co to mám v ruce. šroub, nebyl dobrý, nevoní, má to vrty,
na čištění uší to taky néní" (P.N.)
„Cítil jsem šroub hned na začátku. Ovšem ještě jsem si želel že to je ňákej roztočeném ježek. Ale po čuchu to de poznat." (J.P.)
,jjá sem cítil že to má spirálu jako má většina šroubů a také to smrdělo jako železo. Z těch zavřených očí mě bolí oči. A také že ten šroub má na vrcholku prohlubeň jako mají šrouby. A také že to bylo těžké a tvarované jako šroub. Mělo to hlavičku." (E.Č.)
b) Papír
„nejdřív jsem si to ohmatal a pak sem si k tou čuchnul a zjistil sem že je to kus
tvrdého papíru- čtvrtky - cítil jsem se dobře" (J.K.)
„nejdřív sem si myslel že to je papír ve fólii ale pak mi došlo když sem si to pořádně ohmatal tak jsem si řekl že takhle malí papírek má paní učitelka." (J.P.)
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„toaletní papír, ohmatával jsem to a když jsem si přejížděl prste po tvrdém povrchu hnet jsem věděl co to je i to tak smrdělo. Když jsem měl zavřené oči bylo to nepříjemné protože jsem potom otevřel oči a všechno jsem viděl modře." (M.Ž.)
„Ohmatal jsem to a věděl jsem že to je kus toaletního papíru pak jsem si přičichl
a ochutnal jsem to. Než jsem to dostal připadal jsem si jako by mi měli propíchnout obě
ruce. Ochutnat jsem se to bál protože jsem nevěděl jestli si tím někdo neutřel

zadek"

(M.N.)
c) Sklo
,Já jsem nejdříve ohmatala misku a když jsem otevřela oči tak jsem v náruči měla misku. Pocit byl dobrej" (R.K.)
„ze začátku jsem cítila sklenku ale pak jsem to uhodla bylo hrozný mít zavřený
oči, prostě na to nejsem zvyklá a když jsem jí dostala tak jsem se lekla co to vůbec je, už
jsem se bála že nám dá paní učitelka do rukou krysy!....A vsadím se že ta myška je ze
školní jídelny!!!!!"

(J.V.)

„Cítila jsem v rukou nějakou misku nebo misku se svíčkou. Byl to dobrý pocit.
Když něco cinkalo myslela jsem že to jsou geometrické tvary" (M.K.)
„Cítila jsem něco studeného. Když jsem si к tomu čichla vonělo to po čokoládě.
Věděla jsem že je to sklenička. Mělo to zvláštní vzory." (D.G.)
d) cukr
„Nejdřív jsem si čuchla potom jsemmyslela

že to je dřevěná kostička vůbec mě

nenapadlo co to může být potom to vypadalo jako kvádr který lepí ale nic s toho to nebylo nakonec jsem mohla otevřít oči a zjistila že to byl cukr" (I.P.)
Nejdřív jsem to ohmatal pak jsem ci čich pak jsemto ochutnal a zjistiljsem žejeto cukr cítilsense dobře když jsem dostal cukr." (M.M.)
„nejdřív jsem to ohmatala a zjistila jsem že to je čtverec pak, když jsem uslyšela
že můžeme použít všechny smysli olízla jsem to a zjistila jsem že je to sladké a taky jsem
zjistila že vtom jsou nějaké zrníčka tak jsem docílila že je to cukr. Když jsme měli zavřít
oči tak m to vůbec nešlo, ale pak jsem je zavřela a když jsem oči otevřela viděla jsem
všechno světle." (K.M.)
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„Ochutnal jsem že je to něco sladkého. Nejhorší natom bilo ze to david prozradil!!!!!!!!!! to co to bylo" (M.B.)

4.7.3

Ad. evokace - rozbor

Evokace měla v dětech probudit zájem. Spoléhala jsem na jejich smysl pro hru, a proto
záleželo jen na nich samých, jestli budou švindlovat. Jejich úkolem bylo zavřít oči, prozkoumat daný předmět všemi smysly, které by jim mohly pomoci rozlišit, co je to za
předmět a počkat na pokyn к otevření očí. Předem jsem stanovila podmínku, že nikdo
nesmí promluvit.
Někdy mi připadá, že pro děti je škola soutěží kdo z koho. Vůbec jim nezáleží na
tom, aby se něco nového dozvěděly nebo něco nového zkusily. Upřednostňují úkoly,
kde je jasně dané „první je vítěz". Jediné, co mě těší je, že z celé třídy potřeboval vykřiknout jen jeden žák. Zkrátka mi musel nějak dát vědět, že on už na to přišel a je
„první" Jako odezvu na jeho výkřik napsal jiný žák do „psaní o pocitech z hledání":
,J\íejhorší natom bilo ze to david prozradil!!!!!!!!!!

to co to bylo" (M.B.)

Většina žáků splnila náležitě zadaný úkol. Chtěla bych zdůraznit, že jsem úkol
nepostavila na tom že předmět musí poznat. A to jsem jim také před zavřením očí řekla.
Poté, co směli otevřít oči, měl každý sám za sebe napsat, jak postupoval a jak se
cítil. Všichni svorně tvrdili, že předmět poznali. Někteří téměř bez problémů. Trochu
mě zarazilo, že část dětí, přesto, že si byla jistá, jaký předmět drží, měla potřebu použít
další smysly jen proto, že měli pocit, že to přece paní učitelka řekla.
Uvědomila jsem si dvě věci:
•

Děti nerozlišují mezi příkazem a radou. Protože jsou zvyklé plnit úkoly a vědí,
že mají vždy poslouchat, co paní učitelka řekne. Dělají to často bez rozmyslu.

•

Učitel na prvním stupni ZŠ má velkou moc neboť děti jsou snadno manipulovatelné a málokdy se umí bránit.
Při společném sdělování pocitů z objevování se zapojily všichni. Jednotlivé sku-

piny nás postupně seznámily se svými postřehy. Často zaznívalo překvapení, že některé
věci jsou charakteristicky cítit. Žáci se také mnohdy shodovali, že je hned na počátku
ovlivnily zvuky. Měla jsem totiž předměty v krabici, aby je při příchodu do třídy nevi-
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děli. Několik žáků si zkušenost spojilo se zrakově postiženými a diskutovali o tom, co
vše je možné dělat bez zraku. Tento podnět by bylo možno dále rozvinout.

4.7.4 Ad. uvědomění si významu
a) Práce s textem
Skupiny pracovaly s textem v učebnici. Jejich úkolem bylo přečtení textu, jeho
porozumění a jeho zpracování do plakátové podoby. Každá skupina zvolila jinou taktiku.
Jen dvě skupiny si text hlasitě četly. Z toho pouze jedna se u čtení střídala.
U jedné skupiny došlo ke konfliktu kvůli pomàlému čtení jednoho člena, všichni už
měli přečteno a on stále nebyl hotov.
Kupodivu při výběru rolí nebyly dělícím měřítkem schopnosti aktérů, ale nechuť
psát, protože žáci mají obecně problémy s psaním, patří tato činnost к nejméně oblíbeným.
b) Tvorba plakátu
Právě skupina s pomalým čtenářem se ihned vrhla do práce. Bez přípravy. Rovnou začali na plakát kreslit nápis dokonce s chybou ve slově výroba. Dlouho se mezi
sebou dohadovali, kdo bude zapisovat text a kdo kreslit obrázek. Nakonec pracoval
pouze jeden člen a ostatní se snažili nenápadně obhlédnout, co dělá skupina se stejným
tématem.
Při této práci se lépe osvědčily smíšené skupiny. Bylo pro ně snazší rozdělit si
kompetence. Dívčí skupiny byly dvě a u obou došlo v poslední fázi projektu к rozpadu
kolektivu. Chlapecké skupiny zase bojovaly s udržením pozornosti a pracovního elánu.
Čas vymezený na vytvoření plakátu, dvě vyučovací hodiny, se ukázal nedostačujícím. Především kreslíři toužili své dílo dokončit podle svých představ. Proto jsme se
společně dohodli, že tomu věnujeme další hodinu příští týden. Skupiny se však musely
dohodnout, jak budou v práci pokračovat a přinést si materiály.
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Ad. reflexe

a) Postup výroby
Ve čtyřech skupinách si vzájemně ujasnili postup výroby svého produktu. Dvě
děti (M.M., R.K.) se své skupině nepřiznaly, že látku nepochopily, což se ukázalo
v následujícím úkolu. Většina žáků s textem pracovala samostatně.

Vzájemné sdělování nových poznatků bylo pro děti úplně novou zkušeností. Zajímalo mě, jak si s tím poradí. Skupiny utvořily dvojice tak, aby měl každý svého učitele-žáka. Vymezila jsem čas pro jednotlivé prezentace. Někteří si pomáhali plakátem své
skupiny, někteří vystačili s knihou. Jedněm byl čas pro výklad látky krátký, druzí po
»

chvíli nevěděli, co říci. Text kladl nároky na pochopení a v tom dva jedinci tápali. Je
možné, že jejich obtíže způsobují částečně i jejich specifické poruchy učení. Obzvlášť
(M.M.) má velké problémy se čtením a porozuměním textu. V jeho skupině ho trochu
opomíjeli. Nejspíš také proto, že je sám neprůbojný.
Celkově však dopadlo učení se navzájem velmi dobře. Což také ukázalo následné sebehodnocení a hodnocení jedinců. Díky této přípravné fázi a především trojímu
opakování, proběhly prezentace celých skupin velice úspěšně a děti byly schopny mluvit plynule a někteří i zpaměti.

4.7.6 Další fáze projektu
Další fází projektu v roce 2005 byla „Recyklace", o níž pojednává celá následující kapitola práce.
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4.8 Recyklace
4.8.1
•

Cil projektu
Zaměřit se na environmentálni výchovu žáků v návaznosti na předchozí projekt.
Hlavní téma práce - recyklace druhotných surovin. Žáci sami vyhledají podklady pro svou práci, práce učitele pouze koordinační.

•

Vyhodnotit získané informace a sestavit z nich plakát vypovídající o dané problematice a prezentovat získané informace o recyklaci některých surovin, jejichž postup výroby a zpracování byly obsahem předcházejícího projektu.

•

Vyhledat informace z různých zdrojů a následně porovnat a zpracovat. (Zdroje,
t
ze kterých čerpali, měly být uvedeny.)

•

Práce s informacemi, jejich zpracovávání a následná prezentace stejně jako
v první části projektu s cílem vyvarovat se předchozích chyb a zkvalitněním postupů i výsledků činnosti.

•

Ve skupinách, předvést připravený a promyšlený projev.

•

Zapojit se aktivně do sběru papíru.
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projektu

Projekt probíhal v květnu a červnu 2005 na ZŠ Jitřní ve třídě 5.B v hodinách přírodovědy, pracovního vyučování a výtvarné výchovy.
Realizaci projektu lze rozdělit do několika částí:
•

Rozdělení na skupiny (stejné jako v projektu kap. 4.7.)

•

Příprava a vyhledávání materiálů - zdroje: internet, knihovna, ekologická
centra a další

•

Zpracování přinesených materiálů do formy „plakátu"

•

Prezentace

a) Příprava

materiálů

Společná příprava byla zaměřena na seznámení a práci s internetem, vyhledávání
a ukládání relevantních informací. Následně byly tyto informace doplňovány z dalších
zdrojů, na jejichž vyhledávání se podílely děti samy. Navštěvovaly knihovny, městský
úřad, sběrné suroviny a ekocentra.
b) Práce na plakátech
Práce na plakátech trvaly několik týdnů, protože jim ve výuce mohly být přiděleny nemnohé hodiny. Skupiny pracovaly samostatně, bez větších zásahů vyučující.
Každá skupina zvolila jiný způsob práce, někteří se rozdělili „spravedlivě" (podle plochy plakátu к zaplnění), někteří méně spravedlivě, podle aktivit jednotlivých členů skupin.
Nejlépe se osvědčila smíšená skupina. Hodně překvapily chlapecké skupiny kvalitou spolupráce, nejhůře dopadla dívčí skupina, která si svými hádkami znemožnila
smysluplnou práci.
c) Prezentace práce
Podmínky prezentace byly stanoveny následujícím způsobem:
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Ve skupinách probíhalo hodnocení - každý se vyjádřil ke spolupráci se
skupinou

Průběh prezentace byl natáčen na videokameru, následně záznam sloužil
к dalšímu hodnocení jejich výstupu a sebehodnocení. Žáci měli možnost uvědomit si
své chování a pozitiva i negativa své práce.

d) Závěrečná

diskuze

Společně jsme si povídali, co nám práce přinesla, co jsme se při ní naučili a jaký
postoj si utvořili žáci к recyklaci. Součástí povídání byla možnost kladení otázek souvisejících s prezentací. To dětem poskytlo zpětnou vazbu a mně pomohlo nahlédnout
t
do jejich hodnotového systému. Na co se ve svých otázkách zaměřili, čeho si všímali,
co bylo z jejich pohledu důležité.
Jejich otázky byly zaměřeny spíše na výsledky než na průběh práce. Konkrétně
se zajímali o to, kdo mluvil či nemluvil, jak si řečníci rozdělili témata, jak vypadal plakát a co je na něm zaujalo. Část diskuse je zachycena na videozáznamu.

4.9 Výukový program „Odpady"
Návštěva ekocentra ve Vraném nad Vltavou.

Jako zakončení naší projektové práce jsem zvolila návštěvu ekocentra ve Vraném, kde se žáci pod vedením pana Vrtišky zúčastnili výukového programu zaměřeného na odpady, jejich historický vývoj a jejich zpracovávání v současnosti.
V první části programu se žáci zaměřili na vymezení pojmu „odpad". Ve skupinách se pokusili přiřazovat к jednotlivým historickým obdobím, jaký odpad se produkoval a jak se s ním nakládalo.
Druhá část programu vybídla žáky к zamyšlení nad vztahem odpad-příroda. Pan
Vrtiška položil zásadní otázku: „Má se les uklízet?" Žáci měli svou odpověď doplnit
argumentací, aby přesvědčili ty, kteří ještě nebyli rozhodnuti, jak mají odpovědět. Tato
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diskuse měla pomoci specifikovat pojem „odpad" a vést k poznání, že přírodní produkty
jsou v koloběhu přírody přirozené. Problematika odpadů se týká výhradně člověka a
jeho výrobků.
Po přestávce dostali žáci za úkol roztřídit krabici odpadků do nádob k tomu určených. Při kontrole splnění úkolu se všichni společně posadili ke krabici a pan Vrtiška
jim vysvětlil, jak lze poznat z čeho je obal vyroben, které obaly jsou největší zátěží a jak
by se měli chovat oni jako spotřebitelé při nákupech zboží, aby se pokud možno vyhnuli
těmto obalům. Žáci měli možnost prohlédnout si vzorky hmot z recyklovaných materiálů.
Na závěr jsme se přesunuli do místní školy, kde pan Vrtiška pracuje. Seznámil
nás s internetovými adresami týkajícími se recyklace odpadů a zákony o odpadech.
Na jedné z těchto adres měli žáci možnost vypočítat si vlastní ekologickou stopu a
srovnat svůj výsledek s průměrnými výsledky v jiných zemích.
Program byl velice dobře připraven. Žáci si potvrdili své vlastní poznatky při
práci na plakátech, ujasnili si některé sporné detaily a odnesli si množství nových informací a doufejme i přesvědčení o důležitosti třídění odpadů pro naši budoucnost.
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5 Výsledky práce a hodnocení
5.1 Zpracování základních surovin
5.1.1

Projekt 2004

a) Ad. evokace
Objevily se rozporuplné pocity, kdy prvotní pocit dětí byl buď příjemný nebo
nepříjemný. Nepříjemno si spojují se zavřenýma očima a tedy nejistotou ze tmy. Příjemný pocit vyvolala činnost sama, „konečně se něco děje".
Nahradit zrak nebylo vůbec jednoduché. Část dětí upřednostnila čich (3), část dětí hmat (11) a sluch (1), někteří dokonce využili i chuť (1).
b) Ad.

uvědomění
Děti si rozdělily úkoly. Bylo zajímavé pozorovat utváření nových pracovních

vztahů, kdy docházelo к diferenciaci rolí ve skupině v závislosti na jejich osobnosti. Ti
průbojnější se stali automaticky řídícím elementem skupiny.
Někteří dokonce plakát své skupiny doplnili druhý den o ukázky výrobků, které
si přinesli z domova, např. články, obrázky, nebo praktickou ukázkou výrobků z daných
materiálů.
c) Ad. reflexe
Děti se seznámily s pracovním postupem výroby papíru - teoreticky i prakticky.
Práce v hodinách přírodovědy byla velice vydařená. Především vzájemné vysvětlování
pracovních postupů při výrobě cukru, skla, železa a papíru ve dvojicích považuji za
velmi přínosné. Každý žák si danou „výrobu" třikrát zopakoval a s každou výměnou
dvojic povídali lépe a srozumitelněji. Na začátku práce, protože jsem měla čtyři skupiny, se dvě z nich dohodly, že si usnadní práci a vysvětlí to skupina skupině. To by znamenalo, že ti z nich, kteří se neumí prosadit, by opět neměli šanci. Snažila jsem se jim
vysvětlit, proč chci, aby si povídali ve dvojicích. Při hodnocení to dva žáci komentovali:
„Ten Jindra nám to vážně dobře vysvětlil, to je divný, jindy nemluví." Myslím, že obje-
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vili nový rozměr komunikace - dát si prostor a vyslechnout se. Ve skupině byli vždy
čtyři žáci, na výrobu plakátu to bylo moc. Nedařilo se jim práci rozdělit. Vždy byl někdo „bez práce". Chyba byla v tom, že kreslili obrázek z učebnice, kreslit může jen jeden. To musím do příště lépe promyslet.
Závěrečné hodnocení bylo pro mě samou překvapením. Často se setkávám s tím,
že si kamarádi nadržují. „Lukáš, to je kámoš, dáme mu jedničku". Tentokrát, možná
proto, že kamarádi byli ve skupině, tudíž dvojice museli vytvořit s jinou skupinou, třeba
kluk a holka, se mi zdálo jejich hodnocení objektivnější než jindy. Hodnotili skutečné
výsledky a ne jen vzájemné sympatie. Musím si to někdy zopakovat. Považuji to za
úspěch.

d) Ad.

hodnocení
К hodnocení se postavila vždy celá skupina. Nejprve zhodnotili spolupráci ve

své skupině, každý řekl, co pro skupinu dělal a jak se mu spolupracovalo s ostatními,
potom se každý zaměřil na svoji práci a její přínos. Nakonec se skupina vyjádřila
k tomu, co o sobě řekl jednotlivec. Kupodivu se jejich názory lišily jen velmi málo a to i
v tom negativním.
Poté se ještě rozebíralo, jak kdo látku pochopil a byl schopen ji vysvětlit spolužákům. Ke každému se vyjádřily tři děti z jiných skupin, kterým látku vyložil.
Tedy primárně hodnotili svou práci sami žáci, druzí jim jen pomáhali určit hodnotu jejich díla.
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Projekt 2005

a) Ad. evokace
Evokace podle jejich zápisků vyvolala v žácích spoustu pocitů. A měli opravdu
potřebu si dojmy sdělovat, což nebývá při výuce častým jevem. Tedy dojmy si určitě
sdělují, jen se málokdy týkají výuky či probíraného učiva. Nestačilo jim psát o pocitech,
musela jsem vymezit čas na vzájemnou konzultaci. Stále jim dělá velký problém naslouchání. Každý chce mluvit, ale ne každý chce poslouchat o čem hovoří ten druhý.
Kdybych se třídou pracovala i v dalším roce, rozhodně bych se na tento problém zaměřila.
»

b) Ad.

uvědomění
Čtení, to je pro mne, čtenáře, bolestná záležitost. Jak dlouho učím, tak dlouho se

potýkám se špatným čtením, způsobeným především naprostým nezájmem dětí o knihy
a četbu jakéhokoli druhu. Bohužel musím konstatovat, že vinu nesou především rodiče,
pro které je nastalá situace pohodlnější. A tak není divu, že přečíst si článek nebylo jen
tak. V jedné ze skupin předčítal text pouze jeden žák, protože ti zbylí tři by „četli příliš
pomalu a on by to nevydržel

poslouchat".

Při tvorbě plakátu byl ve třídě pracovní ruch, kterého se někteří jedinci pokoušeli
opakovaně využít к vlastní zábavě. Pracovní morálka v této třídě byla od počátku naší
spolupráce velmi vrtkavá. Hlavně chlapci vyžadovali častější pohyb nutný к dalšímu
udržení jejich pozornosti.

c) Ad. reflexe
Vzájemné učení ve dvojicích bylo trošku technicky náročnější neboť tato třída
vyžadovala moji neustálou koordinaci. Musela jsem jim být nablízku, aby je příležitost nesváděla к hovoru. Díky tomu někteří při třetím opakování dokázali svá
vysvětlení říkat jen s nahlížením do textu.
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Srovnání obou projektů
Projekt zaměřený na výrobu některých surovin jsem v obou ročnících připravila

stejně. Se třídou 5.A jsme na projektu pracovali samostatně. Děti jsem vedla dva roky,
postupně se učily pracovat novými metodami. Já jsem si ověřovala v praxi poznatky
z přednášek a seminářů a děti s nadšením vítaly prostor pro samostatný tvořivý přístup.
Po roce pracovaly ve skupinách bez problémů, nebály se otevřeně říct vlastní názor,
diskutovat o něm, hledat nové cesty к řešení problémů a klást otázky. S touto třídou
jsme se od poznání výrobních postupů vydali ke knize, čtenářství a přes pravidelné návštěvy knihovny к psaní vlastního třídního časopisu.
Se třídou 5.В jsem pracovala pouze rok. Byla to třída bez výraznější vůdčí osobnosti, téměř u poloviny žáků byla diagnostikována některá specifická porucha učení a
celkové pracovní tempo této třídy bylo pomalejší. Každý školní rok měli jinou třídní
učitelku, ve čtvrtém ročníku se ve třídě vystřídaly dokonce čtyři pedagogové.
Projekt jsme uskutečnili ve druhém pololetí šk. roku. Shodou okolností jsme
na počátku naší práce byli v třiceti dvou členném kolektivu, neboť jsme byli z důvodu
nemoci třídní učitelky spojeni se třídou 5.A. Měla jsem obavy, že to práci ztíží a zpomalí. Opak byl pravdou. Jelikož jsem vytvořila skupinky tak, aby děti ze stejné třídy byly
vždy spolu ve skupině, vznikl prostor pro určitou vzájemnou konkurenci. Vzhledem
к počtu dětí, každou jednotlivou „výrobu" měla vždy skupinka dětí z 5.A i z 5.B.
I po opětovném rozdělení tříd, které přišlo před dokončením projektu, se děti
ve třídách vzájemně navštěvovaly. Rozmlouvaly o svých plakátech, případně nenápadně
kontrolovaly, jak konkurenční skupina s prací pokračuje. Bylo zajímavé pozorovat různé taktiky dětí vedoucí к získávání informací či к utajení dílčích výsledků vlastní práce.
Prezentaci projektu jsme si po domluvě s kolegyní připravili společně. Rozdílnost přístupů nám umožnila diskuzi s dětmi a pomohla naší další spolupráci. Pokračovali jsme zpracováním tématu recyklace. Jelikož jsme si rozebrali jednotlivé prezentace,
mnohé doplnili o zajímavé nápady, vytkli skupinám chyby a stanovili si pravidla pro
další práci, byly prezentace zpracovaných materiálů s tématem recyklace opravdovým
vrcholem naší společné práce a pro mne příjemným rozloučením s tímto kolektivem.
Myslím, že tato třída překonala svým přístupem nejen má očekávání.
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Třída 5.A (projekt 2004), tím jak byla sehraná a v práci na projektech daleko
sběhlejší než třída 5.B (projekt 2005), pracovala rychleji. Své plakáty к výrobě zvládli
během jednoho projektového dne a na druhý den je pouze doplnili o praktické ukázky
výrobků. Naproti tomu třída 5.В potřebovala к vytvoření plakátu týden včetně domácí
přípravy. Srovnám-li výsledné plakáty, musím konstatovat, že délka práce odpovídá i
větší kvalitě výsledného produktu.
Domnívám se, že i má předchozí zkušenost přispěla ke zkvalitnění průběhu celého projektu.

5.2 Recyklace odpadů
a) Hodnocení

projektu

Projekt recyklace kladl větší důraz na samostatnost při vyhledávání podkladů pro
zpracování. Zaměřil se na zdroje informací a jejich získávání. Byl nutně doplněn domácí přípravou a návštěvami různých míst, které by mohly přispět к rozšíření práce.
Formální požadavky na tvořený plakát stanoveny nebyly, musela pracovat celá
skupina, informace se neměly opakovat a plakát musel být celkově smysluplný.
Vyvrcholením celé práce byla společná prezentace celé skupiny před ostatními.
Každý ze skupiny měl vést část prezentace, mluvit zpaměti a na závěr zhodnotit, jak se
mu na úkolu a se skupinou pracovalo.
To, že skupiny nedostaly podklady ke své práci automaticky při výuce, byla pro
žáky úplně nová zkušenost. Ne každý se s tím vypořádal. Někteří podcenili domácí přípravu, jakoby očekávali, že když „nic nenašli", musí „něco" dostat ve škole. . Většinou
ale spíše překvapili množstvím informací, kvalitní spoluprácí a zajímavým pojetím plakátu i bezprostřední prezentací.
Tento fenomén, podcenit domácí přípravu, se objevil především v paralelní třídě
5.A, která se rozhodla pracovat na projektu s námi a připravila si také své plakáty. Dva
žáci tak kazili celkový dojem z výsledku
Objektivně byly plakáty 5.A lépe zpracovány. Na rozdíl od naší třídy ale byli nuceni vypracovávat své plakáty za domácí úkol, čímž práce ztratila formu projektu a na-
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byla více individuálního rázu. I za těchto poněkud ztížených podmínek dokázala jedna
ze skupin připravit na závěrečnou prezentaci malé překvapení v podobě hrané scénky.
Při práci na plakátech bylo možno pozorovat, jak se za ten čas skupiny sehrály.
Rozdělili si úkoly a vzájemně se doplňovali. Smíšená skupina a jedna ze dvou chlapeckých skupin pracovali opravdu pečlivě a určovali délku naší činnosti. Druhá chlapecká
skupina měla úkoly rozděleny vyhraněněji.
Dva chlapci tvořili plakát, zapisovali informace, mezitím druzí dva měli „volno",
které bohužel využívali к vlastnímu rozptýlení. Při prezentaci si role vyměnili. Martinovi nedělá problémy mluvit zpaměti, dobře si pamatuje a je schopen vyjádřit se vlastními
slovy, stal se tedy hlavním mluvčím celé skupiny, zatímco dva tvůrci plakátu nedovedou formulovat své myšlenky ani plynule mluvit a tak dostali menší část textu. Čtvrtý
chlapec byl při prezentaci ,jen tak do počtu", na což poukázal člen jiné skupiny při závěrečné diskuzi. Na otázku. „Proč nemluvil?" Odpověděl po chvilkových rozpacích, že
se to nestačil naučit. Je pravdou, že při dokončování plakátu a přípravě na prezentaci
nebyl ve škole. Přesto, vzhledem к dotaci hodin přírodovědy - dvě hodiny týdně, se domnívám, že se mohl zapojit, neboť byl již dva dny ve škole.
Samozřejmě se našli jedinci, kteří se angažovali jak při tvorbě plakátu, tak při
prezentaci, minimálně. Snad jen ve smíšené skupině byla situace o něco vyrovnanější.
Přesto Erik upozornil na začátku prezentace, že „někdo dělal míň a někdo víc". Své tvrzení však nechtěl blíže specifikovat.

b) Závěrečná

diskuze

Byla obrovským přínosem pro mě - žáci mi umožnili nahlédnout do svého myšlení a své stupnice hodnocení, i pro žáky - možnost zpětné vazby, srovnání, hodnocení
od vrstevníků.
Velice pěkný moment byl, když se Erik zeptal, proč Honza (chlapecká skupina)
nic nedělal. Honza je ostýchavý introvert se silnou dyslexií a dysortografií, však výtvarně nadaný, a než se zmohl na odpověď, zastal se ho spolužák slovy: „Honza řikal kousek a hlavně to všechno udělal, plakát a knihu, tak proto jsme to říkali za něj, protože by
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se to nenaučil'." Potěšil mě ten projev sounáležitosti ke skupině a odkrylo mi to i strategii skupiny, která si od začátku rozdělila úlohy podle předpokladů jedinců.
Překvapilo mě, že si žáci při kladení otázek všímali někdy úplně jiných momentů prezentace než já. Uvědomila jsem si, jak málo sledují dění ve třídě, jak málo se zajímají o své spolužáky, nejsou ochotni si pamatovat nic, co nepovažují za zajímavé.
I když na druhé straně mohli být natolik zaujati svou prací, že opravdu nevnímali
nic mimo skupinu. A nebylo to vlastně mým záměrem? V tom případě jim právě závěrečná diskuze umožnila ujasnit si, co dělaly ostatní skupiny v době, kdy oni sami aktivně pracovali. A Tak bych si představovala směr svého pedagogického působení. Působit
ve třídě jako koordinátor a zapojit všechny žáky do procesu tak, aby jim práce přinášela
uspokojení a vedla к přirozenému vstřebávání informací a jejich pochopení bez nutnosti
pamětného učení.

5.3 Integrace obsahu vzdělávání
Rozdělíme-li učivo, obsažené v projektu do jednotlivých vzdělávacích oblastí,
můžeme konstatovat, že jsou zde do jisté míry zastoupeny všechny povinné vyučovací
předměty. Základní linie práce je postavena na výuce přírodovědy, jež má komplexní a
integrační charakter.
Výtvarná výchova žákům umožnila vyzkoušet si formou pokusu vlastní výrobu
papíru. Tato zkušenost jim pomohla ověřit si údaje získané z učebnice a otevřela jim
cestu к poznání recyklace jako procesu znovuvytvoření nového na základě zpracování
starého. Také celková úprava plakátu, kresby a nápisy patří do obsahu předmětu výtvarná výchova.
Na programu, připraveném p. Vrtiškou ve Vraném, se zabývali odpady
z hlediska dějin. Objevovali, pro ně celkem neznámé informace, jaký odpad produkoval
člověk a jakým způsobem s ním nakládal od pravěku po současnost. Vliv člověka na
krajinu a krajiny na životní prostředí je tématem výuky vlastivědy. I při studování postupů výroby jednotlivých materiálů se žáci dostali do minulosti. Především u výroby
papíru nás studium zavedlo až к prvopočátkům písma.
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Mezi hlavní činnosti, převažující v projektu, však patřily znalosti a dovednosti
z českého jazyka. Žáci pracovali s texty, se slovníky, cvičili se v hlasitém a plynulém
čtení, zaměřeném na porozumění významu přečteného. Učili se vyslovit svůj názor, ale
i umět naslouchat druhému. Dovednosti psát využili při sepisování údajů na plakáty.
Poznatky z jednotlivých předmětů na sebe plynule navazovaly. Byly soustředěny
kolem ústředního tématu, jímž je výroba, zpracování a recyklace materiálů běžného
použití.

5.4 Užité formy a metody
V rámci projektu byly využity rozmanité výukové metody a formy. Žáci se aktivně účastnili procesu učení, což je cílem projektového vyučování, plnili úkoly praktického i teoretického rázu.
Při práci jsem využila jak tradiční slovní metody jako jsou vysvětlování a rozhovor, tak metody praktických činností a exkurzi, zejména však novější, netradiční způsoby výchovně vzdělávací práce - skupinovou práci, diskusní metody, brainstorming a
zpracovávání informací.
Jako převažující organizační formu jsem zvolila skupinovou práci, při níž se
rozvíjí zejména kooperace. Vzájemná spolupráce ve skupinách probíhala bez mé vnější
intervence. Počáteční projevy nesouladu se postupně změnily ve velmi kvalitní práci
založenou na komunikaci uvnitř skupiny. Žáci si navzájem pomáhali, radili si a to
zejména při vyhledávání informací ze slovníků, učebnic a příruček, ale i při jejich následném zpracování.
Získané dovednosti žáci uplatní při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

5.5 Hodnocení práce žáky
Hodnocení

práce probíhalo

v několika

etapách

a bylo

plně

kompaktní

s jednotlivými fázemi projektů.
V první části projektu zaměřeném na výrobu surovin jsem využila metod hodnocení i sebehodnocení.
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Poté, со každý žák vysvětlil třem dalším žákům tu „svoji" výrobu, měl sám
vlastními slovy vyjádřit, jak si myslí, že postupu rozuměl a jestli spolužákům dovedl
srozumitelně přiblížit problematiku „své" výroby. Nato byl konfrontován s hodnocením
tří zainteresovaných žáků. Okamžitá zpětná vazba byla velikým přínosem v další práci.
Po prezentaci plakátu jsem požádala o hodnocení práce celou skupinu. Žáci se
vyjádřili ke spolupráci uvnitř skupiny, i к výběru tématu a jeho zajímavosti. Ve skupině
se hodnotili převážně kladně, objevily se ale také negativní ohlasy na osobní neukázněnost některých žáků. Dotyčný žák měl většinou se skupinou podobný náhled na hodnocení své práce.
Co se týče výběru témat, většina žáků byla s volbou spokojena. Často zaznělo:
„Dozvěděli jsme se něco nového." nebo „Překvapilo mě...co jsem nevěděl." Jen jeden
žák by raději zpracovával jinou výrobu, protože, jak sám uvedl, má k tomu doma zajímavou knížku.
Ve druhé části, projektu „Recyklace", proběhlo hodnocení jako součást prezentace. Vzhledem к neobvyklým podmínkám a především kvůli kameře bylo hodnocení
žáků velmi krátké.
Třetí část projektu, návštěva oddílu Nezmaři ve Vraném, byla všemi zúčastněnými žáky hodnocena jako nej zajímavější a nej zábavnější ze všech tří částí. Bylo to
dáno několika faktory: výměnou školy za zajímavé, podnětné prostředí, cestou do Vraného (jízda vlakem) navozující pocit výletu, zoo koutkem, kde si mohli prohlédnout
méně známé živočichy a osobností p. Vrtišky. Muž má u dětí přirozenou autoritu, zvláště u převážně chlapecké třídy, jako je i ta moje. Obecně je známo, že školství je příliš
feminizované a chybí nějaké mužské vzory.
Celkově se žáci přikláněli raději к projektovému než frontálnímu vedení výuky.
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5.6 Vlastní sebereflexe
Příprava projektu si vyžádala nemalé úsilí. Nejvíce času zabralo plánování a
promýšlení jednotlivých činností tak, aby vzájemně navazovaly.
Při práci na projektu v roce 2004 jsem si uvědomila, že bude nezbytné zvýšit dotaci hodin na uskutečnění projektu. Proto jsem na druhý projekt využila i jedné hodiny
českého jazyka (kontrola textu s pravidly pravopisu), dvou hodin pracovních činností a
čtyř hodin výtvarné výchovy. Celkem jsme projektu věnovali 17 vyučovacích hodin.
Jednotlivé činnosti následovaly tak, jak byly naplánovány. Probíhaly podle časových a
výukových možností.
Faktorem, který ovlivnil naši práci byla dlouhodobost projektu. Přinášel často se
měnící počet dětí aktuálně pracujících, a zapomínání pomůcek potřebných pro realizaci.
Některé skupiny se proto uchýlily k tomu, že na plakátech pracovali i o přestávkách.
Spojení žáků do skupin se mi jeví jako pozitivní forma spolupráce. Ideální počet
je čtyři až pět dětí ve skupině. Byl-li někdo nemocný, projevovalo se to na kvalitě výkonů a objevovaly se neshody a hádky. Výraznější to bylo u projektu „Recyklace", kde
se dívčí skupina dokonce rozdělila. Jednotnou skupinu dívky vytvořily teprve, když
byly zase čtyři.
Aktivity na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. V tomto směru jsem plně
uspěla. Samozřejmě nemusíme zůstávat jen u těchto aktivit. Projekt by mohl prolínat
celým školním rokem a zasahovat do všech předmětů, což se mi potvrdilo již ze zkušeností z prvního projektu v roce 2004. Vždyť výroba papíru evokuje psaní, to dále může
navázat na výrobu časopisů a knih zaměřených na problematiku ochrany přírody a být
východiskem pro přípravu čtenářů. Ideální by bylo doplnit celou práci o exkurzi
v papírnách, popřípadě nějakém nakladatelství a určitě v knihovně. Seznámit se s tím,
kde se v okolí školy nalézají sběrné dvory či spolupracovat přímo s nějakou sběrnou.
My jsme se na konci školního roku zúčastnili sběru papíru, v němž naše třída vyhrála
první místo.
Produkty naší práce - hotové plakáty jsme vystavili na školní chodbě, aby si je
mohli prohlédnout i žáci jiných ročníků.
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Z praktické realizace projektu „Recyklace" jsem vyvodila tyto závery. Projektová metoda umožňuje komplexní pohled na dané téma, objasňuje souvislosti a utváří
nové pracovní vztahy v kolektivu dětí. Podporuje tvořivost a samostatnost, poskytuje
větší volnost při práci. Za nej důležitější považuji zpětnou vazbu v podobě sebehodnocení a hodnocení jednotlivých fází práce. Aktivní podíl žáků na hodnocení a odsunutí
učitelské autority do pozadí přispělo ke zvýšení sebedůvěry žáků.
Podrobné zpracování tématu výroby a recyklace materiálů, jehož účelem bylo
vzbudit u žáků zájem o tuto problematiku, seznámit je s všeobecnými zásadami spotřeby a recyklace a položit základy uvědomělého chování к přírodě a životnímu prostředí.
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6 Závěr
V úvodní kapitole jsem vymezila pojem ekologie a jeho specifika. Zabývala
jsem se rozdělením ekologie na podobory podle specifického zaměření. V následující
kapitole jsem rozebrala cíle environmentálni výchovy, sledovala jsem míru jejich uplatňování v rámci přípravy pedagogů na pedagogických fakultách a výuky na základních
školách. Zaměřila jsem se na vymezení pojmu recyklace a výchovu konzumenta ve školách a jiných zařízeních.
Těžiště celé práce však spočívá v praktické části, která byla uskutečněna formou
projektového vyučování. Popsala jsem postup jednotlivých fází, věnovala jsem pozornost výběru metod, dbala jsem na jejich pestrost a přiměřenost vzhledem к věkovým
zvláštnostem žáků. Podrobně jsem rozebrala práci ve skupinách, zaměřila jsem se
na strategie jednotlivých žáků, komunikaci ve skupině a pracovní postupy. Kladla jsem
důraz na sebehodnocení a hodnocení žáka skupinou.
Při opakování projektu v roce 2005 jsem se přesvědčila, že žáci jsou schopni širšího pojetí, nebrání se informacím ba naopak vyhledávají a ověřují si další souvislosti.
Projekt 2004 byl méně obsáhlý z několika důvodů. Vedla mě k tomu menší dotace hodin, malá zkušenost s tímto typem práce a jednostranné zaměření na výrobu a zpracování papíru. Díky tomu jsem bohužel nevyužila některých velmi pěkných momentů, bezprostředních reakcí žáků, které mohly vést к rozšíření tématu. Při práci na projektu
„Recyklace" jsem se snažila těchto chyb vyvarovat. Dala jsem větší prostor žákům
к vyjádření a po celou dobu práce jsem sledovala směr jejich zájmu.
Vlastní poznávací práce žáků v sobě v zásadě zahrnula celou problematiku odpadů. Z hlediska obsahového byly formulovány pojmy odpad a recyklace a následně
zpracovány. Žáci skládali mozaiku plakátu z informací, které si našli na internetu,
v encyklopediích a v materiálu určeném ekologickými centry pro výchovu spotřebitele.
Zpracování informací, prezentace hotového díla a diskuze pomáhaly pochopit důležitost
dané problematiky. Orientace v informacích měla vést к jejich porozumění a následně
vytvářet u žáků pozitivní vztah к třídění odpadů. Bylo by ideální, kdyby účast v tomto
projektu ovlivnila žáky natolik, aby přijali za své zásady ekologického spotřebitele.
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Domnívám se, že by ekologická výchova měla prolínat celým školním rokem,
měla by být nedílnou součástí výuky humanitních oborů v každém ročníku a její obsah
by měl být přiměřený věkovým zvláštnostem žáků, a to nejen v míře předepsané osnovami. Škola jako celek by se měla zapojit do sběru surovin. Měly by být, nejlépe
v každé třídě, к dispozici sběrné nádoby na tříděný odpad, např. v podobě barevných
odpadových košů, aby se žákům stalo třídění odpadů přirozenou součástí života.
Co pro to mohu udělat já? Ve své třídě připravit celoroční projekt vycházející
z mých zkušeností z projektu „Recyklace", zaměřit se na mezipředmětové vztahy, vytváření souvislostí, propojenost, provázanost témat. Aktivně spolupracovat s některým
z ekocenter. V rámci celé školy zapojit se po domluvě s kolegy do sběru surovin, spolupracovat s ostatními třídami na společném projektu s touto tématikou, atd.. Možností je
spousta, stačí jen chtít investovat do našich dětí, je důležité, aby se děti spolupodílely
na něčem užitečném.
Stojíme na prahu nového století. Vize naší budoucnosti nejsou právě radostné.
Současné ekologické problémy naší planety jsou vážné a není na místě je podceňovat.
Je třeba vést žáky к citlivému přístupu к přírodě, vytvářet u nich pocit spoluzodpovědnosti za vývoj a osud života na planetě, aby byli připraveni na globální problémy, se
kterými budou v dospělosti konfrontováni.
Byla bych velmi ráda kdyby projekt „Recyklace", který jsem zpracovala a následně ověřila jeho funkčnost v praxi, byl inspirací dalším učitelům, zabývajících se
touto tématikou.

Věřím, že jsem svou prací přispěla к uvědomělému postoji žáků

к životnímu prostředí a otevřela jim cestu к jeho úspěšné ochraně v rámci udržitelného
rozvoje.
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