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Anotace 
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na význam projektové metody 

v naplňování filosofie a cílů Fakultní základní školy Klíček. Práce je rozdělena do osmi 

částí. Teoretická část pojednává o otázkách vnitřní proměny školy, změnách procesů 

vyučování a učení a cílech primárního vzdělávání. Přibližuje informace o projektové 

metodě, její historii, dělení, plánování a cílech. 

Praktickou část diplomové práce jsem věnovala kvalitativnímu výzkumu 

provedenému ve Fakultní základní škole Klíček. V ní uvádím několik realizovaných 

projektů, jak celoškolních, tak třídních, ale i celoročních, vícedenních i jednodenních se 

záměrem poukázat na to, jak uvedené projekty pomáhají v naplňování zadaných cílů a 

dodržování její filosofie. 

Klíčová slova: projekt, transformace školy, klíčové kompetence, cíle 

Annotation 
The submited diplome work aimes is directed towards the sense of project 

methods in full filment of in advance given school aimes and philosophy the primary 

school Klíček. The work is decided in 8 parts. 

The teoretical part deals with internal questions of schools changes, 

transformation of teaching processes and learning. Thurse deals with aimes of primary 

education. It outlines the informations of projected metod these history, differenciations, 

planing and goals. 

The practical part of diplome work was dedicated to the qualitative research 

carried out at the primary school Klíček. The several realized projects have been 

introduce concerning both the whole school and also the classes, the whole year, few 

days and one day projects with the aim to show, how the school has been fullfiled it's 

goals and it's philosophy. 
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Úvod 
Dnes a denně narážíme na otázku, jak správně učit, jaké metody jsou vhodné a 

potřebné k tomu, aby se každý žák individuálně rozvíjel a získával životní dovednosti, 

které budou důležité pro jeho budoucí život. Velmi často také přemýšlíme o cílech, 

kterých chceme s žáky dosáhnout a musíme si určovat priority, které jsou pro život a 

další rozvoj dětí nej důležitější. 

Já sama jsem zažila frontální výuku, která byla jen o předávání informací od 

učitele a my jsme byli nuceni k jejich memorování. Nemluvě samozřejmě o tom, že se 

nikdo neohlížel na specifické problémy jednotlivců, nároky na všechny žáky byly stejné 

a vyučovací jednotky byly velmi často stereotypní. 

I díky Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, který se 

nyní dostává v plném rozsahu do škol, poznáváme, že pro současné školství není již 

hlavním úkolem pouhé získávání informací, ale všestranný rozvoj osobnosti žáka a jeho 

příprava do skutečného života. Proto musíme zdůrazňovat význam hledání, 

experimentování a konstruování nových poznatků na základě vlastní činnosti, 

zkušenosti a prožitku žáků. Vhodnými metodami se snažíme dosáhnout toho, aby každý 

žák pracoval na maximum a dokázal využívat svoje schopnosti a dovednosti. 

Díky studiu na pedagogické fakultě jsem měla možnost setkat se s různými 

způsoby vyučování na jednotlivých školách. Jedním z těchto způsobů byla i projektová 

metoda, která mě velmi zaujala, protože jsem si uvědomila, že dává žákům příležitost 

využít své znalosti v podmínkách, které připomínají skutečný život. Více informací o 

této metodě, ale i uskutečněných projektech jsem získala díky paní Jitce Kašové, která 

je ředitelkou Fakultní základní školy Klíček, kde touto metodou úspěšně vyučují již 

několik let. V této škole jsem byla svědkem několika projektů a prací, kterými jsem 

byla natolik nadšena a zaujata, že jsem se rozhodla zabývat se problematikou projektů 

ve své diplomové práci. Proto jsem si jako cíle teoretické části diplomové práce 

stanovila: 

1) Zmapování transformace primárního školství, kde jsem se snažila 

vyhledat nej podstatnější problémy, které řešila Bílá kniha a v poslední 

době hlavně Rámcový vzdělávací program pro ZV a to samozřejmě i 
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proto, že projektová metoda je těmito programy doporučována jako jedna 

z možností, jak zkvalitnit výuku a lépe děti připravit na pozdější život. 

2) Popsat problémy - integrace učiva, metody, hodnocení 

3) Popsat a charakterizovat rysy projektové metody, zdůvodnit její pozitiva 

a význam pro kvalitní a aktivní vyučovaní. 

Praktická část je soustředěna na kvalitativní výzkum v základní škole Klíček, 

kde jsem si jako cíle dala: 

1) zmapovat, j ak proj ekty vypadaj í v prax i 

2) vypozorovat, jak tato škola díky projektům naplňuje svoji filosofii a cíle 

3) zabývat se cíli konkrétní třídy 

Vlastní práci jsem tedy rozdělila do osmi částí. První část zahrnuje teoretické 

otázky k vnitřní proměně školy, změnám procesů vyučování a učení a cílům primárního 

vzdělávání, kterými se zabývají důležité školské dokumenty jako Bílá kniha a Rámcový 

vzdělávací program pro ZV. Ve druhé části se věnuji projektové metodě, její historii, 

dělení, plánování a cílům, jakožto prostředku ke zdravému rozvíjení žáka. Praktická 

část mé diplomové práce se soustředí na kvalitativní výzkum provedený v základní 

škole Klíček, charakteristiky této školy i žáků, kteří v ní studují, s cílem zjistit a ukázat, 

jak tato škola naplňuje své předem dané cíle a filosofii školy. V této části bych také 

chtěla ukázat, jaké projekty jsou v Klíčku realizovány a jaký vliv mají na žáky i učitele. 
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Teoretická část 
l.Transformace primárního vzdělávání 

Už v roce 1989 byla započata velká přeměna našeho školství, která byla nesena 

v duchu humanismu a demokracie. Celá přeměna a její proces se dotýká všech stupňů, 

včetně stupně primárního. Transformace se už od počátku začala prosazovat dvěma 

hlavními proudy: 

- vnějšími změnami, mezi které patří legislativní úpravy, přijetí vzdělávacích 

programů, a tak i celkové koncepce vzdělávání dětí mladšího školního věku 

a samozřejmě i další organizační změny 

- vnitřní přeměnou výchovně vzdělávacího procesu, čímž se v obecné rovině 

myslí celková změna filosofie výchovy a vzdělání, v jejímž důsledku to pak pro 

školskou praxi především znamená celkovou změnu pojetí školního vyučování. 

Díky tomu, že do škol byly přijaty nové vzdělávací programy (Obecná škola, 

Základní škola, Národní škola), tak se poměrně rychle podařilo odstranit řadu 

nej výraznějších a nejčastěji kritizovaných problémů našeho školství. Mezi tato „úskalí" 

bychom především zařadili uniformitu jednotlivých vzdělávacích stupňů, závaznost 

učebních dokumentů, a ve skutečnosti nerealizovatelnou diferenciaci učiva 

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

K problémům, které vyžadovaly okamžité nebo velmi rychlé řešení, se objevila 

i řada otázek dlouhodobějšího charakteru, mezi které rozhodně patří i obsah vzdělání. 

Touto problematikou se z různých hledisek zabývali především O. Chlup, A.M. Dostál 

a V. Pařízek. Pedagogové a psychologové se zabývali především celkovou koncepcí 

obsahu vzdělání na všech jeho stupních, ale z dostupné literatury můžeme zjistit, že 

obsahu primárního vzdělání byla věnována jen malá pozornost. Obsah primárního 

vzdělání se stal až součástí tzv. kurikul, zahrnujících mimo jiné také vzdělávací cíle, 

metody a organizační formy vyučování. Konkrétní cíle vzdělání byly stanoveny v tzv. 

standardech vzdělání.1 

1 WILDOVÁ, R.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str. 7-8. 
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Od školního roku 2007/2008 by se mělo na všech našich základních školách 

začít učit podle školních vzdělávacích programů, vypracovaných podle Rámcového 

vzdělávacího programu ZV. Ty jsou v současné době realizovány pouze zkušebně na 

několika pilotních školách a na dalších školách svůj program teprve připravují. 

1.1 Rámcový vzdělávací program 

Rámcový vzdělávací program se od stávajících osnov liší. Vzdělávací obsah 

není členěn do jednotlivých ročníků, jako tomu bylo dosud, ale v rámci vzdělávacích 

oblastí je rozčleněn do větších tématických celků, které si škola sama rozmístí do osnov 

podle ročníků. Rámcový vzdělávací program nezahrnuje učivo, ale chápe ho jako 

prostředek k osvojení činnostné zaměřených očekávaných výstupů, které vytvářejí 

předpoklady pro účinné a komplexní využívání získaných schopností a dovedností na 

úrovni klíčových kompetencí. To znamená pro souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti. 

Rámcový vzdělávací program se dostává v obecné podobě do škol, kde je 

podkladem pro tvorbu školních vzdělávacích plánů z jednotlivých vzdělávacích oborů 

pro příslušné ročníky. Týmy učitelů a metodických pracovníků na školách se dohadují 

o časových dotacích pro různé předměty a oblasti, které jsou nezbytným učivem 

a požadavky na žáka, které vedou v jednotlivých oborech vzdělání k získání 

očekávaných kompetencí. Školní rámcový program si každá škola tvoří sama podle 

konkrétních podmínek, zaměření a materiálního vybavení v návaznosti na jednotlivé 

ročníky. 

Využití disponibilní časové dotace je tak plně v kompetenci a odpovědnosti 

ředitele školy a je závazné. Ředitel školy a všichni, kteří se na vzniku školního 

programu podíleli, jsou pak plně odpovědní za jeho vypracování v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem ZV i za způsob jeho realizace. 

Na závěr každého období proběhne kontrola v podobě očekávaných výstupů. 

V prvním období - to znamená 1-3. třída - probíhá kontrola spíše orientační. O to větší 

důraz je kladen v období druhém, což znamená 4. až 5. ročník (hlavně pak na závěr 5. 
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ročníku). Podobně by tomu mělo být i na druhém stupni, kde je opět kladena největší 

pozornost na devátou třídu, kdy většina dětí opouští základní školu.2 

v 

1.2 Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program je školský dokument, který každá škola zpracovává 

podle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV. Školní vzdělávací program vychází 

z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje při tom potřeby a možnosti žáků, 

reálné podmínky a možnosti školy, v neposlední řadě také požadavky a představy 

rodičů. Musí vycházet z postavení školy v regionu i v sociálním prostředí, ve kterém 

bude vzdělávání probíhat. 

Ředitel školy odpovídá za vypracování tohoto školního vzdělávacího programu 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Na zpracování jednotlivých částí 

školního programu by se měli podílet všichni učitelé. Program musí být po dokončení 

přístupný veřejnosti, zejména rodičům žáků. 

Školní vzdělávací program:3 

• Je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání. 

• Zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky 

s povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám 

a možnostem. 

• Umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané, pokud to 

vzdělávání těchto žáků vyžaduje. 

• Vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové 

zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. 

• Vede k naplňování cílů základního vzdělávání. 

• Je zpracován tak, aby umožňoval učitelům používat a rozvíjet tvořivý styl práce 

a neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností. 

2 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005. 
3 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005, str. 108. 
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• Je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož změny nesmí v učebním plánu 

negativně zasáhnout do vzdělávání žáků v určitém započatém cyklu. 

• Dodržuje stanovenou strukturu. 

1.3 Pojetí základního vzdělávání 

S vnitřní proměnou školy souvisí i to, jak se s postupem času mění pojetí 

základního vzdělávání. Podle RVP pro ZV musí základní vzdělávání splňovat několik 

důležitých podmínek. 

Základní vzdělávání musí navazovat na předškolní vzdělávání a na výchovu 

v rodině. Základní vzdělávání je jediná ucelená povinná docházka, kterou musí žák 

absolvovat a to ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. 

Základní vzdělávání na 1. stupni má svým pojetím ulehčit přechod žáků 

z předškolního vzdělávání do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je 

založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností 

a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními potřebami). Vzdělávání svým 

činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje 

žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, 

objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu k řešení problému. 

Základní vzdělávání vyžaduje podnětné tvůrčí školní prostředí, které stimuluje, 

povzbuzuje a chrání všechny žáky a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky 

optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se 

vytvářejí i odpovídající podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola má nabízet přátelskou a vstřícnou atmosféru, která žáky vybízí ke studiu, práci 

i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení 

a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků 

musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování 

individuálních změn žáka. Všem žákům musí být dána možnost zažívat úspěch a nebát 

se chyb, se kterými se naopak učí pracovat. 

Během primárního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, 

které by jim měly umožnit pokračovat v dalším studiu, zdokonalovat se ve zvolené 
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profesi a během celého života se dále vzdělávat a aktivně podílet na životě celé 

společnosti.4 

1.4 Vnitřní proměna školy 

Škola, která fungovala dříve, se ukázala pro současný rychlý vývoj jako 

nedostatečná, proto je nutné, ale také přirozené, že se hledají nové možnosti a probíhají 

reformace škol. 

Tyto proměny se soustřeďují zejména na proměnu funkce školy, prostředí 

a klimatu, kdy vzrůstá význam výchovné a socializační role školy, která je chápána jako 

rovnoprávné společenství vzájemně se učících partnerů, učitelů, žáků i jejich rodičů. 

Škola by měla být více demokratická, autorita by se měla posunout od učitelů 

směrem k žákům, a to například tím způsobem, že by žáci mohli spolurozhodovat 

o řízení školy, ale i tom, jaké metody a obsah se budou používat. K tomu by mohla 

dobře posloužit žákovská volená rada nebo pravidelné setkávání rodičů, žáků a učitelů, 

na kterém by se aktuální problémy řešily. Toto řešení nabízí například projektová 

metoda, která velmi dbá na demokracii, dobré klima školy a přátelské vztahy s rodiči. 

Změny obsahují spoustu nových činností, při kterých se pozměňují tradiční 

zažité úkoly školy. Mění se cíle a obsah vzdělávání, styl výuky, vztah učitele a žáka, 

hodnocení žáků, klima ve třídě, integrace žáků, integrace předmětů. 

Na školu a učitele jsou kladeny úplně nové požadavky, nejen na zlepšení 

a dosažení nových profesních i osobních kvalit, jakými jsou tvořivost, iniciativa, přijetí 

osobní zodpovědnosti a profesionalita, ale i na posílení týmového ducha mezi učiteli na 

škole, vytvoření a realizování dlouhodobé koncepce, při které se všichni budou učit 

společné sebereflexi, reálného zhodnocení vlastních sil i stanovení vlastních cílů. Jedna 

ze změn, která již byla jednou uváděna, je větší účast rodičů i žáků na společných 

akcích školy a to hlavně s cílem vést při těchto změnách žáky k tomu, aby se jejich 

vnější motivace k učení přeměnila na motivaci vnitřní, která bude založena na 

sebepoznávání a přijímání osobní zodpovědnosti. Zde tedy dojde ke změně tradičních 

postojů a bude potřeba převzít nové role a vzorce chování a získat nové kompetence. 

K těmto změnám může dojít ale jen tehdy, pokud je školy nebudou odmítat. 

4 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005, str. 4. 
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1.5 Proměny procesů a cílů učení a vyučování 

Proměny učení a vyučování jsou závislé na době, okolnostech a místě, kde se 

konají. Učení a vyučování reaguje na procesy změn a jejich obsahů ve společnosti, ve 

vývoji našeho státu a celého světa. Učitelství je považováno za jedno z nejtěžších 

zaměstnání vůbec. Vzdělávání dětí jako typ práce je velmi náročné také proto, že 

vyžaduje neustálý vědomostní růst a pokroky, protože se nelze stále držet stejných 

způsobů, metod a obsahů. Učitel je při vyučování vystavován neustálému a rychlému 

rozhodování, při kterém musí používat okamžité analýzy, která dává vyučování 

osobitou formu. Učitel je klíčovým faktorem jakýchkoliv změn ve škole, zejména ve 

třídě. Konečná realizace globálních změn, jako jsou například reformy, realizace širších 

vzdělávacích projektů, ale i lokálních změn, kterými jsou změny formy práce a přístupy 

ve výuce, je vždy nejvíce závislá na učiteli samotném. 

Nejdůležitější věcí pro učitele ve vzdělávání je stanovení cílů, hlavně proto, že 

v současné době roste velmi rychle množství různých informací, v mnoha nově 

vznikajících oborech, takže se dostáváme do situace, kdy po žácích nemůže chtít, aby 

bylo hlavním kritériem osvojení si co největšího množství znalostí a dovedností. Cílem 

je naučit každého žáka učit se a čerpat z množství informací. Tyto informace pak umět 

třídit a efektivně naučené a poznané používat. 

Dnešní doba prosazuje, aby se ke každému žákovi přistupovalo individuálně 

a pokud možno, aby byli žáci vtahováni do procesu vyučování vhodnými metodami 

a přístupy. Tuto individualizaci nabízí alternativní přístupy, například právě projektová 

metoda. 

Učitelé se musí rozhodovat podle individuálních podmínek. Na základě 

naznačených modelů v rámcovém vzdělávacím programu mohou postupně vytvářet 

vlastní školní programy, které jim pak nabízí možnost různých projektů pro rozvoj 

jednotlivých žáků. I díky přípravě školního vzdělávacího programu je učitelům 

umožněno používat a hledat nové přístupy ve výuce, což je v dnešní době téměř 

nezbytné pro kvalitní výuku. Učitelé mají v rámci vyučování k dispozici větší 

pravomoci, a tak je zapotřebí, aby získávali lepší dovednosti třeba i k tomu, aby mohli 

snadněji vybírat, plánovat a vyučovat. Dnešní pokroková škola klade na každého učitele 

čím dál větší nároky, chce, aby učitel přiměl žáky k aktivní spoluúčasti na výuce, aby 
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dokázal žáky vést ke spolupráci ve třídě nebo ve skupině. Dalším úkolem, který se 

učitel musí pokusit splnit, je, že musí podporovat žáky, aby dokázali samostatně hledat, 

objevovat a tvořit nové věci, které ale mohou vyžadovat netradiční pedagogickou 

přípravu a práci navíc. 

Další důležitou proměnou dnešního vyučování je fakt, že škola začíná aktivně 

a pravidelně spolupracovat se školním psychologem, který pomáhá nejen žákům, ale 

i učitelům. Těm učení osvětluje ze stránky psychického vývoje každého žáka a dává tak 

učiteli ucelenější pohled na jedince. V neposlední řadě k proměnám vyučování přispívá 

také výchovný poradce a celkový vztah učitelů na škole. 

1.5.1 Cíle primárního vzdělání a obsah 

Primární vzdělání je obsahově otevřeným systémem, které umožňuje dítěti 

přejímat a integrovat různé informace z prostředí, hlavně z toho, ve kterém žije. 

Primární vzdělání umožňuje dítěti tohoto věkového období jeho interakci se světem a 

zároveň plní propedeutickou funkci pro další vzdělávání dítěte. Primární vzdělání slouží 

jako základ pro celoživotní proces vzdělávání a plní požadavek na jeho národní ráz. 

Vzhledem k tomu, že se ve školách mění způsoby učení a vyučování, mění se 

také požadavky na žáka, cíle vzdělávání a jeho obsah. 

Při zpracovávání této kapitoly jsem vycházela z několika důležitých školských 

dokumentů: Bílé knihy, Rámcového vzdělávacího programu pro ZV a standardů 

vzdělávání. 

Obecný cíl primárního vzdělání j e v dosažení tzv. primární vzdělanosti. Tím je 

myšleno osvojení si gramotnosti a získání prvotního uceleného náhledu na svět a na 

místo člověka v něm. Je také jasné, že na primárním stupni si děti osvojují všechny 

znalosti, které jsou pak důležité k dalšímu vzdělávání. Úkolem primární školy je 

především hledání možností, které by dítěti umožňovaly poznat okolní svět na úrovni 

jeho věku a způsobu vnímání. 

Původním cílem primárního vzdělávání, tedy především, bylo získání základních 

vědomostí a dovedností z okolního světa. V současném transformačním procesu se 

snaha humanizovat primární školu projevila i v novém chápání tohoto stupně vzdělání. 

Nyní se tímto cílem rozumí utváření postojů jedince ke společnosti, k okolnímu 
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prostředí a samozřejmě i ke vzdělání včetně osvojování si základních komunikačních 

technik nezbytných pro život ve společnosti. Dalším rysem je maximální snaha 

o probuzení zájmu žáka o poznání a jeho celkový rozvoj. 

Podle Bílé knihy, ale i podle Rámcového vzdělávacího programu ZV má být 

kladen požadavek na rozvíjení mezipředmětových vztahů a na výuku v integrovaných 

celcích. Upřednostňuje se také uplatňování nových podob aktivní výuky, hlavně formou 

a prostřednictvím projektové metody, která dává příležitost proniknout v daném tématu 

do větší hloubky, než je tomu normálně. K dalším novým cílům na 1. stupni základního 

vzdělávání patří dnes co nej komplexnější poznání individuálních potřeb a možností 

každého žáka a jejich respektování. První stupeň je období, kdy je třeba vytvořit 

předpoklady pro celoživotní učení - to znamená, získání základních dovedností 

a návyků, vytváření pozitivní motivace k učení, osvojení základní gramotnosti jako 

předpokladu pro další úspěšné vzdělávání, utváření uceleného pohledu na svět, včetně 

vztahu k životnímu prostředí. 

První stupeň je také doba, kdy lze podchytit specifické zájmy, schopnosti 

a nadání u každého jedince, a tak je začít soustavně podporovat a naopak minimalizovat 

tak vyčleňování talentů do výběrových tříd. Důraz je také kladen na činnostní učení, 

kombinování aktivit uvnitř i vně školy s důrazem na činnost v přírodním prostředí, které 

žákům umožňuje zážitky a zkušenosti, jež mohou dále rozvíjet v dalších vyučovacích 

metodách. 

V novém pohledu na vzdělávání je i nový požadavek na hodnocení žáků. 

Umožňuje hodnotit žáky výhradně vzhledem k jejich individuálním výkonům a po 

dohodě školy a rodičů doporučuje na celém 1. stupni základního vzdělávání zavést 

slovní hodnocení, které bude průběžnou a všestrannou diagnostikou žáka. 

Bílá kniha také odkazuje na to, že je důležité dát prostor učitelům k tomu, aby 

bylo jejich svobodnou volbou, kterou z metod a forem práce si vyberou a budou s ní 

nadále pracovat. Bylo by také dobré podpořit jejich iniciativu v pokusech o nové pojetí 

vyučování. 

Dalším z cílů, které má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně 

rozvíjet, jsou klíčové kompetence a poskytování spolehlivého základu všeobecného 

vzdělání - tyto cíle by se měly hlavně týkat situací blízkých dětem, reálnému světu 
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a budou zaměřené na praktické jednání. Tyto požadavky mimo jiné velmi dobře splňuje 

projektová metoda. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání tyto cíle shrnuje do 

několika nej podstatnějších bodů:s 

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení 

problémů 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci i úspěchy vlastní i 

druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné 

a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání 

a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

k prostředí i k přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

Rámcový vzdělávací program rozděluje základní vzdělávání do devíti 

orientačních vzdělávacích oblastí. Jednotlivé oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím 

oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:6 

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

• Matematika a její aplikace 

• Informační a komunikační technologie 

• Člověk a jeho svět 

5 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005, str. 4-5. 
6 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005, str. 10-11. 
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• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 

• Člověk a příroda ( Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

• Umění a kultura ( Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

• Člověk a zdraví ( Výchova ke zdraví - Tělesná výchova) 

• Člověk a svět práce (Člověk a svět práce). 

1.5.2 Klíčové kompetence 

V jedné z předešlých kapitol jsem se zmiňovala o klíčových kompetencích jako 

0 jednom z důležitých cílů celkové proměny školství, které jsou pro rozvoj žáka a pro 

jeho život velmi důležité. Touto problematikou se zabývá zejména Rámcový vzdělávací 

program pro ZV, který říká, že klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti. Výběr a pojetí těchto klíčových kompetencí vychází 

z obecně přijímaných hodnot společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence přispívají ke vzdělání jedince, k jeho spokojenému a úspěšnému životu 

a k posilování funkcí občanské společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit každého žáka souborem klíčových 

kompetencí, kterých je daný školák schopen, a připravit je tak na další vzdělávání 

a uplatnění ve společnosti. Osvojování těchto kompetencí je proces dlouhodobý 

a složitý. Začíná už v předškolní výchově a pokračuje v základním a středním 

vzdělávání a postupně se dotváří v průběhu života. Získané klíčové kompetence na 

základní škole tvoří neopomenutelný základ pro celoživotní učení, vstup do života a do 

pracovního procesu.7 

Všechny klíčové kompetence se prolínají, proto je nutné k jejich utváření 

a rozvíjení používat všech dostupných metod, přispívat veškerými vzdělávacími obsahy 

1 aktivitami, které se ve škole nabízejí. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány hlavně 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

sociální a personální, kompetence občanské a pracovní. 

7 RVP pro ZV. Praha, VÚP 2005, str. 6-9. 
BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál 2001. 
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1.5.3 Integrace učiva 

Ze slovníku cizích slov se dozvídáme, že integrace má hned několik významů -

scelení, ucelení, sjednocení, souladné spojení částí v jednotný celek. 

„Integrovaná výuka usiluje o syntézu učiva, o hledání vztahů a souvislostí mezi 

jednotlivými prvky obsahu vzdělání, snaží se propojovat poznatky, dovednosti, činnosti 

odpovídající jednotlivým vyučujícím předmětům a vzdělávacím oblastem. Klade důraz 

na komplexnost a globálnost poznávání, což odpovídá interdisciplinárnosti životní 
• • • . 8 reality, která je složena z celistvých jevů a situací." 

Integraci dělíme na dva základní okruhy - na integraci horizontální a vertikální. 

Základem horizontální integrace je vytváření těsných vazeb mezi jednotlivými 

vyučovacími předměty - těmto vazbám říkáme mezipředmětové vztahy. V našich 

školách zatím převládá izolovaná výuka jednotlivých předmětů, v jejichž rámci se žáci 

setkávají s analogickými poznatky, v různých časových rozmezích, souvislostech, 

někdy dokonce v jiné terminologii a v odlišném pojetí. Pro žáky se tak stává velmi 

obtížné si tyto poznatky pospojovat a uvědomit si vztahy mezi nimi, velmi často se pak 

stává, že si žáci tato izolovaná fakta hromadí v hlavě, ale nedokáží je smysluplně 

uplatnit. Ve chvíli, kdy si žák není informace schopen pospojovat, je pochopitelně velmi 

rychle zapomíná. Proto například projektová metoda propojuje vždy několik předmětů 

dohromady, aby děti neztrácely souvislosti a snaží se, aby vycházely z reálného života 

a z vlastních zkušeností dětí. 

„Vertikální integrace znamená propojování teoretických poznatků s praktickými 

činnostmi žáků, propojování učiva a učení ve škole s reálným světem, praktickými 

problémy a situacemi."9 

1.5.4 Vyučovací metody 

Ve vyučovacím procesu, který se odehrává nejen ve třídě, ale i v jiných 

speciálních pracovnách, v zájmových kroužcích, ale i klubech, oddílech a kurzech 

a v neposlední řadě i při vzdělávání žáků doma, se setkáváme s rozmanitými 

8 SPILKOVÁ, V.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str.25 

'SPILKOVÁ, V.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str.26. 
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vyučovacími metodami. Tyto metody nemají jen funkci vzdělávací, která je většinou ta 

hlavní, ale mají i funkci výchovnou, kterou nesmíme rozhodně opomíjet. 

Pojem vyučovací metoda je velmi široký. V nejširším slova smyslu se jedná 

o postup, cestu, způsob vyučování. Hlavními pojmy všech definic jsou: činnost učitele, 

činnost žáka a vzdělávací cíl. 

Tímto pojmem zpravidla rozumíme způsob, jakým učitel organizuje proces 

osvojování nových vědomostí a dovedností žáků. 

Pojetí metody je u jednotlivých autorů značně rozdílné a různě obsáhlé. 

Podle pedagogického slovníku je vyučovací metoda: „Postup, cesta, způsob 

vyučování. Charakterizuje činnost učitele vedoucí žáka k dosažení stanovených 

vzdělávacích cílů. Existují různé klasifikace metod, např. podle fází vyučovacího 

procesu (utváření, upevňování, prověřování vědomostí), podle způsobu prezentace 

(slovní, názorné, praktické), podle charakteru specifické činnosti (metody uplatňované 

v jednotlivých vyučovacích předmětech). Obecné třídění metod výuky je podle způsobu 

interakce mezi učitelem a žáky: frontální, skupinové, individuální. Jednotlivé 

pedagogické směry a koncepce alternativních škol prosazují specifické vyučovací 

metody, které považují za optimální." 10 

Vyučovací metoda je tedy v podstatě složitý, aktivní, specifický pedagogický 

proces a způsob činnosti učitele a žáka, popř. pouze žáka, jestliže je schopen samoučení, 

která usiluje buď o vytvoření, nebo o úpravu zdroje poznání, nebo o fixaci a zhodnocení 

tohoto poznání. Metoda je charakteristická svým průběhem, cílem i organizací. 

Vyžaduje úpravu obsahu nebo zdroje poznání, dále jistou organizaci poznávací aktivity, 

úpravu postupů a použití technik. 

Každý učitel, který začíná učit, hledá vyučovací styl, který mu bude vlastní, 

a řeší, jaké metody vyučovaní má používat. Většina učitelů se shoduje v tom, že čím 

více se vzdělávání mění v celoživotní otevřený systém, tím více je třeba klást důraz na 

metody aktivní a samostatné práce žáků. 

„Praktická výuka má vždy podobu propojování jednotlivých metod a forem 

práce. Za využití některých metod a forem vyučování vznikají některé složitější 

způsoby práce, jako například projektová metoda. Některé vyučovací metody a formy 

10 PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník (3. rozš. a aktualiz. vyd.). Praha, 
Portál 2001, str. 287 
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charakterizují celé výchovně vzdělávací koncepce, například otevřené učení, 

kooperativní výuku. Vyučovací metody fungují jedině v systému všech složek 

vyučovacího procesu, tj. cíle, učiva, organizace, žáka, učitele a podmínek výuky."11 

1.5.4.1 Dělení vyučovacích metod 

V dnešní škole se mění pohled na žáka, žák se dostává do popředí zájmu 

a učitelé dbají na všestranný rozvoj stránek osobnosti dítěte. Zdůrazňuje se globální 

pohled na žáka a jeho svět. Dbá se na jeho potřeby, utváření jeho hodnotové orientace 

a v neposlední řadě se učitel snaží vzbudit v žákovi pozitivní vztah k vzdělávání 

a připravit ho pro další a možná i celoživotní vzdělávání. Je na učiteli, aby dokázal žáka 

motivovat k pozitivnímu vzdělávání a může toho docílit hlavně tehdy, když bude 

propojovat učivo se životem v praxi týkající se bezprostředně i žáka. 

Vyučovací metody členíme podle různých kritérií: 

1. podle počtu žáků při použití metody: 

• individuální 

• skupinovou 

• kolektivní 

• frontální 

Nejen podle mého názoru je ideální, když učitelé tyto metody střídají. Je dobré, 

když jsou děti schopné spolupracovat ve skupině nebo v kolektivu, protože to rozvíjí 

jejich komunikaci a schopnost dohodnout se a akceptovat cizí názor. Na druhou stranu 

je velmi podstatné, když jsou žáci způsobilí pracovat samostatně a spolehnout se na svůj 

úsudek, dovednosti a schopnosti. 

2. podle myšlenkových operací (kde se při výuce uplatňuje analýza, syntéza, 

indukce a dedukce) na metody: 

• slovní - vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem 

a rozhovor 

11 Kol. autorů: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str. 39 
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• názorné - předvádění, pozorování, práce s obrazem nebo 

instruktáž 

• praktické - napodobování, manipulování, laborování, 

experimentování a vytváření dovedností 

• produkční 

I u tohoto dělení je vhodné metody střídat, protože každá rozvíjí jinou 

schopnost. Většina z těchto metod, pokud jsou vhodně použity, je pro děti velmi 

zábavná a nenásilná. Výuka je těmito metodami zpestřená, není statická a připravuje 

děti na realitu. 

3. podle fáze vyučovací hodiny na metody: 

• motivační 

• expoziční - nové učivo 

• fixační - opakování a upevňování učiva 

• diagnostické - zjišťování výsledků 

• hodnotící 

Rozdělení vyučovací hodiny na tyto fáze se v praxi ukázalo jako nejvhodnější. 

Na začátku každé hodiny je žáky dobré motivovat, protože to odbourává strach 

z něčeho nového nebo ze samotného předmětu vůbec a děti samy pak chtějí pracovat 

a řešit dané problémy. Hned po motivaci je vhodné přejít na nové učivo a to i proto, že 

pozornost dětí je v této části hodiny největší. Je velmi důležité nové, ale i staré učivo 

dokola opakovat, protože se díky tomu fixuje. Na konci hodiny by správný učitel měl 

hodinu zhodnotit, zopakovat dětem, co se dnes naučily a ohodnotit jejich práci a výkon. 

4. podle způsobu interakce mezi učitelem a žákem na metody: 

• monologické 

• dialogické 

• samostatné práce 

I přes to, že se poslední dobou klade velký důraz na aktivitu dětí a podporuje se 

jejich vyjadřování vlastních názorů, hlavně v různých diskusích a dialozích, nejde 

opominout i učitelský monolog, při kterém učitel žákům předává podstatné informace, 

které by jinak neměly možnost získat. Nejlepší variantou je tyto metody střídat. 
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U dělení vyučovacích metod musíme také brát ohled na to, zda se jedná 

o metody, při kterých žák přijímá hotové poznatky (přednáška, monolog, vypravování), 

které ho nutí pouze k reprodukci, neho o metody problémové (problémová metoda, 

projektová metoda, dialog, diskuse, tvořivá hra, dramatická hra, experimentování), které 

směřují k produkčnímu myšlení, také podporují žáky k vlastnímu hledání, objevování 

a konstruování poznatků nebo pojmů a také ho vedou k aktivitě a vlastní tvořivosti. 

5. klasické výukové metody 

• Slovní - vyprávění, vysvětlování, přednáška, práce s textem 

• Názorně-demonstrační - předvádění, pozorování, práce 

s obrazem, instruktáž 

• Dovednostně - praktické - napodobování, manipulování, 

laborování, experimentování 

• Produkční 

Všechny tyto metody jsou pro děti obvykle velmi zábavné, protože se většinou 

děti stávají hlavními aktéry činností a jsou nenásilně nuceny k aktivitě. 

6. Metody aktivizující 

• Diskusní 

• Heuristické 

• Řešení problémů 

• Situační, inscenační a didaktické hry 

Na tyto metody kladu velký důraz, protože dávají dětem možnost se projevit, říct 

vlastní názor, ukázat své postoje a nenásilně je nutí k aktivitě a motivují je k dobrovolné 

činnosti. 

7. Metody komplexní 

• Frontální výuka 

• Skupinová a kooperativní výuka 

• Partnerská výuka 

• Individuální a individualizovaná výuka 
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• Samostatná práce žáků 

• Kritické myšlení 

• Brainstorming 

• Projektová výuka 

• Výuka dramatem 

• Otevřené učení 

• Učení v životních situacích 

• Televizní výuka 

• Výuka podporovaná počítačem 

V současnosti je na každého jedince kladen velký tlak, aby se dokázal nejenom 

zařadit aktivně do společnosti, ale aby byl schopen se vzdělávat a přitom dostatečně 

uspokojil svoje potřeby a cíle. Úkolem dnešních základních škol je připravit žáka na 

vstup do života, dát mu základy, aby se dokázal uplatnit v rychle se měnící společnosti. 

Žáka musíme naučit, aby uměl přijímat a nést zodpovědnost za svůj vlastní život, za své 

štěstí, ale i za své neúspěchy. Abychom všech těchto potřeb dosáhli, musíme mít 

k jedinci individuální přístup, což znamená, že musíme přiměřeně diferencovat 

a individualizovat metody, vzhledem ke specifickým podmínkám a potřebám každého 

žáka. Vedle individuální výuky ale nesmíme zapomenout i na kooperativní vyučování 

ve dvojicích nebo ve skupině. 

Vzhledem k rozmanitosti a velkému výběru metod je tedy pouze na učiteli, 

kterou metodu si pro výuku vybere. Je nutné zohledňovat individuální potřeby jeho 

žáků ve třídě a tomu metody přizpůsobit. Efektivitu výuky může zajistit také jen tehdy, 

když nebude používat p o u z e jednu metodu, ale bude je střídat nebo kombinovat. 12 

1.5.4.2 Aktivizační vyučovací metody 

Vzhledem k tomu, že mezi hlavní zájmy dnešního vzdělávání patří vychovávat 

z žáka aktivního, samostatného a zodpovědného člověka, který bude schopen 

samostatného myšlení, sebevzdělávání a spolupráce, do popředí našeho zájmu se 

dostávají aktivizující a problémové metody. 

12 MOJŽÍŠEK, L.: Vyučovací metody. Praha, SPN 1998, str. 62-78. 
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Tyto metody jsou zaměřeny především na praktickou činnost žáků a na rozvíjení 

jejich aktivity. Mají významnou roli při rozvíjení tvořivosti žáků. Obsahují problémový 

a tvořivý přístup při osvojování nových poznatků. 

Aktivizující metody přispívají velmi pozitivně i k překonávání stereotypů, které 

se po nějaké době často dostávají do výuky, a v neposlední řadě podporují tvořivost 

a aktivitu učitele. Jsou to metody vedoucí výuku tak, aby se výchovně vzdělávacích cílů 

dosahovalo hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz je kladen na 

myšlení a řešení problémů. Tyto postupy mají také tendenci propojovat teorii s praxí, 

takže dětem přibližují skutečný život, který poukazuje na realitu. Škola se tím stává pro 

žáka zajímavější a přitažlivější, protože děti vnímají více používané metody než 

zprostředkované učivo. Inovačních a aktivizujících postupů využívají zatím nejvíce 

alternativní školy, kterým jsou tyto metody vlastní. 

Aktivizující metody dávají žákům více prostoru, soustřeďují se a poskytují 

příležitosti pro rozvoj osobnosti. Oproti transmisivní škole, která se naopak zaměřuje na 

zabezpečení většího rozsahu vědomostí, jsou tyto metody dávány do souvislosti 

s vlastními zkušenostmi a potřebami života. Učí žáky vyhledávání si důležitých 

informací pro vlastní potřebu a nejen pro splnění zadaného úkolu učitelem. 

Aktivní výuka by měla rozvíjet citové a rozumové dovednosti žáků. Ke 

správnému rozvoji myšlení a umění učit vedou například takové konkrétní metody 

práce jako je vyučování správného kladení otázek, plánování, diskutování, mapování 

mysli, metody rozvíjející tvořivé a kritické myšlení a kooperativní učení, metody 

podporující zdravé sebevědomí jedince a podporující pozitivní prostředí pro učení. 

Tyto metody jsou velmi často používány školami, které si zakládají na tom, aby 

byly demokratické. Demokratická škola by měla žákům poskytovat atmosféru beze 

strachu, prostředí vzájemného naslouchání, vyjadřování, dialogu a tolerance. I výběrem 

vhodných vyučovacích metod můžeme přispět k tomu, aby si dítě ve škole připadalo 

bezpečně, můžeme zamezit strachu z neúspěchu a vytvořit pro vyučování uvolněné 

a klidné prostředí. Díky tomu, že ve třídě vytvoříme živé klima, podporujeme tvořivost, 

zajímavost a zábavnost výuky, ta se pak stává pro žáka radostí z vlastní, ale i společné 

činnosti. 

Aktivizační metody se snaží nabízet žákům takovou cestu, aby si sami mohli 

rozhodovat o cestě ke splnění cíle. Umožňují jim velkou míru vlastní aktivity. 
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Nechávají děti pracovat jak individuálně, tak i ve dvojicích nebo ve skupinách , které je 

podporují v sociálních vazbách. Tyto metody nutí žáky, aby při nich projevili více svojí 

osobnosti, získávali rychle informace a uvedli je do souvislosti s vlastními zkušenostmi 

a potřebami života. Tyto požadavky splňuje například projektová metoda, která se 

v posledních letech hodně rozšiřuje v našich školách a osvědčuje se jako vhodný 

prostředek pro zpestření výuky. 

1.5.5 Hodnocení 

Další z podstatných věcí, které se pomalu začínají měnit v našem školství je 

i hodnocení žáků. Je to důležitý faktor ovlivňující především motivaci žáků ke 

zdělávání. Oproti dřívějšímu známkování přichází některé školy s hodnocením slovním 

nebo s jejich kombinací. 

Od samého počátku devadesátých let je školní hodnocení v centru pozornosti 

všech českých učitelů a pedagogických kritiků. Jedná se především o vztah mezi 

slovním hodnocením a známkováním. Toto je jedno z témat, které neustále vyvolává 

odbornou aktivitu a polemiku. Ta v posledních letech vede k publikování v různých 

časopisech, k psaní knih nebo k diskusím v tisku či na internetových konferencích. 

Důvodem, proč se toto téma neustále řeší, je, že kvalita pedagogické práce i úroveň 

znalostí týkajících se použití moderních metod školního hodnocení je mezi vyučujícími 

velmi různorodá. 13 

1.5.5.1 Známkování 

„Známky jsou pro žáka sdělením zvláštního druhu, informují ho o tom, nakolik 

bylo v rámci určitého času jeho učební úsilí z pohledu učitele úspěšné."14 

Při známkování musíme zohlednit fakt, že žák zpravidla při hledání realistického 

sebeposouzení a identity srovnává své známky se známkami ostatních spolužáků. 

Známka nám hlavně neukazuje ani nesděluje, co žák umí nebo neumí, popřípadě čemu 

nerozumí. Známka posuzuje velmi často žáka vzhledem k ostatním žákům, což není 

13 SÝKORA, M.: Didaktická analýza školního hodnocení. Praha, Výzkumný ústav odborného školství 
1983. 

14 ZIEGENSPECK, J.W.: K problému známkování ve škole. Praha, Univerzita Pardubice 2002, str. 34. 

26 



rozhodně správné. Nesděluje však ani rodičům ani žákům, v čem se dané dítě zlepšilo, 

co se naučilo nebo jaký udělalo pokrok. 

Subjektivní postoj ke známkám je vysoce ambivalentní - na jedné straně stojí 

strach a rozrušení, absence radosti, stísněnost, antipatie, letargie a deprese, na straně 

druhé pak úleva a pocit úspěchu. Tyto stavy jsou pedagogicky nanejvýš sporné, hlavně 

tam, kde se klade příliš velký důraz na chválu a výtky a tím může velmi často docházet 

k abstrahování celého výchovného procesu. Známka hraje v myšlení žáka velkou roli, 

ale musíme si uvědomit, že její váha ve školním životě podléhá změně v souvislosti 

s osobním vývojem. 15 

1.5.5.2 Slovní hodnocení 

Slovní hodnocení je hodnocením kvality dosažených dílčích výkonů, které byly 

předmětem školního hodnocení (což jsou úspěchy i nedostatky žáka), hodnotí a shrnuje 

pravděpodobné příčiny dosaženého stavu a nabízí návrhy, jak dosáhnout zlepšení a jak 

zvládnout přetrvávající nedostatky. 

Slovní hodnocení tedy dává žákovi, ale i učiteli obsáhlou informaci o tom, co 

žák dokázal za uplynulé období, co všichni společně ve škole dělali a jak se to danému 

dítěti povedlo. Jestli látku pochopil, co by mohl zlepšit nebo popřípadě jaké má v látce 

nedostatky. Slovní hodnocení pracuje se žákem jako s jednotlivcem, který potřebuje 

individuální přístup. 

Slovní hodnocení předchází a snižuje riziko diskriminace a šikany výkonnostně 

slabších žáků, ale na druhou stranu samy děti občas tvrdí, že by chtěly mít srovnání 

s ostatními. Slovní hodnocení žáka nestresuje, protože umožňuje klást důraz na 

pozitivní výsledky a může žáka povzbudit v tom, co se mu povedlo. Ale i při slovním 

hodnocení může docházet ke podobným chybám jako u známkování - záleží na správné 

formulaci, zkušenostech a přístupu vyučujícího. 

Jako řešení odborníci tedy nabízejí hodnocení kombinované, které by bylo 

tvořeno jak známkou, tak i připojeným slovním hodnocením. Učitel by tedy podle 

různých názorů měl hodnotit rozdílnými způsoby, vynalézavě a vyhýbat se rutině. 

15 KOLÁŘ, Z. - ŠIKULOVÁ, R.: Hodnocení žáků. Praha, Grada 2005. 
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2. Projektová metoda 

Názory na definici k projektové metodě jsou různé, každý z odborníků má svou 

teorii, a proto nabízím jen některé z nich: 

G. Petty: „Je to úkol anebo série úkolů, které mají žáci plnit - většinou 

individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně sami 

rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provádět."16 

Václav Příhoda: „Projektová metoda umožňuje takovou organizaci učiva, při 

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

jednotící myšlence, anebo aby umožnily provedení plánu, hospodářsky nebo kulturně 

významného a pro žáky životního."17 

„William Heard Kilpatrick: „Projekt jest určitě a jasně navržený úkol, který 

můžeme žáku předložití tak, aby se mu zdál životně důležitý tím, že se blíží skutečné 
• • • IX 

činnosti lidí v život." 

„Josef Valenta uvádí, že zázemím projektů je koncentrace ve smyslu určitých 

jednotících myšlenek, kolem kterých se učivo nabaluje."19 

Anna Tomková: „Projektová metoda je způsob vyučování a učení, v kterém 

východiskem je smysluplný a zajímavý úkol, problém, který chtějí a potřebují žáci 

vyřešit."20 

Skalková: „Projekt chce překonávat nedostatky běžného vyučování , jeho 

izolovanost, roztříštěnost vědění, jeho odtrženost od životní praxe, zmechanizovaní 

a strnulost školní práce, odcizení od zájmů dětí, pamětní a jednostranně kognitivní 

učení, nízkou motivaci."21 

16 p e t t y in TOMKOVÁ, A.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, 
PedF UK 1998, str. 49. 

17 PŘÍHODA in TOMKOVÁ, A.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, 
PedF UK 1998, str. 49. 

18 Kilpatrick in VALENTA, J. a kol.: Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha, IPOS 
ARTAMA 1993, str. 4 

19 VALENTA, J. a kol.: Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha, IPOS ARTAMA 1993, 
str. 4 

20TOMKOVÁ, A. : Proměny vyučovacích metod v primární škole. In Kol.: K současným problémům 
vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, str. 49 

21 SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha. ISV nakladatelství 1999, str. 217 
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I přes to, že každá definice má na projektovou metodu trochu jiný pohled, tak 

všechny se shodují v tom, že je pro žáky velmi užitečná, protože jim nabízí řešení 

různých úkolů, které jsou pro žáky smysluplné, zajímavé a někdy životně důležité 

a nejsou vytrženy z reality. Projekty dětem umožňují vlastní rozhodování a předcházejí 

strnulosti školní práce. 

2.1 Cíle projektové metody 

„Cílem projektové metody je řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je reálný, 

vychází ze života a po zpracování se do něj zase vrací. Práce na projektu dává žákům 

možnost uplatnit se podle svých možností, spolupracovat s ostatními a být jim 

prospěšný, zažít pocit úspěchu, ale i významu vzdělání. Děti se učí nikoliv jen pro 

budoucí život, ale učí se žít právě teď, v tomto okamžiku. Učí se poznávat sebe i jiné, 
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znát svou cenu a uplatnit se." 

Učitel v rámci pedagogického procesu usiluje o to, aby žák získával trvalé 

vědomosti, dovednosti a schopnosti samostatného plánování, jednání a učení. Dalším 

cílem učitele je přimět a podpořit žáka, aby dokázal používat schopnost flexibility, 

kreativity, komplexního a kritického myšlení a argumentace. 

2.2 Historie projektové metody 

Předchůdkyní projektové metody je pragmatická pedagogika. Přelom 19. a 20. 

století byl obdobím, které bylo ve znamení hospodářských, politických a společenských 

změn. Výsledkem tohoto bouřlivého vývoje bylo celosvětové reformní hnutí, 

v pedagogickém procesu vyjádřené novou koncepcí pedagogické výuky tzv. 

pedocentrickým modelem. Toto nové pojetí začalo stavět žáka do veškerého centra 

dění. V přeneseném významu se žák stal Sluncem, okolo kterého začal obíhat jednotlivé 

planety - čili učitelé. Tento model začal upřednostňovat především žákovu aktivitu 

a zájmy. 

Americká pedagogika se v tuto dobu spíše zabývala přebíráním většiny 

pedagogických poznatků z evropských systémů, než tvořením vlastní vyučovací 

22 Svobodová, J. - Jůva, V.: Alternativní školy. Brno. Paido 1995, str. 68 

29 



struktury, která se stávala čím dál tím více potřebnější. Pragmatičtí pedagogové si 

stanovili za cíl tento vlastní vyučovací systém vytvořit a rozhodli se jako východisko 

použít právě pragmatickou filosofii, která byla v té době v USA nejrozšířenější. 

Iniciátorem tohoto nového pohledu na vzdělávání a pedagogický proces byl John 

Dewey (1859-1952), který právě ve svých názorech a teoriích prosazoval princip 

individualizace, při které chtěl, aby se kladl důraz na schopnosti žáka a na princip 

činnosti, který měl donutit učitele, aby si všímali hlavně toho, aby se děti učily z vlastní 

zkušenosti, z vlastních zážitků a prostřednictvím skutečného světa a života. Dewey byl 

představitelem jedné varianty pragmatické filosofie a to tzv. instrumentalismu. Toto 

reformní hnutí se rozšířilo v průběhu let po celém světě. 

Vznikly četné reformní pokusné školy, které původní pedagogickou ideu dále 

rozvíjely např. Daltonský plán neboli Daltonská škola, která je spojena s experimentální 

školou v americkém Daltonu. Základním principem této školy je prosazování 

pedagogické svobody a volnosti žáka při práci podle osobního tempa a schopností. Žák 

má odpovědnost za výsledky svého učení, protože je veden k tomu, aby si vytvářel svůj 

vlastní program a využíval svých osobních zkušeností. Filosof a pedagog John Dewey 

vzdělávání chápal jako nástroj řešení problémů, se kterými se člověk setkává 

v praktickém životě. Nosným pedagogickým pilířem je zkušenost, získaná 

v individuální praxi. Při této práci je potřeba si osvojit metody, které umožňují řešení 

obtíží při získávání zkušeností s přihlédnutím k rozvoji aktivity žáka. Osobní zážitky 

a zkušenosti žáky motivují a pomáhají rozvíjet jejich zájmy a řešit různé problémy. Na 

základě této teorie lze říci, že Dewey vybudoval školu, kde je v pedagogickém procesu 

nosnou linií „projektová metoda". 

Dalšími významnými představiteli pragmatického směru a hlavními iniciátory 

vzniku pragmatické pedagogiky byli William James (1842-1910) a William Heard 

Kilpatrick (1871-1965). 

Ve 20. a 30. letech 19. století se stala tato pedagogika jedním z nej vlivnějších 

pedagogických směrů nejen v USA, ale i v dalších zemích a to i v Evropě. U nás měla 

pragmatická pedagogika nej větší váhu a vliv v meziválečném období, kdy sejí zabýval 

hlavně Václav Příhoda, což byl přední organizátor pokusných reformních škol. 

Profesor R.W.Stimson na vyšší zemědělské škole v Massachusetts poprvé použil 

termín „home project" pro mimoškolní výuku, což se bere jako počátek nové metody. 
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Na přelomu 19. a 20. století, kdy fungovala transmisivní škola, bylo řešeno 

několik podstatných problémů. Bylo to zejména velké omezování žáků v jejich úsilí, 

nerespektování jejich zájmů a individuality a také opomíjení jejich osobnosti při výuce 

a učení sociálním dovednostem. Důraz byl kladen na kvantitu zvládnutého učiva, ale 

byla opomíjena jeho kvalita. Kvantum učiva přitom žáci ani nebyli schopni použít 

v reálném životě. Dalším kritizovaným problémem byl autoritativní a direktivní přístup 

učitelů a velké množství vzájemně diferenciovaných předmětů, mezi nimiž neexistovala 

žádná spojitost. 

Všichni reformátoři se snažili o vznik tzv. nové školy, jejímž cílem byl 

demokraticky smýšlející jedinec, u něhož jsou důležité charakterové vlastnosti, jeho 

dovednosti, tvořivost a až poté intelekt. Žák by se měl stát centrem výchovy 

a vyučovacího procesu. Cíle, obsah a metody vyučování se přizpůsobují věkovým 

a individuálním zvláštnostem žáků, jejich potřebám a zájmům. 

K nám se projektová metoda začala dostávat ze Spojených států díky Václavu 

Příhodovi, který své zkušenosti začal zpracovávat ve 20. a 30. letech 20. století. Další 

čeští učitelé se pro tuto metodu nadchli a začali o ní publikovat a zjišťovat informace 

z praxe (např. R.Žanta, S.Vrána). V Československu mělo reformní hnutí dvě roviny, 

teoretickou a praktickou. V teoretické rovině se navazovalo na světové hnutí. Hlavním 

cílem této roviny bylo definovat pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny a definovat 

pojetí a realizaci školské reformy. 

Vývoj v praktické rovině se odvíjel ve dvou různých etapách. První probíhala ve 

20. letech 19. století. V této etapě probíhaly tzv. individuální pedagogické pokusy, které 

ale muselo vždy schválit Ministerstvo školství. Každý učitel, který se rozhodl angažovat 

v tomto pokusu, tak musel vypracovat vlastní projekt, který následně realizoval ve 

vlastní třídě. Těchto projektů se většinou účastnili žáci z nižších společenských vrstev. 

Učitelé postupovali podle předem stanoveného projektu a časového plánu, při 

kterém všechny výsledky pravidelně zapisovali a hodnotili. Touto prací učitelé 

přispívali k hledání optimálního projektu pro všechny žáky školy. 

Druhá etapa probíhala ve 30. letech a jedním ze základních cílů bylo zavedení 

jednotné vnitřně diferenciované školy, která měla zmírnit sociální nespravedlnost 
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projevující se nerovností přístupu dětí ke vzdělávání. Tato nerovnost byla způsobována 

hlavně sociálním postavením rodiny a podporovanou selekcí dětí do různých škol. 

Celé úsilí o reformu školství bylo přerušeno druhou světovou válkou, 

pokusnické hnutí bylo ukončeno v roce 1938 a až do roku 1989 na něj nikdo nenavázal. 

Po roce 1989 tedy učitelé dostali opět dostatečnou volnost k tomu, aby mohli být 

znovu zaváděny do škol různé alternativní metody a byly otevírány alternativní školy, 

ve kterých se opět začala používat projektová metoda a to na všech stupních. Velkou 

zásluhu na tom mají např. J. Valenta, H. Kasíková, J. Kašová, J. Skalková a jiní 

pedagogičtí odborníci. 

2.3 Plánování projektů 

Ve chvíli, kdy se učitel rozhodne k tomu, že žákům připraví nějaký projekt, stojí 

před ním několik velmi důležitých úkolů. Musí si stanovit cíl, kterého chce díky 

projektu dosáhnout a podle toho si určí téma. Toto téma většinou souvisí s reálným 

světem a často ho učitelé propojují s právě probíranou látkou některých předmětů. 

Výběr tématu musí splňovat několik důležitých podmínek: 

• významnost pro život a zájem dítěte 

• možnost integrace různých oborů 

• přiměřenost věku žáků a jejich možnostem 

• přirozenost a pravdivost. 

Projekt má pro žáky smysl jedině tehdy, pokud stanovené úkoly jsou schopné 

plnit, cítí potřebu a chuť řešit problémy a ví, že to, co zjistí nebo vyřeší má pro ně 

nějaký smysl. 

Formulace úkolu, k němuž práce na tématu směřuje musí být motivační 

a smysluplná. Formulace musí také splňovat další podmínky a to, že bude: 

• konkrétní 

• reálný 

• zajímavý 

• užitečný 

• významný 
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Pokud se učiteli podaří splnit všechna kritéria přípravy projektu, tak si může být 

jist, že děti zaujme a jeho práce má smysl, protože děti připravuje i na život mimo 

školu. 23 

2.4 Typy projektů 

Ve světě se používá spousta různých projektů. Podle toho, pro koho jsou 

projekty určeny, používá například Jitka Kašová tři základní dělení:24 

a) Projekty celoškolní 

• patří mezi nejnáročnější projekty, jak po stránce obsahové, tak i organizační 

• jejich předpokladem je spolupráce všech, koho se škola týká - společné 

snažení a společná radost z výsledků je pak přesně tím, co dokáže stmelit 

lidi dohromady 

• každý má šanci se v projektu realizovat podle svých možností 

• projekt probíhá v jednotlivých vyučovacích hodinách, výukových blocích 

nebo v jednodenních projektech 

b) Projekty pro 1. stupeň ZŠ 

• organizačně jsou tyto projekty nejjednodušší, nevyžadují úpravy rozvrhů 

a nutnou spolupráci s ostatními vyučujícími, většinou je učitel připravuje 

pro svou třídu sám a jen v menší části se spojuje s třídou jinou 

• čas, který máme, nečleníme na jednotlivé vyučovací předměty, ale trávíme 

ho řešením společného tématického úkolu 

• cennější jsou vždy ta témata, ke kterým děti dospějí samy 

• velmi důležitá je motivace, kterou učitel dětem nenásilnou formou předá 

c) Projekty pro 2. stupeň ZS 

• jsou trochu náročnější než projekty pro 1. stupeň, protože ve třídě se střídají 

vyučující jednotlivých předmětů 

23 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str.73. 
24 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str. 14-72. 
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• dlouhodobé téma zpracováváme do běžných vyučovacích hodin, řešením 

může být průběžné zařazování větší časové dotace , která uzavírá určitou 

etapu dlouhodobého projektového úkolu 

• vždy po ukončení jednoho tématického okruhu organizujeme jednodenní 

projekt, v jehož rámci žáci plní konkrétní úkol - tím shrnujeme jednu část 

tématického plánu 

Z obecných hledisek můžeme projekty dělit: 

• podle charakteru hlavního úkolu (problémové, konstruktivní, hodnotící, 

drilové) 

• podle vztahu k učivu a vyučovacím předmětům, od jednoho vyučovacího 

předmětu mohou být organizovány až k úplné integraci učiva 

• podle délky trvání (krátké, dlouhé, od několikahodinových po celoroční až 

víceleté) 

• podle místa konání ve školní, domácí, spojité 

• podle velikosti (počtu zúčastněných žáků) na malé a velké projekty 

• podle velikosti také na projekty individuální a kolektivní - ty se mohou členit 

na skupinové, třídní, ročníkové, víceročníkové, celoškolní, dále společné 

aktivity 

• podle navrhovatele na spontánní, tj. na žákovské, uměle připravené učitelem, 

spoluprácí žáků a učitele 

2.5 Hlavní kroky projektu 

Projekt si pro lepší přípravu a přehlednost můžeme rozdělit do několika 

hlavních kroků. K promýšlení všech možných souvislostí, cest řešení a možných 

výsledků projektu se velmi dobře osvědčil tento postup:26 

1) Mapování tématu a záměr - bezprostřední zachycování všech myšlenek, které se 

nám vybavují v souvislosti se zvoleným tématem. Pokud probíhá mapování ve 

25 TOMKOVÁ, A.: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str. 51. 

VALENTA, J. a kol.: Pohledy. Projektová metoda ve škole a za školou. Praha, IPOS ARTAMA 1993, 
str. 5-6. 26 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str. 75. 
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skupině, je dobré si zvolit jednoho zapisovatele. Podmínkou je pak zapsat 

všechny vyslovené myšlenky a nápady. V této fázi je také důležité si stanovit 

cíle, kterých chceme v projektu dosáhnout. Podnět k projektu může vzejít od 

dětí, vyplynout ze situace nebo být promyšleně navrhnut učitelem. Pokud 

s nápadem na projekt přijde učitel, tak se většinou jedná o nějakou souvislost 

s právě probíraným učivem a plánem výuky. Motivace tohoto řešení bude 

jednoznačně náročnější než u tématu, který navrhnou děti samy, protože 

v takovém případě mají potřebu úkol samy vyřešit. Náměty by měly vycházet 

z prostředí, které je blízké žákům, měly by být přiměřené jejich věku a úrovni 

jejich předcházejícího poznání. Úplně nejvhodnější je volit situaci, která pro 

žáky představuje skutečný problém. 

2) Třídění reálných nápadů a plánování - do oblasti motivace, obsahu a organizace. 

Jednotlivé náměty pak otvíráme, upřesňujeme a rozpracováváme. 

3) Redukce - původní náměty redukujeme úměrně k časovým a jiným podmínkám. 

Pokud chceme dětem dopřát samostatné hledání a objevování, tak musíme být 

připraveni na všechny možné situace řešení projektu. Široký záběr počátečního 

mapování má proto svůj význam, i když jsme později nuceni udělat užší výběr, 

kvůli časovým i jiným možnostem. 

4) Plán projektu - konečná podoba plánu bývá podrobný scénář, ve kterém nesmí 

chybět tyto body: 

• promyšlené logické uspořádání jednotlivých kroků 

• promyšlená organizace a pravidla 

• rozvržení v čase 

• alternativní varianty, postupy a řešení. 

2.6 Klady a zápory projektové metody 

„Projektová metoda je alternativní, náročná komplexní vyučovací metoda, která 

vede k celkovému rozvoji osobnosti, klade důraz na aktivitu, samostatnost 

a zodpovědnost žáků, podporuje kooperaci žáků a jako důležitý vidí především proces, 

ne jen výsledek. Dovede silně vnitřně motivovat k práci a učení, využívá dovednosti 

dětí, spojuje výuku s řešením skutečných problémů, spojených se životem, spojuje také 
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školu se světem. V popředí stojí praktické činnosti a kognitivní dovednosti. Bere v 

úvahu individuální specifické předpoklady a potřeby každého dítěte. Pozitivně působí 

na zdravou atmosféru ve třídě i škole a také umožňuje každému žáku zažít úspěch, čímž 
97 

posiluje sebedůvěru dětí." 

Zpracování učiva projektovou metodou má pro výuku mnoho předností. 

Zajišťuje větší motivaci, logiku životní praxe a přirozenost. Zaměstnává a formuje 

osobnost žáků, působí na jejich kvalitativní diferenciaci a podle sklonů, zájmů 

a individualizace, rozvíjí mravní dimenze (vnitřní kázeň, odpovědnost, toleranci), učí 

žáky spolupracovat diskutovat a formulovat své názory, řešit problémy, hledat 

informace a tvořit. Projektová metoda rozvíjí představivost, intuici a fantazii. 

Za velký klad se v projektové metodě počítá spojitost s poznatky z reálného 

a praktického života, na kterou není v normálních učebnicích kladen takový důraz. 

Projektová metoda je metoda alternativní, která je náročná nejen pro žáky, ale hlavně 

pro učitele. Příprava obvykle vyžaduje spoustu času. Pro učitele je toto zpracování 

velmi náročné - nejenže musí správně odhadnout míru volnosti a míru odpovědnosti 

žáků, ale musí také odhadnout míru využitelnosti projektu ve výuce. Ta musí být 

organizována promyšleně a učitel ji musí cíleně řídit. Záporem projektové metody se 

zdá být neustálý nedostatek času, s kterým učitel musí vhodně nakládat a přizpůsobovat 

potřebám dětí. 

„Projekt je obvykle zaměřen na současné dění, jeho obsahem je realita 

každodenního života. Každý žák je nucen řešit konkrétní, ale hlavně smysluplné situace, 

při kterých není nucen přijímat pouze zprostředkované informace. Kladem je tedy 

vhodněji vybrané učivo, kladen je větší zřetel na osobní potřeby dětí a na zlepšení 

interakce mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Učitel už není jen ten, kdo předává 

informace a koho děti poslouchají, ale nyní je stavěn do role kolegy, spolutvůrce 

programu. Užíváním interakce mezi učitelem a žáky vede k celkovému rozvoji 

osobnosti, klade důraz na aktivitu, samostatnost a zodpovědnost žáků, podporuje 

kooperaci žáků."28 Díky skupinovým pracím mívají děti ve třídě lepší vztahy než je 

27 Kol. autorů: K současným problémům vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, 
str.57. 

28 TOMKOVÁ, A.: Proměny vyučovacích metod v primární škole. In Kol.: K současným problémům 
vnitřní transformace primární školy. Praha, PedF UK 1998, str. 57. 
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tomu v j iných školách. Také vzhledem k menšímu počtu dětí ve třídě se dá snadněji 

odhalit šikana, případně je snazší ji řešit a předcházet jí. 

Aby bylo dosaženo vytyčených cílů, je nutné splnit některé základní podmínky: 

vhodně a dostatečně motivovat žáky, dobře připravit a následně zorganizovat výuku, 

využívat vhodné komunikační prostředky, na minimum zkrátit časy, které jsou mezi 

jednotlivými činnostmi. 

Zastánci tradičních metod poukazují hlavně na porušování principu postupnosti 

a systematičnosti vzdělávání. Nelíbí se jim, že látka je podle nich jakoby chaoticky 

střídána zrovna podle toho, jak se do projektu hodí. Já zastávám názor, že je tato metoda 

rozhodně účinnější, než když jsou děti do učení násilně nuceni a výuka je nebaví. 

Nej větším záporem projektové metody se mohou stát nároky na pomůcky, 

prostor a hlavně časovou náročnost. Tato forma práce nezaručuje ani nehlučnost při 

činnostech, ani dodržování stanovených hodin, zvonění a vůbec všech standardních 

prostor pro školské činnosti. 

Je jasné, že ne všechna učební látka může být zahrnuta v projektech, protože 

většina z nich je spíše nahodilého charakteru, takže se počítá s tím, že např. násobilku se 

děti musí naučit nazpaměť. Optimální by bylo propojit projektovou metodu s různými 

metodami výuky. Aktivní vyučovací metoda jakou projekt bezesporu je, navozuje 

cílenou, organizovanou a pečlivě promyšlenou učební činnost, která vede 

k upotřebitelnosti v běžném životě. 

Na rozdíl od jiných metod je projektová metoda mnohem komplexnější, protože 

využívá všech sociálních forem a metod učení a prolíná se v ní více vyučovacích 

předmětů. Žáci se učí na základě svých zájmů a potřeb rozhodovat, formulovat svoje 

problémy a plánovat. Jsou odpovědní za průběh práce a následně za její výsledek. 

Nakonec se podílejí i na vlastním hodnocení. Společná práce ve skupinách je nutí 

k rozvoji komunikace a schopnosti dohodnout se na jednom společném řešení. 

Respektováním osobnosti žáka se rozvíjí jeho sebevědomí a podněcují se zájmy, záliby, 

zvědavost, ale i zodpovědnost. 

Projekt nebo projektová metoda se většinou nezabývá jen řešením samotného 

základního problému, ale i řešením dalších dílčích problémů, při kterých se žák 

zdokonaluje v myšlení, získává dovednosti a vědomosti, formuje svou zkušenost, která 
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je výsledkem vlivu akce nejen na jeho paměť nebo rozumové operace, ale i na jeho 

emoce, hodnotový žebříček či mravní rysy. 

Podle Jitky Kašové lze navíc ještě z pohledu dítěte ocenit zejména to, že dítě 

nachází smysl poznávání a vzdělání, nepřeskakuje z tématu na téma, ale má čas 

dokončovat myšlenku, reagovat na chybu, dítě nachází samo sebe, své možnosti, svou 

hodnotu, sebedůvěru, škola se tak pro dítě stává podnětným prostředím, kam rádo 

chodí, protože zde prožívá dobrodružství spojená s poznáním světa.29 

29 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995. 
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Praktická část 
3. Vymezení cíle praktické části 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala problematikou 

transformace školního vzdělávání, do které patří i poměrně nová projektová metoda. 

Zaměřila jsem se na různé pohledy a přístupy této problematiky vzhledem 

k Rámcovému vzdělávacímu programu pro ZV. Shromážděné poznatky a zkušenosti mi 

posloužily jako základ pro další práci v praktické části diplomové práce. 

Hlavním cílem praktické části je prokázat na základě pozorovaných a 

realizovaných projektů význam projektové metody pro naplňování cílů a filosofie školy 

Klíček: 

• Rozvoj klíčových kompetencí 

• Rozvoj životních kompetencí 

• Klima ve třídě 

• Klima školy 

• Komunikace 

• Morální rozvoj 

• Rozhodovací schopnosti 

Část výzkumu jsem se rozhodla věnovat i jedné konkrétní třídě, ve které jsem se 

rozhodla zaměřit mimo cíle a filosofii školy ještě na vlastní cíle této skupiny a cíle třídní 

učitelky Jany Ciznerové: 

• Klima třídy 

• Komunikace 

• Samostatnost 

• Chování 

• Odpovědnost 

Dalším cílem mé diplomové práce je zmapování způsobu, jakým probíhá výuka 

projektovou metodou v praxi a to na základní škole, která uvedeným způsobem pracuje 
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již několik let a má tudíž s metodou bohaté zkušenosti. Na této škole jsem se rozhodla 

provést kvalitativní výzkum. 

4. Akční výzkum 
Pro zjišťování předem daných cílů jsem si zvolila akční výzkum. V akčním 

výzkumu jsou základními elementy akce, reflexe a revize. Podle McNiffa metoda 

akčního výzkumu zahrnuje plánování, činnost, pozorování, reflexi a nové plánování. 

Whithead prezentuje akční výzkum jako cyklus zahrnující pět kroků: problém, který se 

objevil v praxi, představa o řešení problému, aktivita k zvolenému řešení, vyhodnocení 

výsledků aktivit, vedoucích k řešení problému a modifikace problému. Podstatou 

akčního výzkumu není metoda, ale aktivita, činnost. Cílem akčního výzkumu je rozvoj 

učitelského sboru, zkvalitnění praxe a podpora zkvalitnění práce školy. Akční výzkum 

je orientován zejména na žáky se zaměřením na jejich učení a vzdělávání. 

V pro-aktivním akčním výzkumu akce předchází sběru a analýze dat. Nejprve 

vyvíjíme aktivity a posléze studujeme efekty, které jsou výsledky těchto aktivit.30 

Vzhledem k povaze a tématu výzkumu jsem kladla důraz na kvalitu projektů, 

jejich podrobný popis a jeho vyhodnocení. 

Akční výzkum vycházel z cílů praktické části diplomové práce s ohledem na 

výzkumný vzorek a jejich předešlé činnosti. Zkoumala jsem tedy experimentální 

skupinu, jejíž výsledky ale nemohly být, vzhledem k povaze výzkumu, kontrolovány 

ještě další skupinou. V průběhu celého výzkumu jsem používala pozorování. Výsledky 

experimentu jsem nemohla generalizovat, protože byl prováděn v přirozených 

podmínkách a také na malém rozsahu výzkumného vzorku. 

Během všech projektů jsem se soustředila na dlouhodobé přímé pozorování, 

které jsem zaznamenávala popisem jednotlivých projektů, včetně závěrečného 

hodnocení žáků. 

30 NEZVALOVÁ, D .-.Akční výzkum bude zajímavý i pro naše školy? Učitelské listy č.5/02-03, 
str. 16-17. 
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5. Charakteristika výzkumného vzorku 
Sběr výzkumných materiálů proběhl ve školním roce 2005/2006 zejména u žáků 

5. třídy na základní škole Klíček. Tato škola je poměrně malá, tvoří ji jen 10 tříd, 

přičemž maximální počet žáků v jedné třídě je patnáct. Na škole se vyučuje podle 

vzdělávacího programu Obecná škola, při kterém všichni učitelé společně s paní 

ředitelkou zpracovávají školní vzdělávací program. 

Zkoumaný vzorek páté třídy tvořilo 15 žáků, z toho 6 dívek a 9 chlapců ve věku 

10-12 let. Sběr výzkumných materiálů se uskutečnil v měsících listopadu a prosinci 

roku 2005. Respondenti byli seznámeni s výzkumem v jejich třídě a byli ujištěni o tom, 

že žádná data získaná v jejich třídě nebudou žádným způsobem zneužita. 

5.1 Charakteristika fakultní základní školy Klíček 

Následující informace jsem čerpala z webových stránek školy31, z letáčku, který 

škola poskytuje novým zájemcům a rodičům žáků a samozřejmě z rozhovorů s paní 

ředitelkou a všemi učiteli. 

Soukromá základní škola Klíček 

Donovalská 1863, Praha 4, 149 00 

Základní škola Klíček (1.-9- ročník) je nestátní škola, jejímž zřizovatelem je 

obecně prospěšná společnost. Tato škola vznikla z potřeby a zájmu řady rodičů o 

efektivnější a vstřícnější způsob výchovy a vzdělávání svých dětí. Mezi zájemce o tuto 

školu patří zejména děti, jejichž rodiče nemají ujasněné požadavky na výchovu 

a vzdělávání svých dětí a jejichž nárokům odpovídá filosofie této školy. Dalšími 

zájemci jsou žáci, kteří mají špatnou zkušenost s neosobním prostředím a negativními 

vztahy na velkých školách nebo žáci z cizojazyčného prostředí, popřípadě žáci, kteří 

vyžadují individuální přístup a pozornost. 

11 http://www.klicek.cz 
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Filosofie školy - cílem výchovně vzdělávací činnosti a aktivit ZŠ Klíček je 

vychovávat zdravě sebevědomé žáky, kteří dokáží: 

• uvědomit si své potřeby a pocity, vyjádřit je a zařídit se podle nich 

• přijímat zodpovědnost za sebe, za druhé, za životní prostředí 

• vyjádřit a zdůvodnit svoje názory 

• smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti 

• plánovat a organizovat svou spolupráci 

• spolupracovat, hledat, objevovat, pracovat s chybou 

• pečovat o své psychické, fyzické i emocionální zdraví 

• vědomě používat životní dovednosti. 

Výuka na této škole probíhá prostřednictvím aktivních, interaktivních 

a kooperativních metod učení, které jsou zaměřené na smysluplnost učiva 

a angažovanost žáků v procesu poznávání. Hlavní metodou ve škole je projektové 

vyučování, které neprobíhá jen v rámci třídy, ale i ve věkově integrovaných skupinách 

v rozsahu jedné nebo několika tříd jako projekt jednodenní nebo dlouhodobý. 

Maximální počet žáků v jedné třídě je 15 a škola tento počet garantuje po celou 

dobu školní docházky. Škola zajišťuje každodenní provoz družiny a spoustu zájmových 

kroužků. Zajímavostí je, že výuka nezačíná v 8 hodin, ale až v 8:30. Škola si zakládá na 

přirozeném prolínání všemi činnostmi a na mezipředmětových vztazích. 

Škola velmi spolupracuje s rodiči, kteří se sami podílejí na činnostech a akcích 

školy. 

5.2 Charakteristika třídy 

V této kapitole nabízím krátkou charakteristiku třídy a jednotlivých žáků, která 

je nezbytně důležitá k pochopení souvislostí a vztahů ve třídě. 

Třídní učitelkou této třídy je Jana Ciznerová, což je velmi sympatická a aktivní 

paní učitelka, která má se svými žáky velmi přátelský vztah, ale na druhou stranu má u 

dětí potřebnou autoritu. Třída je na tuto učitelku zvyklá, protože jsou společně od 

druhého ročníku. 
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Mnoho žáků v tomto kolektivu má problémy s udržením pozornosti, takže je 

třídní učitelka nucena velmi často střídat různé činnosti, zařazovat aktivizující metody 

a používat spoustu názorných pomůcek. 

Třída je celkově velmi živá, což je trochu způsobeno i tím, že převažuje počet 

chlapců nad dívkami. Živost dětí se také často projevuje tendencí k nekázni. Pokud ale 

učitel děti zaujme, tak pracují naprosto samostatně a výborně, takže podle toho soudím, 

že je věcí učitele, aby danou třídu zvládl. Vzhledem k mým zkušenostem se třídou ji 

hodnotím velmi pozitivně. Žáci jsou za normálních podmínek ochotni pracovat, jak 

nejlépe umí a někdy dosahují až maxima svých možností. Děti jsou zvyklé se 

projevovat, říkat svůj názor, což ještě podporuje jejich zvídavost a zájem o učení. Jejich 

znalosti jsou na dobré úrovni a to i u slabších žáků. 

Vztahy mezi žáky jsou vcelku přátelské, až na dva jedince (dívka a chlapec), 

kteří mají problémy se zařazením do kolektivu, který je odmítá. Zejména chlapec bojuje 

s náznaky šikany a to hlavně proto, že je o dva roky starší než ostatní, protože byl vážně 

nemocen. Chlapec chce do kolektivu „zapadnout" za každou cenu, což ostatní děti 

rozčiluje ještě více. Všechny problémy řeší učitelka společně s ostatními kolegy, rodiči 

a hlavně s výchovnou poradkyní a psycholožkou. Tím se potvrzují slova paní ředitelky, 

že v kterémkoliv kolektivu se může objevovat šikana, ale díky tomu, že v každé třídě na 

této škole je maximální počet žáků patnáct, se šikana snáze odhaluje a také řeší. 

Třídní učitelka si na dobrých vztazích velmi zakládá, sama je podporuje tím, že 

si s dětmi často povídá a zve je ke společným diskusím, při kterých probírají různá 

témata. Každé pondělí se děti scházejí na koberci ke čtení tzv. Víkendovníčku. Tím je 

vlastně deník, do kterého každý zapisuje, jak strávil víkend, jak se měl, co dělal, s kým 

a kde se setkal. Každé dítě dostane prostor pro to, aby svůj Víkendovníček přečetl, 

popřípadě okomentoval. Mimo to, že se děti o sobě více dozvídají, tím také učitelka 

podporuje písemný, ale i mluvený projev. Mimo tyto pondělní „seance" se děti na 

koberci scházejí téměř vždy po ránu, kdy si každý přinese svůj polštář a hrneček na čaj 

a povídají si o předchozím dni, pokud je příležitost, tak se přeje k svátkům a k 

narozeninám atd. 

Sama učitelka nahlíží na tuto činnost tak, že je příjemná nejen dětem, ale i jí, 

protože se dozvídá více informací o svých žácích. A to i přesto, že tuto hodinu nebude 

mít celou k dispozici pro výuku, vždy se jí to vyplatí, protože se všichni, včetně jí, 
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pozitivně naladí na zbytek dopoledne. Děti se v této půlhodince stihnout probrat 

z ranního rozespání a celé dopoledne pak fungují rychleji a bystřeji. Tato činnost také 

přispívá k tomu, že se děti školy nebojí, zjišťují, že i paní učitelka má svoje zájmy, ale 

také problémy a že je jen člověkem. Ve škole Klíček je totiž obvyklé, že se učitelé 

zúčastňují všech aktivit. Všichni jsou mezi sebou otevření a přátelští. I z toho, co jsem 

měla možnost vyslechnout, je vidět, že klima ve třídě je velmi pozitivní, děti se 

společně dobrovolně scházejí i mimo školu, často spolu tráví víkendy a části prázdnin. 

Zde uvádím krátkou charakteristiku dětí: 

Jáchym - je bez dysgrafíckých znaků, ale projevuje se u něj porucha koncentrace 

pozornosti lehčího stupně. Jinak je bezproblémové dítě, velmi chytré a samo se zajímá 

o spoustu věcí mimo výuku. 

Ida - potřebuje pomalejší tempo, při samostatné práci je často bezradná, má lehčí 

mentální retardaci, občas má problémy s jazykovou bariérou - protože pochází 

z Chorvatska. Nejobtížnčjší jsou pro ni abstraktní úkoly. Na všechno se neustále ptá, 
kolikrát ještě před tím, než začne nějakou práei vůbec vykonávat. Potřebuje okamžitou 

zpětnou vazbu, jinak dále nepracuje. 

Hanka - je velmi snaživá dívka, která je takříkajíc nejlepší žačkou třídy. Nemá 

problémy v žádném předmětu, je přátelská a ujímá se dětí, se kterými se ostatní nechtějí 

bavit. 

Růženka - je velmi snaživá, ale má problémy s matematikou. Je silně přecitlivělá, často 

pláče buď kvůli situacím, které si bere příliš osobně nebo kvůli špatné známce. 

Oliver - má lehkou mozkovou dysfunkci, která se projevuje i poruchou pozornosti, 

motoriky a špatnou časovou orientací. Je dyslektik a tudíž má problémy s porozuměním 

textu, čtením a sluchovým rozlišováním. Trpí také dysgrafií, takže má špatnou úpravu 

sešitů, nejde mu přepis a opis. Má nárok na úlevy v ČJ. Oliver je velmi živé dítě, má 

trochu sklony k ubližování ostatním dětem. 

Jan - má LMD - nejde mu grafomotorika a vizuomotorická koordinace. 

Jakub - je bezproblémový chlapec, který je velmi živý a pokud je ve společnosti 

ostatních chlapců, tak se často nechá strhnout jejich nápady a zlobením. 

Nino - je tichý, hodný chlapec, který pochází stejně jako Ida z Chorvatska, takže občas 

mívá problémy s jazykem. 
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Kuba - velmi živé dítě, které chvíli neposedí. Jinak je bezproblémový a je to typ žáka, 

který dokáže vyjít se všemi ostatními spolužáky a tak stmeluje třídu. 

Marek - chytrý a bystrý žák, kterého musí učitelka zaujmout, aby v klidu pracoval. 

Většinou má práci dokončenou jako první, takže učitelka musí mít pro něj připraveno 

vždy něco navíc. 

Terka - jedna z nej šikovnějších dívek třídy. Jeví o vše zájem, plní úkoly navíc a sama 

si k daným tématům vyhledává informace. Je ráda v centru pozornosti. 

Daniel - má LMD, potřebuje zvýšený dohled a těžkopádněji se vyjadřuje. Jinak je to 

kamarádský a bádavý typ. 

Martin - má lehkou formu dyslexie a potýká se s grafickými obtížemi. Na předchozí 

škole byl šikanován, poté byl dlouhodobě nemocný, takže musel opakovat ročník - je 

tedy o dva roky starší než jeho spolužáci. Ve třídě ho děti příliš nepřijímají, protože 

bývá občas hrubý a nadává jim. 

Petr - má grafomotorické obtíže, dělá specifické dysortografícké chyby. Má nárok na 

klasifikační toleranci vzhledem k tomu, že byl dlouho nemocný a teď nemůže dohonit 

skluz. 

Tereza - aktivní žačka, která aktivně sportuje. Ráda se předvádí. Práce ve škole jí 

nedělá problémy. 
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5.3 Co je potřeba k dobrému poznávání dítěte 

Následující tři kapitoly cituji z knihy paní ředitelky Jitky Kašové Škola trochu 

jinak, kterou psala při působení na základní škole v Obříství. Poté, co tuto školu opustila 

se rozhodla založit školu novou a to tady v Praze - touto školou je Fakultní základní 

škola Klíček. Paní Kašová se na Klíčku také zabývá projektovou metodou. Stejně jako u 

minulé školy řeší předpoklady pro dobré zázemí žáků, ale i učitelů. 

Během pozorování, které jsem na Klíčku provedla jsem si všimla, že i když 

následující podmínky nejsou nikde zapsané, tak platí a všichni zaměstnanci školy se 

jimi řídí, dodržují je a většina z nich se s nimi ztotožňuje. 

1) Otevřená, klidná a sdílná atmosféra školy vyplývající z partnerských vztahů 

mezi učitelem a žákem, ze vzájemné úcty, tolerance a pocitu zodpovědnosti. 

Každému z nás se přece lépe pracuje, přemýšlí a tvoří v prostředí porozumění 

a bezpečí. 

2) Respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, 

provokování jeho zájmu a zvídavosti, povzbuzování ke stále lepším výkonům až 

do maxima jemu daných možností, podněcování jeho všestranné aktivity. 

3) Pozitivní přístup k lidem i ke světu - v každém člověku je mnoho dobrého. 

Záleží jen na nás, zda to chceme vidět, přijmout a znásobit. Podezírání, 

nedůvěra, nadřazenost, podceňování a zloba do školy nepatří, plodí opět tytéž 

negativní postoje. 

4) Propojenost školy se životem - zdrojem poznání nesmí být jen školní učebnice, 

ale život sám. Všechno, co se dítě ve škole učí, by mělo logicky vycházet 

z potřeby života a znovu se do něj vracet. 

5) Angažovaný přístup dítěte k poznávání - metody a formy výuky i výchovy musí 

předpokládat vlastní žákovo hledání, tvoření, řešení, nacházení souvislostí 

a vyvozování závěrů. Oč silnější je náš prožitek při samostatném poznávání, o to 

trvalejší a hlubší je jeho kvalita. 

32 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str. 9 
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5.4 Žákovské desatero33 

1) Mám důvěru ve své učitele i spolužáky. Vím, že mě mají rádi a věří mi, stejně 

jako jájim. 

2) Mluvím a chovám se pravdivě. Nedělám ze sebe to, co nejsem, nelžu, 

nevychloubám se a nezávidím. 

3) Nevysmívám se nikdy a nikomu. Je to hloupé a ani mě by se to nelíbilo. 

4) Věřím si - i já jsem v něčem dobrý, výjimečný. Využívám každé příležitosti , 

abych v sobě objevil a rozvíjel své nadání. 

5) Vím, že učení je vlastně poznávání světa, ve kterém žiji. Snažím se proto 

využívat svých dosavadních poznatků při učení a ty nové si zpětně ověřovat 

v životě. 

6) Chci dosahovat svých nej lepších možných výsledků a nebojím se dávat si 

i vysoké cíle. 

7) Nebojím se chyby a neúspěchu. Jsou důležité, protože mě upozorňují, že mám 

pracovat jinak nebo více. 

8) Snažím se aktivně naslouchat svému okolí, chodit světem s otevřenýma očima, 

žít aktivně. 

9) Vím, že nejvíce pro sebe mohu udělat já sám. Učím se proto být samostatný, 

zodpovědný, mít svůj názor a svou cenu. 

10) chodím do školy rád, vždy se na něco těším, vím, že svým chováním, jednáním 

i vzhledem reprezentuji nejen sám sebe, ale i celou školu, na které mi záleží. 

5.5 Pedagogické desatero34 

1) Základem naší práce je pozitivní vztah k dítěti, učení, kolegům, ke světu. 

2) Podporujeme tvůrčí přístup žáků k učení a poznávání, rozvoj fantazie 

a tvořivosti. 

3) Oslabujeme strach žňového, či neznámého, učíme žáky zacházet s chybou, 

posilujeme sebevědomí a sebedůvěru žáka. 

33 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str. 11. 
34 KAŠOVÁ, J. a kol.: Škola trochu jinak. Kroměříž, IUVENTA 1995, str. 11-12. 
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4) Povzbuzujeme nedůvěru k absolutním autoritám, uzavřeným řešením a danosti -

učíme pochybovat, hledat, přesvědčovat se. 

5) Uvádíme žáky do informačního systému. 

6) Vedeme své žáky k neustálému hodnocení a sebehodnocení, k sebedůvěře. 

7) Učíme děti měnit myšlenky v činy, dotahovat věci do konce, nebýt povrchní, 

přesně formulovat, dávat si konkrétní cíle, odpovídající maximu osobních 

možností. 

8) Vedeme žáky k aktivnímu naslouchání, rozvoji komunikace, pěstujeme rozvoj 

celoživotních dovedností. 

9) Dopřejeme dětem dostatek volnosti a svobody, učíme je demokratickému 

chování, pěstujeme v nich potřebnou toleranci, spoluzodpovědnost 

a odpovědnost k sobě samému. 

10) Přistupujeme k dítěti jako plnohodnotnému člověku, majícímu stejná lidská 

práva a povinnosti, jako k partneru na cestě za poznáním. 
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6. Charakteristika pojetí výuky ve FZŠ Klíček 
Již z tématu zadání mé diplomové práce je zřejmé, že se zajímám o to, jak 

základní škola Klíček naplňuje předem stanovené cíle a filosofii školy. Předem musím 

zmínit, že škola intenzivně pracuje na svém školním vzdělávacím programu, i když 

celému pedagogickému týmu toho ještě hodně schází, protože Rámcový vzdělávací 

program není ve škole příliš dlouho. Vzhledem k tomu, že má škola svoji filosofii a cíle 

velmi precizně zpracované, tak má ulehčenou práci při zpracovávání 

školního vzdělávacího programu. 

Celá škola prozatímně pracuje s programem Obecná škola. Tento program se 

shoduje s přístupem školy - klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí a zabývá se 

osobnostním rozvojem žáka. Nejen třída, ve které jsem prováděla hlavní část výzkumu, 

používá při učení více různých vyučovacích metod a způsobů. Celá škola používá 

projektovou metodu, ale není to jediná využívaná metoda, protože ne všechno se dá 

touto metodou naučit, jak sama říká i paní ředitelka. Projektová metoda se zdá být 

vhodnou metodou, jak přispívat k rozvoji životních, tak i klíčových kompetencí. V celé 

škole, kde byl prováděn výzkum, se používá efektivní učení, které spočívá právě 

v aplikaci různých metod. 

Některé projekty se ve výuce objevují podle potřeb učitele, jiné jsou pravidelné a 

platné pro celou školu. Průměrně se tak v jedné třídě uskuteční jeden až dva projekty do 

měsíce. Učitel projekty nasazuje v dobu, která se mu zdá nejvhodnější, vzhledem 

k probírané látce a motivaci dětí. Klíček má během roku několik dní, při kterých se 

v celé škole provádějí projekty společné pro všechny žáky. Ze společných projektů bych 

uvedla například Ladění na nový školní rok, Slavení Adventu, Mikulášskou besídku, 

Vánoce atd. Každý projekt, který je připraven je konzultován s paní ředitelkou, která si 

dělá záznamy o tématech a četnosti. Aby sama podpořila řady svých pedagogů, tak 

často pořádá semináře, při kterých rozvíjí poznatky o projektech a kde si učitelé 

vyzkouší nějaký projekt na vlastní kůži, aby pak mohli zvláštních zážitků usuzovat 

obecné informace. Také díky těmto společným aktivitám je podporována sounáležitost a 

dobré vztahy mezi učiteli. 

Názorem všech učitelů této školy je, že pokud se má dítě dobře rozvíjet a má mít 

vhodné podmínky k učení, tak mu musíme nabízet klidné a etické prostředí. Produktivní 
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prostředí pro učení se vyznačuje také tím, že funguje dobrá interakce mezi žákem 

a učitelem a také mezi žáky navzájem. 

I přes to, že škola není rozlehlá a nemá velké prostory, tak všechny místnosti 

jsou nabízeny dětem k dispozici. Celá budova je velmi veselá a barevná, na zdech visí 

práce dětí nebo postery, na kterých jsou informace k učivu. Část pnzemi je venovana 

aktivitám školy, na chodbách jsou fotografie z různých akcí, včetně portrétů absolventů, 

kteří už školu opustili. Na zdech se objevují fotografie a popisky z nedávných projektů 

a dalších akcí, které škola pořádala. 
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7. Celoškolní projekty 

7.1 Společný, celoroční projekt prvních a devátých tříd 

Tento projekt je na škole novinkou letošního roku. Celý průběh je plánován 

hodně dopředu, aby se předešlo případným problémům. Na začátku roku bylo společně 

dohodnuto, že pokud se projekt osvědčí, stane se pravidlem i do dalších let. Celý projekt 

spočívá v tom, že jeden den v týdnu je část dopoledne věnována společné práci, při 

které žáci deváté třídy pomáhají prvňákům s různými činnostmi. Prvňáci tak získávají 

pomocníky pro svůj první rok ve škole. Deváťáci prvňákům pomáhají od začátku roku 

s osvojením pravidelného školního života, seznamují je se školou a při celoškolních 

projektech jsou mladším dětem oporou. Z toho, co jsem zatím měla možnost vidět, tak 

se deváťáci vždy své úlohy zhostili výborně. Prvňáky přijali za své a nedají na ně 

dopustit. Škola mimo jiné tak předchází šikaně v řadách žáků z různých ročníků. 

Vzhledem k tomu, že má škola poměrně nízký počet žáků, tak není těžké pořádat 

společné aktivity, čehož paní ředitelka a učitelé hojně využívají. Škola přes rok pořádá 

akce, kdy se žáci „promíchají" do různých skupin, ve kterých pak pracují na nějakém 

vybraném tématu. 

Dalším aspektem, který přispívá k dobrému klimatu školy a třídy, je vztah 

rodičů ke škole. Rodiče jsou totiž vybízeni k aktivní spolupráci, což vidí jako pozitivní 

a jsou rádi, že mohou něčím přispívat k rozvoji školy. Tyto činnosti se rodičům hned 

vrací v podobě zpětné vazby od učitelů i od vlastních dětí. Rodiče se podílejí téměř na 

všech činnostech, jako jsou například akce spaní ve škole, Vánoce, Mikulášská besídka 

atd. Rodiče často sami nabízí pomoc, kupují do školy dárky a pomáhají s různými 

pracemi. 

Tato forma celoročního projektu mě opravdu nadchla, protože dokázala spojit 

žáky dvou odlišných věkových kategorií a obě tyto skupiny pozitivně motivovala. 

Žákům z deváté třídy dala pocit důležitosti, že díky svým schopnostem a dovednostem 

dokáží pomáhat mladším a postarat se o ně. Druhá skupina pak našla ve starších 

spolužácích kamarády a důležité pomocníky pro první kroky ve škole. Škola díky této 

činnosti mimo jiné naplňuje jeden z cílů školy a to, že se snaží poskytnout dětem dobré 

zázemí pro studium a podporují dobré klima školy. 
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7.2 Advent 

Jako další ze společných aktivit školy je společné slavení příchodu Adventu. 

Tato činnost spočívá v tom, že již před první adventní nedělí se zorganizuje výroba 

několika adventních věnců a připraví se výzdoba školy. Hned v pondělí ráno po první 

adventní neděli se na chodbách setkají sousední třídy, které slavnostně zapálí první 

svíčku na adventním věnci a společně si zazpívají koledy. Tuto činnost opakují každé 

pondělí po dobu celého adventu až do Vánoc. Projekt je pěkným zpestřením běžného 

školního života a díky němu si děti zopakují základní informace o vzniku a původu 

Vánoc. 

Protože Klíček chce připravit svoje žáky na reálný život, snaží se podporovat 

rozvoj životních a klíčových kompetencí. Tento projekt k tomu jednoznačně napomáhá. 

Mimo to, že se lépe poznávají žáci z různých tříd a učí se tak spolu komunikovat 

a vycházet, společně se domlouvají na přípravách, které se následně musí uskutečnit, 

aby projekt mohl vůbec proběhnout. Děti v této škole jsou aktivní a velmi motivované, 

takže o nabízenou službu pro školu vždy projevují velký zájem. Při tomto projektu se 

jedná hlavně o výrobu adventního věnce, který musí být dostatečně velký 

a reprezentativní. Děti se při výrobě cvičí v praktických činnostech. Každý, kdo si 

vezme nějakou činnost na starost je veden k zodpovědnosti, aby svůj úkol včas a dobře 

splnil. Děti přijímají svůj úkol velmi zodpovědně, protože, kdyby ho nesplnily, tak 

mohou pokazit projekt všem ostatním. 

Pro klima celé školy je tento projekt velkým přínosem, protože se všichni 

v klidu mohou potkat u příjemné aktivity, kterou spolu prožívají. 

7.3 Adventní dílny 

Tento projekt se stal už jakousi tradicí školy. Je pořádán každý rok a je 

příjemnou předzvěstí Vánoc. Učiteli je připravován několik týdnů dopředu a to hlavně 

proto, aby se stihl sehnat a připravit potřebný materiál a děti měly dostatek času se 

rozhodnout, do jaké dílny budou chtít jít pracovat. Projekt je vlastně o tom, že každý 

učitel, který je na škole, si dopředu připraví nějakou činnost související s Vánoci 

a vypíše přihláškový arch. Na něm dětem vysvětlí, co se v jeho dílně bude dělat, kdy 
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a co budou děti k výrobě potřebovat. Asi týden před akcí se děti jdou po třídách na 

připravené archy zapsat. Je libovolným rozhodnutím dětí, do které dílny a s kým 

půjdou. I při této akci je využíván projekt prvních a devátých tříd, takže každý deváťák 

má na starosti svého prvňáka, se kterým se společně zapíší na nějakou dílnu a tu 

společně absolvují. Škola tím předchází i tomu, že by mladší žáci mohli být bezradní 

a jeden učitel by se nestačil věnovat tolika žákům najednou. 

I při tomto projektu se školou spolupracují rodiče, většina z nich se dobrovolně 

nabízí k dodání nějakého materiálu, který se později využije při práci v dílnách. 

V den, kdy jsou Adventní dílny, se děti vůbec neučí a po příchodu do školy jdou 

rovnou do místnosti, kde bude probíhat jejich dílna. Tam s daným učitelem celé 

dopoledne pracují na vybrané činnosti. Letos to byla například výroba voskových 

svíček, pečení a zdobení perníčků, výroba dárkové vánoční krabičky, výroba přáníček a 

ještě spousta dalších aktivit. Děti dělají výrobků několik a ty, které si neberou domů, 

jsou dány k prodeji za symbolické ceny ostatním žákům a rodičům. Práce dětí je tak 

ohodnocena i tím, že vidí, že se jejich výrobky líbí a že jsou pro někoho užitečné. 

Díky tomuto projektu učitelé rozvíjejí u dětí například schopnost rozhodovat se 

a volit, protože děti samy si musí zvolit dílnu, která se jim zdá pro jejich zájmy 

nejvhodnější. Tento projekt je do školního roku dosazován opět pro zlepšení 

komunikace mezi dětmi, učiteli a rodiči. Děti při všech nabízených dílnách rozvíjejí 

praktickou činnost a tvořivost. Od učitelů dostávají žáci prostor k projevení vlastního já 

a vlastních fantazií a představ. Každé z dětí je zvyklé ohodnotit výsledek svůj 

i ostatních, takže rozvíjí schopnost objektivního hodnocení a učí se přijímat a rozdávat 

kritiku 
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8. Třídní projekty 

8.1 Celoroční projekt Robinson Crusoe 

Název projektu: Život s Robinsonem 

Typ projektu: celoroční 

Věková skupina: 5. třída 

Počet žáků: 15 

Třída paní učitelky Ciznerové má jako třídní celoroční projekt - Život 

s Robinsonem. Projekt spočívá v tom, že celá třída pravidelně pročítá knihu Robinson 

Crusoe, na kterou pak obvykle navazuje projekt, který má nějakou souvislost s dějem. 

Třídní učitelka připravuje celoroční projekt této třídě už poněkolikáté, loni byl na 

programu Gulliver a jeho putování po světě. Celoroční projekt se kromě délky trvání liší 

od jednodenního také tím, že děti mají delší čas se sžít s hlavním hrdinou a samy se 

mohou o téma déle zajímat a připravovat se na něj. Již na začátku roku, kdy celá škola 

absolvovala tzv. školní ladění, se celá pátá třída ocitla na opuštěném ostrově, kde se 

snažila hledat potravu a vůbec nějaké zázemí potřebné k přežití. 

Díky tomu, že učitelka dopředu ví, co budou děti číst, může si s dostatečným 

předstihem promyslet téma a program projektu. Děti mají dostatek volnosti i v tom, že 

samy mohou navrhovat, co by přes rok chtěly vyzkoušet, zažít a dozvědět se. Pokud je 

to alespoň trochu v silách paní učitelky, tak se na téma obvykle dostane. Ve chvíli, kdy 

se děti zabývají tématem, které je jim bližší, a které si samy zvolily, tak je viditelně 

větší zájem o daný program. 

Mimo jiné se tímto projektem paní učitelce podařilo žáky dostatečně pozitivně 

motivovat ke čtení dobrodružné literatury. Děti mají jednu nástěnku vyhrazenou na 

informace a zážitky z vlastní četby. Každé dítě má na tabuli svůj pruh se jménem, ke 

kterému si postupně sám dopisuje, co přečetl, od koho kniha je, a jak se mu líbila. Děti 

se rády chlubí tím, že něco nového přečetly a rády předávají svoje zážitky ostatním. 

Jejich projev se i díky tomuto převyprávění hodně zlepšil. 
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8.2 Projekt Robinsonovy Vánoce 

Název projektu: Robinsonovy Vánoce (na ostrově) 

Typ projektu: jednodenní 

Věková skupina: 5. třída 

Počet žáků: 11 (4 dívky, 7 chlapců) 

Místo projektu: třída, chodba 

Termín projektu: 21.12.2005 

Abych nenarušovala běh událostí, na které je třída zvyklá, domluvila jsem se 

s třídní učitelkou, že projekt, který ve třídě uskutečním, bude v duchu ostatních projektů 

- dobrodružství Robinsona. Spočítala jsem si, jak často a kolik toho musí děti přečíst, 

aby mi na prosinec vyšla kapitola o Robinsonových Vánocích. Projekt jsme uskutečnili 

týden před Vánoci, v den, kdy má celá škola Projektový den. 

Projekt jsme zahájili hned ráno potom, kdy se sešly všechny děti ve třídě. 

S dětmi jsme začali povídáním na koberci, kde jsme se všichni „ladili do pohodové 

nálady" a mluvili o přípravách na Vánoce. Děti už samy netrpělivě čekaly, že si budou 

moci přečíst další kapitolu z knihy, takže jsme je nemuseli příliš vybízet. Děti jsou 

zvyklé, že si ke čtení vyberou jakékoli místo ve třídě, kde je jim příjemně, a kde se jim 

dobře a nerušeně čte. Každý má na čtení tolik času kolik potřebuje. Cílem této činnosti 

bylo, aby si děti uvědomily, jak se slaví Vánoce v Evropě. Dětem se vychází vstříc 

v jejich individuálních potřebách, nikdo tedy nebyl vybízen k rychlejší činnosti. Každý, 

kdo měl kapitolu přečtenou, si automaticky šel vzít svůj čtenářský deník, do kterého si 

zaznamenal potřebné údaje, zážitky a dojmy. Někdo připojil i ilustraci. 

Když jsem si prohlížela deníky dětí z loňských let, tak jsem si všimla, jak se 

zlepšilo jejich vyjadřování a zaznamenávání podstatných údajů. Většina dětí je schopná 

popsat to nej důležitější velmi výstižně a dokonce k tomu používá spisovnou a velmi 

kultivovanou češtinu. Když všichni dopsali deník, přešli jsme plynule na další činnost, 

kterou bylo mapování tématu. Žáci zjišťovali, kde vlastně Robinson ztroskotal, jaké tam 

bylo podnebí, fauna, flóra a zvyky na Vánoce. Úkolem tedy bylo, aby každý žák 

dokázal popsat životní podmínky na ostrově, na kterém se před lety ocitl Robinson. 

K této činnosti měly děti k dispozici atlasy, internet, okopírované materiály 
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a encyklopedie. Okopírované materiály jsme dětem dali hlavně kvůli tomu, že se v nich 

mohly dočíst velmi důležité informace ke zpracování otázek. Nám se totiž podařilo 

sehnat výstřižky z novin, ve kterých jistý vědec mapoval život a místa, Robinsonova 

života. 

Práce probíhala ve skupinách, do kterých se děti rozřadily náhodně. Účelem 

těchto skupin nebyla jen možnost rychlejšího a ucelenějšího získání informací, ale také 

to, abychom zjistili, jestli jsou děti schopné dostatečné domluvy, spolupráce 

a akceptování se. K této činnosti jsou sice často vedeny, ale je nutné se pořád utvrzovat, 

že můj názor na věc není jediný a nemusí být správný. Touto činností jsem u dětí 

rozvíjela hledání a získávání informací. Právě Klíček si zakládá na tom, aby děti 

informace jen nepřebíraly, ale aby si je samy dokázaly najít. Není totiž tak moc 

podstatné zapamatovat si všechno, co kde slyším, ale je důležité vědět, kde si vše 

potřebné vyhledám a jestli tyto informace dokážu zpracovat a použít. 

Po tom, co jsme si zjištěné informace společně předali, začali jsme se 

soustřeďovat na to, jak vypadají Vánoce u nás, v cizině a hlavně na ostrově. Cílem 

práce dvojic bylo postihnutí rozdílů oslavy Vánoc v různých koutech světa. Děti k této 

práci využívaly spoustu vědomostí z j iných předmětů, třeba z angličtiny nebo 

z literatury. Dokonce dokázaly použít i informace z filmů a seriálů. V této části projektu 

se ukázala schopnost dětí spojovat jednotlivé informace z různých zdrojů a předmětů 

dohromady. Třídní učitelka za to děti velmi chválila a připomněla, jak je důležité vidět 

věci jako celek a ne jako jednotlivé pojmy. Když jsme všechny otázky a problémy 

vyřešili, nastal čas na to, abychom se více začali zajímat o možnostech Robinsona 

oslavit na ostrově Vánoce. Položili jsme si základní otázky, ze kterých jsme pak 

vycházeli: Co asi tak mohl použít? Mohl tam mít smrček nebo nějaký podobný vánoční 

stromek? Měl nějaké ozdoby? Jaké? 

Pro děti byla tato část projektu asi nej zábavnější, protože dostaly volné ruce 

k tomu, aby si vymyslely, jak lze v neobvyklém prostředí částečně dodržet evropské 

zvyky. Děti vytvářely ozdoby z předem nakoupeného tropického ovoce a lýka. Za 

doprovodu CD s ostrovní hudbou vymýšlely koledy a připravily si domorodý tanec na 

oslavu nového roku. Pak přišla na řadu prezentace, při které každá skupinka předvedla 

svoje výrobky a pochlubila se zjištěnými nebo vymyšlenými informacemi k oslavě 

domorodých Vánoc. 
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Když jsme si všechny výrobky ukázali, nechaly jsme děti hledat po škole strom, 

který by mohly po vzoru Robinsona ozdobit. Během chvíle si vzpomněly, že v přízemí 

školy je velká palma, kterou mohl mít na ostrově i Robinson. Všichni jsme se u palmy 

sešli a začali jí zdobit vyrobenými ozdobami. Palma vypadala fantasticky. Žáci pak 

dostali prostor pro předvedení svých domorodých tanců a koled. U téhle činnosti byla 

velká legrace. I přes to, že se některé děti ze začátku styděly, tak se nakonec předvedly 

všechny, protože se nikdo nechtěl nechat zahanbit. Tato dramatizace vedla děti k vůdčí 

tvořivosti. Oceňovali jsme zejména nápad a originalitu provedení. Vzhledem k tomu, že 

žáci dostávají ve výuce dostatek prostoru se vyjádřit, tak nemají problém s vymýšlením 

vlastních improvizací. 

Když jsme se vrátili do třídy, dali jsme dětem prostor k tomu, aby si mohly 

popovídat o svých zážitcích a získané dojmy a informace si zaznamenat do deníků. Ke 

konci vyučování jsme se zase sešli na koberci, kde jsme jeden po druhém hodnotili celý 

den. Každý z nás měl říct, co ho nejvíce bavilo, co ho nejvíce zaujalo a překvapilo, co 

ho nebavilo a nešlo mu. Jako poslední informaci jsem ještě chtěla slyšet, jak si myslí že 

každý pracoval. Děti už velmi objektivně dokážou říct, jestli pracovaly naplno, nebo 

jestli se mohly věnovat činnostem více a jak to se svou aktivitou při projektech vidí do 

budoucna. 

Já celý projekt hodnotím jako velmi povedený. Splnili jsme všechny předem 

stanovené cíle a navíc i další cíle, které vyplynuly v průběhu projektu. Děti projekt 

zaujal, samy si vymyslely, co všechno ještě chtějí zjistit v budoucnu. Při jejich 

závěrečném hodnocení jsme nejčastěji slyšeli, že se jim nejvíce líbila výroba 

domorodých ozdob z tropického ovoce a to mimo jiné také z důvodu, že ho mohli 

libovolně ochutnávat a jíst. Také se jim líbila práce a předměty, které mohly používat 

při výrobě. Jediné, co měly povolené byl kámen a jeden nožík. Jen to měl totiž 

Robinson k dispozici. Takže rozdělávání kokosového ořechu probíhalo opravdu 

„domorodě" a to buď mlácením kamene nebo velkou ránou o kamennou zem. Některé 

děti překvapivě nejvíce zaujala práce s mapou, kde samy našli ostrov, který byl 

pojmenován po Robinsonovi Crusoe, i když se přepokládá, že o tomto ostrově autor 

románu vůbec neuvažoval. 
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Když se sama nad projektem zamýšlím, jediné co bych možná pro příště 

změnila, by byla časová dotace na jednotlivé činnosti. Děti by uvítaly více času na 

přípravu domorodých koled a tanců. 

8.3 Projekt HOLOCAUST 

Název projektu: Holocaust 

Typ projektu: dvoudenní 

Věková skupina: 5. třída 

Počet žáků: 13 (5 dívek, 8 chlapců) 

Místo projektu: třída 

Termín projektu: 7. a 8. 12.2005 

Projekt - Holocaust 

Téma tohoto projektu jsme zvolily s třídní učitelkou přibližně jeden měsíc před 

jeho skutečným provedením. Důvody, proč jsme téma vybraly bylo hned několik -

myslíme si, že jde o tčma, které je neustále aktuální, dčti by si v nčm mély udělat jasno 

a urovnat si životní postoje a hodnoty. Také jsme chtěly poukázat na hrůzy dané doby, 

seznámit děti s neznámými pojmy jako je například holocaust, koncentrační tábory atd. 

Dalším a dost důležitým aspektem bylo, že jsme tímto tématem plynule 

navazovaly na právě probírané téma vlastivědy, kterým byla druhá světová válka a s ní 

spojené problémy a události. 

Projekt jsem si z pracovních důvodů rozdělila do několika částí, podle činností, 

které jsme dělali. Zanechala jsem je tak i v této praktické části kvůli přehlednosti 

jednotlivých aktivit. 

Příběh 

Na začátku dne jsme se s dětmi jako obvykle pozdravili podáním ruky. Hned 

potom jsme začali s projektem. Jako motivaci jsem zvolila čtení po skupinkách, kdy 

každá skupinka dostala jeden list s rozdílným příběhem, který se nějak vztahoval nebo 

upozorňoval na nějakou situaci z probíraného období. Celá skupinka si měla příběh 
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přečíst, poznamenat si nějaké údaje, jimž nerozuměla, zaujala je nebo překvapila, a 

k nim vztahující se otázky. 

Pak si každá skupinka určila jednoho mluvčího, ten byl vyslán do dalších 

skupin, aby jim stručně, ale jasně vysvětlil, o čem byl jejich příběh a co jeho skupinku 

v textu zaujalo. U některých mluvčích došlo k drobnému problému, kdy asi sami úplně 

neporozuměli textu, takže měli menší potíže s převyprávěním. Cílem této části bylo, aby 

si každé dítě dokázalo přečíst text s porozuměním a umělo ho převyprávět ostatním. 

Diskuse 

Nakonec jsme se všichni sešli na koberci, kde jsme o článcích vedli diskusi. Děti 

témata hodně zaujala, takže rozvášněně líčili ostatním, co je naštvalo, a jak mohla být 

situace hrozná a hlavně nespravedlivá. Ze zájmu dětí jsme poznali, že motivace 

zafungovala tak, jak jsme si představovali. V této diskusi jsme se společně snažili najít 

určité důvody, proč se dané situace staly, kdo za ně mohl a proč se týkají jen určitých 

lidí. My jsme dětem žádné informace neřekly, jen jsme seje snažily dovést k důležitým 

poznatkům, ale tak, aby si je odhalily a zjistily samy. Při této diskusi jsme používaly 

flipchart, na který jsme nej důležitější informace zapisovaly. 

Cílem této činnosti tedy bylo, aby každé dítě dokázalo zformulovat otázku, která 

by se týkala našeho tématu, porozumělo situaci, kterou jsme se snažili navodit 

a dokázalo samostatně emocionálně reagovat na podněty projektu. Otázky, které nejvíce 

děti zaujaly byly: kdo to je vlastně Žid, čím se liší, co směly/nesměly a proč, kdo je 

utlačoval, co se s nimi dělo, kdo to byl nacista a co chtěl 

Deník 

Po diskusi přišla na řadu samostatná práce, při které děti zpracovávaly svůj 

vlastní deník k tomuto tématu. Cílem bylo, aby každé dítě dokázalo zapsat své 

myšlenky a poznatky - to všechno mělo sloužit i k urovnání poznatků každého 

jednotlivce. Některé děti reagovaly velmi spontánně a malovaly obrázky, na kterých 

byla zachycena část příběhu, který si přečetly na začátku dne. 
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Hledání odpovědí 

Tahle činnost probíhala jednak samostatně, ale i skupinově. V této části šlo o to, 

aby děti hledaly dostupné informace k předem daným otázkám na flipchartu. Protože 

téma bylo přece jen dost obtížné, tak jsme dětem nabídly nějaké předem vybrané knihy, 

okopírované texty a internetové adresy, na kterých mohly najít nějaké potřebné 

informace k zodpovězení otázek a k řešení problémů na flipchartu. Některé děti 

pracovaly nejdříve samostatně a pak se rozhodly o své poznatky podělit s někým 

dalším, někdo už od začátku pracoval ve dvojicích. K dispozici tedy měly jak naše 

knihy a texty, tak i všechny knihy a encyklopedie z třídní knihovny, internet a možnost 

navštívit Sovín (školní učebna, ve které je školní knihovna, počítače a nejvíce 

informačních materiálů), kde si mohly vypůjčit dostupné tituly. 

Jako cíl této činnosti jsme si určili, že každý žák bude umět vyhledávat 

v textech, nebo formou diskuse s ostatními hledat odpovědi na otázky. 

Písemné zpracování 

Děti se podle toho, co je nejvíce zaujalo, rozdělily do několika skupin, ve 

kterých společně zpracovávaly vybrané téma. K tomu, aby téma mohly zpracovat 

používaly své deníky, veškeré poznámky, knihy a od nás dostaly velké balící papíry, na 

které shromážděné informace přehledně zapisovaly. Cílem bylo, aby žák zpracoval 

formou spolupráce odpovědi a ty zapsal na plakát. Tato činnost sloužila k tomu, aby se 

děti učily formulovat a zapisovat nejpodstatnější informace. 

Židovská omezení 

Na koberec vzadu ve třídě jsem rozházela lístečky s různými zákazy, které se 

týkaly toho, co židé v době holocaustu nesměli. Každý žák si po mém vysvětlení práce 

doběhl na koberec a jeden lísteček si vzal k sobě a odešel s ním do lavice. Jeho úkolem 

bylo na rozdaný papír nakreslit piktogram zákazu, aniž by se na výkresu objevil 

jakýkoli text. Hotové obrázky jsme zase shromáždili na koberci a počkali až budou mít 

práci hotovou všichni. Potom jsme si obrázky společně prohlédli a u každého jsme se 

snažili shodnout, co je to asi za zákaz. Děti pak dostaly následující úkol: v celé skupině 

se musely dohodnout na sestupném pořadí zákazů - od nejzávažnějšího po nejméně 

omezující a dohodnout se, proč to tak seřadily a pak svoje názory obhájit. 
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Tato debata byla velice vášnivá, protože každý z dětí si chtěl obhájit svůj názor 

a každý upřednostňoval svůj zákaz. Na této činnosti bylo dobře pozorovatelné, jak má 

každý žák jiné zájmy a každému z nich by vadilo jiné omezení. Velmi mě překvapila 

vyspělost myšlení některých dětí, které dokázaly opravdu racionálně přemýšlet nad tím, 

který zákaz by nejvíce ohrožoval lidský život. Tento svůj názor se pak snažily vyložit 

ostatním a snažily se je přesvědčit o důležitosti, což se jim ne vždy podařilo. Při této 

debatě byl vidět poměrně velký rozdíl ve vyspělosti jednotlivých žáků. 

Nakonec se ale všichni byli schopni domluvit na kompromisním řešení. Velmi 

mě překvapilo, že v této debatě měli všichni prostor se vyjádřit a to dokonce i méně 

oblíbené děti. 

Deník 

Po této části, která na děti dost silně zapůsobila a vedla je k rozvášněné diskusi 

jsem činnost zase chtěla trošku zklidnit, takže jsem děti nechala psát do svých deníků 

další zážitky a poznatky. Děti se při této práci ještě chvíli dohadovaly o předchozím 

úkolu, protože každý z nich měl na věc rozdílný názor a snažil se ho ještě vysvětlovat 

ostatním. Děti do deníků také zapisovaly, co navrhovaly oni a co ostatní a proč o jakém 

zákazu uvažovaly. 

Myslím, že touto činností jsme splnily s třídní učitelkou to, čeho jsme chtěly 

dosáhnout, a to, aby si děti dokázaly situaci na vlastní kůži představit a uvědomit si, 

jaké hrůzy se někomu děli. 

Protože jsme viděly, že jsou děti dost unavené, rozhodli jsme se dát jim 

přestávku. 

Hlasité dělené čtení 

O přestávce jsme s třídní učitelkou připravily meotar a velkou bílou tabuli, 

kterou jsme používali místo bílého plátna na promítání textu. Pak jsme na meotar 

položili připravené folie s textem a vybrali místo na sezení. Všechny děti jsme svolaly 

na koberec a na připravené židle, každý musel sedět tak, aby na text pořádně viděl. 

Dětem jsem vysvětlila, jak bude následující práce vypadat. Navodily jsme vážnou 

situaci a každý z nás do úplného ticha četl jeden odstavec promítaného textu. 
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Tuhle činnost prováděnou tímto způsobem jsem zvolila proto, že s ní mám dobré 

zkušenosti a vím, že více podporuje fantazii a umocňuje zážitky než jakékoli jiné čtení. 

Cílem bylo, aby děti zúčastněně a soustředěně četly a vnímaly text. Vzhledem k tomu, 

že text byl velmi působivý, tak děti po celou dobu čtení napjatě poslouchaly a po 

přečtení celého textu se nás začaly ptát na věci, kterým nerozuměly nebo se jim 

nechtělo věřit. U některých dětí bylo vidět, že o tomto tématu slyší poprvé, takže byly 

některými informacemi docela šokováni, jiné děti zase přidávaly svoje informace, 

o kterých slyšely, nebo je někde četly. 

Rozhodnutí lidí 

Vzhledem k tomu, že jsme se v předešlém úkolu dočetli o různých událostech 

a činech, rozvedli jsme diskusi o tom, proč se tak daní lidé zachovali, jaké k tomu měli 

důvody, jestli měli třeba strach nebo jaké aspekty je vedly k takovému činu. Děti se nad 

tímto problémem měly zamyslet a vyjádřit svůj vlastní názor. 

Proč se někdo rozhodl pomáhat? 

Hned po diskusi jsme se snažili všechny myšlenky zapsat na flipchart, takže 

úkolem dětí bylo, aby zformulovaly jasnou otázku a šly jí zapsat na tabuli. Děti 

přicházely na opravdu zajímavé otázky a nápady a samy mezi sebou o nich debatovaly, 

podporovaly se v názorech nebo si je naopak vyvracely. Většina dětí zastávala názor, že 

lidé, kteří nechtěli pomáhat byli zbabělci a oni by se určitě zachovaly jinak. Díky těmto 

reakcím jsem si uvědomila, že většina žáků má velmi silně rozvinuté sociální cítění, 

které škola podobnými aktivitami podporuje. 

Deník 

Už po třetí jsem děti nechala zapsat dojmy a myšlenky do jejich deníku. Kdo 

z dětí měl napsáno, měl další přestávku. 

Musíme si pomáhat 

Tato část měla být pro děti nej zajímavější a hodně emotivní- nebo jsme to 

alespoň předpokládaly - protože jsme sehnaly sestříhané DVD s ukázkami fdmů 

z období holocaustu. Všechno se nám podařilo promítat přes počítač na velkou plochu -
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pro větší působivost. Ukázky byly poměrně krátké, ale velmi výstižné. Vždy se v nich 

odehrávala nějaká důležitá situace, nad kterou se snad každý musel pozastavit. Všechny 

děti byly úplně v klidu a zaujatě ukázky sledovaly. V ukázkách se objevovali židé 

v tísnivých situacích, ve kterých jim občas někdo pomáhal, někdo naopak ubližoval. 

Ukázky jsme vybíraly velmi pečlivě, aby nebyly příliš složité a těžké pro děti, ale také 

příliš drsné a šokující. Od dětí jsme v této části očekávaly, že budou pozorně sledovat 

ukázky filmu, budou si všímat důležitých momentů a dokáží o nich diskutovat. 

Při této činnosti jsem chtěla, aby měli všichni dostatek času si dojmy a zážitky 

poskládat a utřídit a aby měli dostatek prostoru na ně reagovat. Docela mě pobavilo, 

když jsem slyšela, jak se někteří chlapci o ukázkách bavili, jako by byly z akčního filmu 

a nechtěli věřit tomu, že to byla realita. Následně pak reagovali otázkami typu: proč si 

to nechali líbit, já bych je postřílel... 

Jaký musí být zachránce? 

Po předchozím promítání jsme vedli diskusi o událostech, které jsme shlédli. 

Ptala jsem se dětí, o co v ukázkách vlastně šlo, proč se některé věci staly, proč se lidé 

báli židům pomáhat atd. Děti reagovaly velmi spontánně a dokázaly debatovat 

o různých názorech a aspektech problému. Nakonec si samy měly vymyslet, jaké 

vlastnosti asi musí mít zachránce. Tyto nápady psaly opět na flipchart. Bylo docela 

zajímavé pozorovat, jak každý má jiný názor a shodly se na tom, že to nebylo vůbec 

jednoduché pomáhat, i když byl člověk statečný, protože si musel uvědomovat jaké 

hrozí nebezpečí nejen jemu, ale i celému domu, popřípadě celé ulici. 

Dětem jsme po této diskusi ještě přečetly vybrané příběhy dětských hrdinů 

z druhé světové války a chtěly jsme, aby se nad texty zamyslely a zkusily říct, jestli by 

měly takovou odvahu. Děti se velmi kriticky dokázaly nad situací zamyslet a většina 

z nich potvrdila, že by se velmi bály, ale kdyby to jinak nešlo, tak by určitě pomáhaly. 

Touto aktivitou jsme v dětech záměrně probouzely zodpovědnost, nutily jsme je, 

aby nám neodpovídaly podle toho, co je všeobecně správné, ale chtěly jsme, aby zvážily 

to, že by při pomoci židům mohly ohrozit celou rodinu a ať si představí, že by kvůli nim 

mohla o život přijít třeba maminka nebo sourozenec. Všichni uvažovali, jestli je 

správnější ohrozit rodinu, ale zachránit třeba další lidský život nebo být zaslepený 
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a starat se jen o sebe. Všem jsem připomněla, že i když bude mít někdo názor, že je 

lepší nepomáhat, že se mu nikdo nemá smát, protože se to dá snadno pochopit. 

Deník 

Ke konci vyučovacího dne jsme děti nechali zapsat poslední dojmy, zážitky 

a informace do jejich deníků a společně na koberci jsme celý projekt hodnotili. Děti 

měly říct, co je nejvíce zaujalo, co už znaly, co se dozvěděly nového a co se jim 

v projektu nejvíce, popřípadě nejméně povedlo. Každý nám řekl svůj názor a dojmy a to 

formou, kterou bych od žáka pátého ročníku asi neočekávala, jejich projev byl velmi 

vyspělý a reakce se neopakovaly. Velmi mě potěšilo, když jsem se dozvěděla, že by si 

projekt s podobným tématem chtěli zopakovat. 

Příprava na besedu 

Posledních patnáct minut jsme věnovali přípravě na zítřejší besedu s paní 

Hoškovou, která jako dítě přežila dva koncentrační tábory a byla jedna z těch, které 

malovaly obrazy hrůzných událostí, které byly nuceny prožívat. Chtěla jsem od dětí 

slyšet, na co se jí budou chtít zeptat a diskutovali jsme i o tom, na jaké otázky by se 

člověk asi neměl ptát, aby se paní Hoškové nedotkl nebo jí neranil. 

Beseda 

Beseda probíhala hned druhý den po projektu, asi přibližně od druhé vyučovací 

hodiny. Paní Hoškovou jsme získali přes židovskou správu v Josefově. Paní Hošková 

provádí podobné diskuse už několik let a rozhodla se k tomu po tom, co se znovu ve 

světě začaly objevovat fámy, že žádný holocaust nikdy nebyl a židy nikdo 

ne vyvražďoval. Byla to pro ni pohnutka k otevření vzpomínek a bolestivých míst svého 

života, o kterých chtěla říci celému světu. 

Hned po tom, co paní Hošková přišla do třídy mezi děti, začala sama s dětmi 

komunikovat a ještě při svlékání jim řekla, že se jmenuje Hošková, a že i přes to, že je 

židovka, tak snad vypadá docela normálně. Děti se tomu zasmály a potvrdily, že na ní 

není nic neobvyklého, co by ji od ostatních lidí ve třídě odlišovalo. Mezitím, co se paní 

Hošková rozkoukávala a děti si ji prohlížely, připravily jsme velké promítací plátno 
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a počítač, přes který jsme pouštěli na plátno zvětšené obrázky malované paní Hoškovou 

v koncentračních táborech. 

Celá beseda pak vypadala tak, že jsme promítaly na plátno jeden obrázek po 

druhém a paní Hošková o nich vyprávěla. Její vyprávění bylo velmi působivé 

a chvílemi až hrůzné a to na děti nejvíce zapůsobilo. Samy nám pak říkaly, že 

o koncentračních táborech toho slyšely už hodně, ale nikdy od nikoho, kdo něco 

takového zažil ve stejném věku jako jsou oni. Celou besedu jsem s dovolením paní 

Hoškové natáčela na kameru, abychom měly nějakou dokumentaci pro další žáky. Po 

celém vyprávění, které trvalo asi dvě hodiny, dostaly prostor děti pro pokládání 

libovolných otázek. Nejčastější otázkou bylo, jestli byli v koncentračním táboře někdy 

nemocní, jak to dělali, když neměli co jíst, jak zvládali odloučení od rodičů atd. 

Velmi mě potěšil i pedagogický a výchovný vliv paní Hoškové na děti, protože 

celou besedu zakončila krátkým povídáním k dětem, ať si dávají pozor na to, co dělají 

a říkají, protože stačí malé nespravedlnosti k tomu, aby se z nich staly nespravedlnosti 

velké, a pak to nemusí být daleko od toho, aby se opět vyčlenila jedna velká skupina od 

jiné, která se bude něčím lišit. Do tohoto povídaní zapojila i řeč o šikaně a o tom, kam 

až může vést. Děti jí za její projev dlouho tleskaly, a pak jí předaly namalované obrázky 

pro radost. 

Tato beseda na děti velmi zapůsobila i po výchovné stránce. O přestávce 

vypadaly jako proměnění a snažily se chovat ukázkově, aby na paní Hoškovou udělaly 

dojem. 

Po besedě jsme s dětmi ještě chvíli mluvily o tom, co právě prožily a co se 

dozvěděly. Děti reagovaly velmi spontánně, jeden přes druhého nám líčily, jak to 

muselo být hrozné a že by to nepřežily, kdyby neměly všechny své dobroty a pohodlí 

domova. Nakonec si zapsaly svoje zážitky a poznámky do deníku, takže navázaly na 

včerejší projekt. Celý projekt byl spontánně uzavřen jednou holčičkou, která všem 

ostatním navrhla, že se každý pokusí zjistit nějaké informace, které v tomto projektu 

nepadly a pak si je vyvěsí na nástěnku společně s fotkami. Znovu jsem tedy měla 

příležitost vidět, jak jsou děti v této škole aktivní, velmi motivované a zdravě 

sebevědomé. Jsou schopné samy vyhledávat a zpracovávat informace a kultivovaně je 

předávat ostatním. 
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Výsledky praktické části 
Praktickou část své diplomové práce jsem soustředila na akční výzkum, ve 

kterém jsem se snažila zjistit, jestli a jak základní škola Klíček naplňuje filosofii a cíle 

školy pomocí projektové metody. Jedna z věcí, na které jsem se soustředila, bylo klima 

školy a třídy, ve které jsem dělala hlavní část výzkumu. Myslím si, že právě klima školy 

a třídy je jedna z nej důležitějších věcí pro pohodu, klid a běh celého dění a vzdělávání 

žáků. Podle toho, co jsem sama v Klíčku zažila, můžu potvrdit, že tento cíl škola 

naplňuje výborně. Nejen, že funguje komunikace mezi paní ředitelkou a učiteli, ale 

příjemné prostředí vládne i mezi učiteli samotnými, což se odráží i v pozitivní náladě ve 

třídách. Celý kolektiv učitelů je tu výhradně pro děti. Celá škola společně vytváří 

přátelské a pohodové prostředí. Škola tohoto cíle dosahuje společnými celoškolními 

aktivitami, příjemným, vyzdobeným prostředím chodeb a tříd a nevyhýbáním se 

problémům a aktivnímu naslouchání dětem. Tento cíl jsem se snažila zmapovat a popsat 

například v celoškolním projektu Advent, při kterém se klade právě důraz na společné 

prožitky a dění, které celou školu spojuje a prospívá vzájemné komunikaci všech žáků 

z různých tříd. Tento projekt žáky nenásilně vedl nejen ke společné přípravě na Vánoce, 

ale rozvíjel i schopnost spolupráce s ostatními a to třeba tím, že se sami žáci museli 

domluvit a sejít se k výrobě adventního věnce. I společný projekt deváté a první třídy 

byl nasazen do celoročních projektů právě proto, aby se podařilo zmenšit věkový odstup 

zúčastněných žáků a aby se starší děti naučily přirozenou cestou starat o slabší a menší 

děti. Při pozorování a pomáhání při projektech jsem zaznamenala i to, že díky pečlivým 

přípravám na každý projekt se zlepšuje spolupráce učitelů, rozvíjí se společné souznění 

a celkově se zlepšuje komunikace a vzájemné pochopení. Například při přípravě 

adventních dílen spolu pracovali učitelé z prvního i druhého stupně, nehledě na 

předmět, který kdo vyučuje. Při pedagogické radě panovala ve sborovně příjemná 

atmosféra, při které učitelé mezi sebou začali zdravě soupeřit o to, co kdo bude moci 

s dětmi na dílnách dělat. Později, při přihlašování dětí na jednotlivé dílny bylo znát, že 

si všichni dali obzvlášť záležet na provedení a celkovém vzhledu přihlášky a i jednotliví 

učitelé přiznali, že se snažili ostatní trumfnout, samozřejmě v tom pozitivním smyslu. 

Právě při projektu Adventní dílny jsem se opět setkala s tím, že děti dostaly volné ruce 

k tomu, aby si samy vybraly činnost, kterou chtějí samy vykonávat a hlavně, u kterého 
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učitele a s kterými spolužáky. Když jsem se dětí ptala, jestli jsou rády, že mohou jednou 

za čas být u jiných učitelů a s jinými spolužáky, odpovídaly kladně a často se 

objevovala odpověď, že si alespoň mohou odpočinout od ostatních spolužáků a také 

paní učitelka od nich. 

S klimatem školy souvisí i komunikace. Již v úvodu jsem psala, že komunikace 

mezi zaměstnanci školy funguje na výbornou, ale neuváděla jsem, že i děti dostávají 

dostatečně velký prostor ke kladení požadavků, návrhů a sdělování vlastních názorů. 

Činnostmi, které jsou dětem předkládány, je rozvíjena komunikace a schopnost 

vyjadřovat vlastní postoje. Příjemným prostředím jsou podporovány vztahy mezi dětmi 

a tím je podporovaná komunikace a domluva. Už v předešlém textu jsem zmiňovala, že 

jsou děti v projektech vedeny k samostatnosti a díky tomu jsou nenásilně nuceny 

rozvíjet komunikaci mezi sebou. Při všech projektech, které jsem v Klíčku zažila, byl 

dětem dáván dostatečný prostor k debatám a diskusím. Veškeré činnosti jsou stavěny na 

tom, aby se děti domluvily například ve skupinkách na jednom společném řešení. 

Pedagogové vyžadují, aby děti dokázaly vysvětlit svůj vlastní názor a nebály se ho 

ostatním prezentovat. Například po přihlašování do adventních dílen se učitelé 

v některých třídách s dětmi bavili o tom, proč si danou dílnu zvolily a jaké okolnosti je 

k tomu vedly. 

Dále jsem se soustředila na rozvoj klíčových kompetencí a zjistila jsem, že škola 

dává dostatek prostoru pro tvořivost, rozvoj schopností a dovedností všem dětem, 

nehledě na specifické zvláštnosti jednotlivých dětí. Příprava dětí na reálný život je jedna 

z nej důležitějších věcí, kterou si všichni pedagogové uvědomují. Nikomu přehnaně 

nezáleží na kvantu učiva, ale na schopnosti ho vyhledat, utřídit a použít. Právě při 

použití projektové metody v praxi se zdejší učitelé snaží spojovat všechny předměty 

dohromady a to přirozenou cestou a to ještě tak, že je zjišťování pro žáky zábavné a oni 

sami ho cítí jako potřebné. Například k projektu příprava na Advent si děti samy 

z vlastní iniciativy zjišťovaly, co to ten Advent je, odkdy se slaví a hlavně proč. Díky 

tomu dával další průběh projektu smysl a navazoval už na získané poznatky, které tím 

utvrzoval a rozšiřoval. Většina celoškolních projektů prospívá dětem také v tom, že jsou 

obvykle promíchány různé věkové skupiny dohromady, takže si mohou žáci vzájemně 

předávat naučené a získané informace a zkušenosti, což se velmi dobře osvědčilo třeba 

právě v projektu devátých a prvních tříd, kdy se prvňáci nechají vést staršími, 
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zkušenějšími a chytřejšími spolužáky. Projekty jsou dělány také proto, aby si děti díky 

nim mohly upevnit svoje postoje, názory a přesvědčení, které si kolikrát nesou po celý 

život. Jak jsem již zmiňovala, vlastní volba při adventních dílnách má pro děti zdaleka 

větší váhu, než kdyby někam byly násilně přiděleny a poté si také samy nesou 

odpovědnost a důsledky za svůj výběr. 

Poslední, na co jsem soustředila svůj výzkum ve škole byl morální rozvoj dětí. 

Při všech činnostech jsem si všímala, jestli aktivity, které se při projektech dějí mají i 

nějaký výchovný kontext a téměř vždy jsem našla nějaké poučení nebo důležitou 

myšlenku. Výchově a psychickému růstu dětí je věnováno hodně času, i proto, že se tím 

škola snaží předcházet šikaně. Během projektů jsem byla několikrát svědkem toho, že 

vznikl nějaký problém nebo konflikt mezi dětmi a ani jednou jsem nezažila, že by se 

tento problém přešel nebo neřešil. Naopak, mu byla věnována dostatečná pozornost a 

podle situace se řešil konflikt veřejně nebo stranou od ostatních. 

Další část svého výzkumu jsem soustředila pouze na pátou třídu v čele s paní 

učitelkou Janou Ciznerovou, která pro svou třídu volí obdobné cíle jako jsou cíle školy, 

ale s tím, že je díky malému počtu žáků a intenzitě setkávání může rychleji a více 

ovlivnit. Jak jsem již zmiňovala v charakteristice této třídy, tak se občas projevují 

nějaké kázeňské problémy a přestupky, někdy i náznaky šikany a právě s nimi se třídní 

učitelka snaží bojovat. Když jsme připravovali projekt Holocaust, tak jsme přemýšleli i 

nad tím, jak se dá v tomto tématu zdůraznit utlačování a křivda. Celým průběhem 

projektu jsme vedli děti k tomu, aby samy přišly na to, co na celé dané době bylo to 

nej hroznější a proč a díky komu k tomu mohlo dojít. Celý tento záměr ještě 

zmnohonásobila pozvaná paní Hošková, která měla na děti velmi silný a pozitivní vliv a 

sama se k tématu šikany vyjádřila. Následnou debatou jsme děti chtěli upevnit 

v získaném postoji a chtěli jsme, aby komunikovaly a samy se ptaly na to, co je nejvíce 

zajímá. Právě i pozvání paní Hoškové poukazuje najeden z cílů třídní učitelky, kterým 

je přibližování reality dětem a řešení skutečných problémů, které nejsou vytrženy 

z kontextu. 

Komunikaci jsme se mimo jiné snažili rozvíjet společnými setkáními na koberci, 

jako například v projektu Robinsonovy Vánoce, kdy jsme se na koberci scházeli k tomu, 

abychom si předali zjištěné informace a zážitky. Koberec nám sloužil také při vášnivých 

debatách v projektu Holocaust. 
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Odpovědnost a samostatnost jdou ruku v ruce. Například v projektu Holocaust 

jsme po žácích chtěli, aby si sami vedli deníky, do kterých si měli zaznamenávat 

nejdůležitější poznatky a pocity. Odpovědnost děti mohly pocítit, když rovnaly 

židovské zákazy od nej horšího po nej únosnější. Samy se měly rozhodovat, jak by radši 

chtěly žít. Nechali jsme je i přemýšlet nad tím, jak by se zachovaly v případě, že by 

mohly zachránit nějakého stíhaného občana, ale to samozřejmě za okolností, že mohou 

ohrozit bezpečí a život vlastní rodiny. 

V této třídě se mi velmi dobře pracovalo. Je znát, že děti díky dlouhodobému 

používání projektové metody jsou všestranně rozvíjené a jeví o každou novou věc 

zájem a také do třídy chodí s vlastními poznatky, které se neostýchají sdělovat ostatním. 

Všem cílům ve třídě velmi napomáhá třídní učitelka, která má k dětem velmi 

pozitivní vztah a děti jí důvěřují. Ona sama dává dětem prostor, aby si samy mohly volit 

témata, která je zajímají, a na která pak připraví projekt. Děti jí za to odměňují zájmem 

a spoluprácí. 

Pokud mám zhodnotit celkovou činnost Klíčku, tak po svém výzkumu musím 

konstatovat, že všechny stanovené cíle a filosofii škola naplňuje podle svého nejlepšího 

mínění a možností a všichni pro děti dělají maximum. Projektová metoda se mi jeví 

jako vhodný způsob pro všestranné rozvíjení dětí a rozhodně bych byla pro její 

rozšiřování do dalších škol. 

Podle mého názoru je dobře, že se v dnešní době hodně zabýváme tím, jak 

správně rozvíjet žáka, a jak mu přiblížit reálný život a správně ho na něj připravit. Právě 

díky základní škole Klíček a projektové metodě, kterou v ní využívají, jsem měla 

možnost zakusit, jak vypadá opravdové nadšení dětí, ale i učitelů ze školy a vzdělávání. 

Projektová metoda je pro děti velmi přitažlivá a rozhodně zábavnější než klasická 

frontální výuka. 

Děti jsou na této škole zvyklé aktivně se podílet na jakékoli činnosti, mají ze 

společné, ale i individuální práce radost a díky tomu zapojují do školního dění i rodiče. 

69 



Sama jsem si vyzkoušela, že připravit byt' i jednodenní projekt je velmi časově i 

dovednostně náročné, ale učiteli se to opravdu vyplatí. Děti jsou díky této metodě 

aktivní, jsou schopné si samy vyhledávat informace, zjišťovat zajímavosti, propojovat je 

a hlavně spolupracovat s ostatními. Moje původní představa o tom, že jediný, kdo 

připravuje vyučovací hodinu je učitel, rychle pominula, když jsem zjistila, že děti o 

některých tématech ví zdaleka více než vyučující, a že se na přípravě rádi podílejí a 

pomáhají. Je dobře, že děti neobohacuji jen já, ale i oni mě a sebe navzájem. 

Projektová metoda pomáhá také učiteli zůstat aktivním, hledat nová témata a 

další informace. 

Projektová metoda nebo její některé části se dají velmi dobře použít i ve vyučování, 

které není typicky projektové. 

Škola Klíček mi dala do začátku mého učitelského života nadšení a ideály o tom, 

co všechno lze ve výuce a s dětmi dělat. Škola se drží a úspěšně plní svoje předem dané 

cíle a i to, co je ve filosofii školy je nenásilně naplňováno a dodržováno. 
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1. Projekt Robinsonovy Vánoce 

ČAS CO - činnosti PROČ - cíl JAK - metody POMŮCKY PREDMET 

MOTIVACE 8,30 
-8,50 

Ctení XI kapitoly - 12 
odstavců (po větu „Jen 
sobě samému může dávat 
vinu) 

Uvědomí si, jak se 
slaví Vánoce 
v Evropě. 

Individuální 
činnost 

Kniha Robinson Crusoe Q 

MAPOVÁNÍ 
TÉMATU 

8,50-
9,45 

Zjišťování, kde Robinson 
žil, jaké je tam podnebí, 
fauna, flóra, zvyky na 
Vánoce. 
(informace, které znám a 
informace, které jsem se 
dozvěděl) 

Popíše životní 
podmínky na ostrově. 

Skupinová práce 
Big páper 

Atlas, okopírované 
materiály, encyklopedie 

Velký papír, barevné 
papírky na zápis informací 

CJ, Př, VI 

TŘÍDĚNÍ 
10,00 

10,30 

Vánoce u nás a na 
ostrově. 

Postihne rozdíly 
slavení Vánoc. 

Práce ve 
dvojicích a 
skupinová práce 
(sdružování 
dvojic do skupin) 

Fixy, pastelky, psací 
potřeby, velké papíry 

ČJ, Př, VI 

ŘEŠENÍ 
10,30 

11,45 

Jak mohl Robinson slavit 
Vánoce? 
Praktické vytvoření 
ozdob, vánočních koled, 
tance, dárku pro Pátka 

Vymyslí, jak lze 
v neobvyklém 
prostředí částečně 
dodržet Evropské 
vánoční zvyky. 

Skupinová práce Ovoce (banány, kokosy, 
pomeranče, citrony, grepy, 
papája, granátová jablka, 
ananas), lýko, CD 
s ostrovní hudbou 

W, HV 

PREZEN-
TACE 

12,10 

12,30 

Seznámení s jednotlivými 
výrobky a nápady. 

Seznámí ostatní se 
svou variantou 
slavení Vánoc 
(výrobky, nápady) 

Skupinová a 
individuální 
práce 

CJ 



ZHODNOCE-
NÍ-do 
společného 
nebo 
individuálního 
výstupu 

12,30 

12,55 

Vánoce na ostrově Využije své nápady a 
výrobky k oslavě 
Vánoc 

Skupinová a 
individuální 
práce 

Palma, vyrobené věci ČJ,Dv 

REFLEXE 
12,55 

13,05 

Zhodnocení práce a 
přístupu. 

Zhodnotí svou práci i 
práci ostatních, 
vysvětlí, co nového se 
dozvěděl. Posoudí 
osobní přínos při 
práci na tomto 
tématu. 

Společná práce ČJ 



2. Fotografie z projektu Robinsonovy Vánoce 

Obrázek 1 - čtení kapitoly Robinsona Crusoe 

Obrázek 2 - práce ve skupinkách 
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Obrázek 3 - vypisování informací 

Obrázek 4 - přišla se podívat i paní ředitelka 

4 



Obrázek 5 - hledání ostrova 

Obrázek 6 - bádání nad mapou 
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Obrázek 7 - příděl tropického ovoce 

Obrázek 8 - výroba domorodých ozdob 
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Obrázek 9 - ovocný řetěz 

Obrázek 10 - ovocná ozdoba 
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Obrázek 11 - zdobení vánočního stromečku v podobě palmy 



3. Příprava na projekt „holocaust" 
Jana Ciznerová 

středa 7.12. 2005 (8,30 -13, 05) 

CAS TEMA METODY A FORMY 
PRÁCE 

MATERIÁL CIL 
(Co žák dokáže?) 

PREDMETY 

8,30-
8,50 

• příběh • motivace 
• práce ve dvojicích 
- kritické čtení 
• vyslanci 

• okopírované listy 
s rozdílnými příběhy 

• poznamená si otázky k textu 

• sdělí svůj příběh ostatním 

• 0 

8,50-
9,00 

• otázky • diskuse v kruhu • flipchart, fixy • zformuluje otázku týkající se 
tématu 

• čj, VI 

9,00-
9,05 

• deník • samostatná práce • deník • zapíše si své myšlenky, 
poznatky 

• ČJ 

9,05-
9, 25 

• hledání 
opovědí 

• samostatná + 
skupinová práce 

• knihy, okopírované 
texty, týkající se 
tematiky 

• vyhledá v textech, nebo 
formou diskuse s ostatními, 
odpověď 

• čj, VI 

9,25-
9,40 

• písemné 
zpracování 

• skupinová práce • velké papíry • na plakát zpracuje formou 
spolupráce odpovědi 

• čj, VI 

9,40-
10,00 

• židovská 
omezení 

• samostatná + 
skupinová práce 

• lístečky se zákazy 
• čisté papíry 

• vytvoří diagram a ve skupině 
se dohodne na sestupném 
pořadí zákazů od 
nej závažnějšího (dle mínění 
skupiny) 

• Č J, Dv, 
• VI 

10,00-
10,05 

• deník • samostatná práce • deník • zapíše si své myšlenky, 
poznatky 

• ČJ 

• přestávka 
10,05-
10, 25 

• hlasité 
dělené čtení 

• společná práce • meotat, texty na folii • soustředí se na čtení, čte 
zúčastněně 

• ČJ 



10,25 

10,35 

• rozhodnutí 
Udí 

• diskuse • • řemýšlí nad otázkou proč se 
jednotliví lidé takto zachovali 

• ČJ, Dv, 
• VI 

10,35 

11,05 

• Proč se 
někdo 
rozhodl 
pomáhat? 

• skupinová a společná 
práce 

• flipchart, fixy • zformuluje svůj názor a 
zapíše jej 

• ČJ 

11,05 

11, 10 

• deník • samostatná práce • deník • zapíše si své myšlenky, 
poznatky 

• ČJ 

• přestávka 
11,25-
11,45 

• Musíme si 
pomáhat 

• samostatná + 
skupinová práce 

• diskuse 

• DVD s ukázkami 
• promítací technika 

• pozorně sleduje ukázky filmu, 
všímá si důležitých věcí a 
dokáže o nich diskutovat 

• ČJ, Dv, 
• VI 

11,45 

12,00 

• Jaký musí 
být 
zachránce? 

• diskuse • flipchart, fixy • sdělí svůj názor ostatním • ČJ 

12,00 

12,05 

• deník • samostatná práce • deník • zapíše si své myšlenky, 
poznatky 

• ČJ 

12,15 

13,05 

• příprava na besedu s paní Hoškovou (8.12. 8,45-10,30) 



4. Fotografíe z projektu „holocaust" 

Obrázek 13 - individuální čtení příběhů 

Obrázek 14 - informační tabule 
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Obrázek 15 - skupinové přemýšlení 

Obrázek 16 - vypisování zajímavostí 
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Obrázek 17 - sepisování vlastního deníku 

Obrázek 18 - promítání přes meotar 
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Obrázek 19 - diskuse o tématu 

Obrázek 20 - zamyšlení nad zachránci 
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Obrázek 21 - kreslení piktogramů zákazů 

"Z n6t llCÍOu bávány poukázky na šatstvo. 

Obrázek 22 
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Obrázek 24 - seřazení zákazů od nejhoršího po nejlepší 
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Obrázek 25 - promítání ukázek z filmů 

——————_ 
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Obrázek 26 - ideální zachránce 
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Obrázek 27 - důvody pomoci 

Obrázek 28 - dokončování deníků 
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