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Abstrakt
Tato práce se zabývá projektovou výukou na základních školách. Za svůj
hlavní cíl si klade vytvoření námětu projektu fenologického pozorování, který by
se dal úspěšně realizovat ve výuce přírodovědného semináře základních škol.
Součástí práce je podrobná teoretická část, jež charakterizuje metodu projektové
výuky jako specifickou moderní vzdělávací strategii v současném školství.
Zevrubně jsou popsány jednotlivé fáze projektu od jeho přípravy, přes realizaci až
po vyhodnocení. V práci není vynechána ani kapitola věnovaná fenologii,
ekologickému odvětví, na níž je tento projekt orientován. Praktickou část zahajuje
orientační dotazníkové šetření, které u vybraných pedagogů základních škol
zjišťuje využívání projektové výuky a zařazení fenologie v jimi vedených
přírodovědných seminářích. Samotné ověření navrženého projektu „Roční
proměny přírody" v praxi je podstatou praktické části diplomové práce. Jedná se o
dlouhodobý projekt sledující proměny přírody v období jednoho roku na úseku
vyměřeném čtvercovou sítí. Podrobně je charakterizováno místo fenologického
pozorování, popsáno využití čtvercové sítě a navrženy pracovní listy pro
jednotlivá roční období. V diskusi je poté analyzován samotný průběh
relizovaného projektu, jeho hlavní přínosy pro žáky a splnění výukových cílu. Na
druhou stranu jsou však zmiňovány i některé jeho nedostatky a také problémy,
které mohou ve výuce nastat. Vyústěním této práce je závěr, který potvrzuje
využitelnost navrženého projektu v praxi, jeho přínos pro učitele základních škol a
také využití čtvercové sítě jako vhodného pedagogického nástroje, umožňujícího
žákům větší přehlednost a názornost přírodovědného pozorování. Práce je
doplněna fotodokumentací realizace projektu v jednotlivých ročních obdobích a
přiloženými pracovními listy.
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1 Úvod
1.1

Ú v o d a s t a n o v e n í cílů d i p l o m o v é p r á c e
Žijeme v rozporuplné době. Postupující globalizace vyhrocuje rozpor mezi

vědeckotechnickou průmyslovou racionalitou a životem lidstva na naší planetě.
Globalizující se svět je charakterizován velkou mobilitou informací, zboží i lidí.
Narůstají pocity nejistoty, nestability, neprůhlednosti. Vzdělávání proto nelze
chápat pouze jako předávání předem uspořádaných, hotových poznatků vědy a
techniky ěi osvojování profesionálních kompetencí, aleje třeba ho koncipovat se
zřetelem k optimálnímu rozvoji osobnostního potenciálu každého člověka.
Jedním ze společných rysů světových trendů typických pro současné
přístupy k výchovně-vzdělávacímu procesu jsou proto snahy o harmonickou
proporci mezi jeho vzdělávací a výchovnou složkou. Osvojování vědomostí,
pěstování a rozvíjení dovedností a zdokonalování schopností je úzce vázáno na
tvorbu postojů, s nimiž jsou spjaty potřeby a zájmy motivující další činnost
jedince. Prosazuje se interaktivní - činnostní a zkušenostní učení, které je založeno
na využití aktivizujících metod, forem a prostředků ve výchově a vzdělávání.
To všechno vede k tomu, že význam konkrétních vědeckých poznatků a
dovedností pro praktický život i pro výkon profese klesá. Biologie je považována
za obtížný vyučovací předmět, a to zejména na druhém stupni základní školy a na
všech typech středních škol. Příčinou tohoto jevu je v posledních letech stále
přetrvávající tendence k tzv. poznatkovému encyklopedismu, který ještě nabírá
své intenzity v exaktních oborech, ke kterým patří mj. právě přírodopis (biologie).
Učitelé biologie to zdůvodňují podstatou biologie jako vědy, současným
uspořádáním učebních plánů a vysokého nároků vědomostí u žáků (studentů)
v oblasti teoretických poznatků u vyšších stupňů vzdělání (viz přijímací zkoušky
na střední a vysoké školy). Příčin tohoto stavuje mnoho.
I když můžeme mít nejrůznější výhrady k pedagogickým dokumentům,
které v současnosti určují vyučování na našich školách, najdou v nich tvořiví
učitelé dostatek prostoru pro to, aby mohli v každodenním vyučování podporovat
nebo dále rozvíjet přirozenou touhu každého žáka poznávat, objevovat nové a
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krásné. Současná reforma školského zákona, s níž v prvé řadě souvisí zcela nové
pojetí základního a středního vzdělávání, jež by měl „usměrňovat" rámcově
vzdělávací program (dále jen RVP) a z něj odvozené a pro každou školu
specifické školní vzdělávací projekty, tento přístup dokonce vyžaduje a očekává
od každého vyučujícího. Hlavním impulsem této nové myšlenky ve vzdělávání by
měly být požadované výstupy vzdělávání- tzv. klíčové kompetence, v nichž je
kladen důraz na schopnosti a dovednosti žáka, nikoli jen kvanta teoretických
poznatků.
Pro úspěšném zrealizování cílů takovéhoto přístupu výuky je třeba si ale
uvědomit, že zdrojem poznání není pro žáka jenom učebnice nebo učitel, ale
"život sám", a že je třeba hledat vhodné vzdělávací strategie, které tento zásadní
posun ve vyučování umožní.
Krize nejen českého školství v posledních desetiletí je již dnes
nepopiratelným faktem. Jedním z ukazatelů tohoto jevu je jistě i radikální kritika
školy z řad odborníků i veřejnosti. Současná reforma českého školství je tak
nutnou reakcí na vyhrocenou situaci. Jednou z cest řešení tak kromě zavedení
nových pedagogických dokumentů či zakládání alternativních škol, může být
zařazování pedagogických inovací do vyučovacího procesu, ke kterým patří mj. i
metoda projektové výukyKaždý učitel má ve vyučování k dispozici mnoho metod,
prostředků a forem práce, které mu poskytují obrovský prostor pro aktivizaci
žáků, pro rozvoj jejich kompetencí a kapacit. Jednou z takových metod je mimo
jiné i projektová metoda založená na využití projektů ve vyučování.
O možnostech a mezích projektového vyučování se dnes vedou rozsáhlé
diskuse i mezi odborníky. Jeho využití ve školní praxi při výuce přírodopisu či
přírodovědného semináře je vzhledem k obsahu těchto předmětů nasnadě. Rovněž
tak prvek fenologie, který je v projektu jedním ze stěžejních, není v práci
náhodný. Skutečnost, že učitel má možnost s žáky pracovat v průběhu celého
r o k u j e pro jakékoli přírodovědné pozorován přímo v terénu ničím
nenahraditelnou výhodou.
Tato diplomová práce se zabývá námětem projektové výuky botanické
části přírodovědného semináře na ZŠ. Projekt se zaměřuje na fenologická
9

pozorování pomocí čtvercových sítí, jako výsecích krajiny, ve kterých jsou změny
způsobené vlivem střídání ročních období pro žáky zvlášť zřetelné a přehledné.
Hlavním cílem práce je vytvoření projektu, jež by sloužil ostatním vyučujícím
v botanické části přírodovědných seminářů na ZŠ, kteří mají chuť do své výuky
zařadit právě projektovou metodu či prvek fenologického pozorování, jako možný
námět či zdroj. Specifické cíle, týkající se vlastní práce žáků na projektu, přímo
korespondují s dílčími výukovými cíli, které jsou zmíněné v práci v části
„příprava projektu".
Příprava projektu bude následně ukončena vlastním ověřením v praxi.

1.2

Hypotézy
Hypotéza, která bude v práci ověřována se vztahuje k vlastní realizaci

projektu.
>

H l : Záci 8. a 9. tříd na ZS jsou schopni úspěšně realizovat
přírodovědný mimořádně dlouhodobý projekt se zaměřením na
fenologická pozorování.

V tomto smyslu se dílčími termíny hypotézy rozumí:
•

Schopni- vlastní vědomosti, dovednosti, schopnosti a
vlastnosti, jež umožňují realizaci projektu a umí je
využít v praxi.

•

Úspěšně- úspěšná realizace je přímo podmíněna
splněním níže uvedených jednotlivých výukových cílů (
viz kapitola 5.1.1.).

•

Mimořádně dlouhodobý projekt- zahrnuje několik
týdnů nebo i měsíců.

•

Fenologická pozorování- pozorování s důrazem na
vztahy mezi podnebím (klimatem), počasím a
růstovými či vývojovými fázemi rostlin. Studuje se
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časový ( roční) průběh vývojových stádií jednotlivých
biologických druhů a jejich životních projevů.
>

H2: Pozorování ve čtvercových sítích je pro žáky přehlednější a
názornější

1.2.1 Postup ověřování hypotézy
Hypotéza bude ověřena vlastní realizací projektu v přesně vymezeném
časovém úseku od dubna roku 2005 do února roku 2006 na záměrně vybraném
vzorku žáků ZŠ Vrané nad Vltavou.
Žáci se budou věnovat projektu v hodinách přírodovědného semináře,
který je vyučován jedenkrát za 14 dní ve dvouhodinové dotaci, a to od jeho
přípravy až po vyhodnocení a prezentaci dosažených výsledků.
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2 Teoretická část
2.1

Projekt
Význam slova projekt je odvozen z latinského slova proicio {hodit,

vrhnout vpřed, napřáhnout, ...).
Jednoznačné vymezení pojmu projekt v pedagogické literatuře nenajdeme.
Mnozí autoři vůbec pojem projekt nedefinují, hovoří přímo o projektové metodě
nebo o projektovém vyučování.
Velmi stručně bychom mohli projekt definovat jako "přechod od myšlenky
k činu, který se uskutečňuje na žákovu zodpovědnost a má zcela konkrétní
výstup" 1 .

2.2

Projektová výuka
Projektová výuka (učení projektem) částečně navazuje na metodu řešení

problémů, jde však v ní o problémové úlohy komplexnější, o výukové záměry a
plány, které mají vždy také širší praktický dosah. Jestliže výuka zaměření na
řešení učebních problémů a úloh se uzavírá mezi stěny učebny nebo školy, učení
v projektech hranice školy překračuje, a to do přírody, společenské komunity nebo
do výrobního procesu. Liší se však také od vycházky, exkurze nebo od pracovní a
technické výuky hlavně tím, že účastníci projektu se angažovaně začleňují do
životní praxe a že za své aktivity též přebírají určitou odpovědnost. Tradiční
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výuka také většinou probíhá v izolovaných vyučovacích předmětech, kdežto
projekty sdružují přirozenou cestou k spolupráci několik vyučovacích předmětů,
neboť jejich cílem je řešit situaci ze životní reality.
I když pojem projekt lze vystopovat již na akademiích ze začátku 18.
století, první pokusy o projekty ve výuce pocházejí od J.Deweye a
W.H.Kilpatricka o dvě stě let později, kteří v nich viděli prostředek demokratizace
a humanizace edukačních činností, neboť učení v projektech se snažilo překonat
strnulost a direktivnost výuky, jakož i izolovanost a odtrženost školy od
skutečného života a dávalo příležitost všem žákům zapojit se podle svých sil do
užitečných a zajímavých aktivit. Práce v projektech poskytovala žákům i učitelům
větší autonomii vůči školským nařízením a tlaku povinných osnov. Přes značný
ohlas se projektová výuka setkávala i s kritikou, neboť při metodicky nesprávném
zavádění s sebou přinášela také nesystematické vědomosti žáků. Od šedesátých let
začíná projektová výuka v Evropě zažívat renesanci, která od devadesátých let
příznivě ovlivňuje také naši školu. Učení v projektech vykazuje značnou pestrost
v pojetí projektů, celkově však znamená obohacení metodického repertoáru, nebot
představuje cenný příspěvek k alternativní kultuře učení a výuky.
Původní, obecně koncipovaná idea projektové výuky byla postupně
zpřesňována a konkretizována v pojetí, v němž se zdůrazňuje problémový
charakter řešené úlohy a její společenská vázanost, přičemž téma by mělo
iniciovat interdisciplinární spolupráce a spojovat práci hlavy a rukou. Při
vymezování projektové výuky se vyzvedává komplexnost řešeného pracovního
úkolu, jehož cílem je osvojení potřebných vědomostí a dovedností žáky. Do
popředí vystupuje také požadavek propojovat život, učení a práci, a to ve
spolupráci učitelů, žáků, zainteresovaných rodičů, případně přizvaných expertů
tak, aby vybraná témata mohla být řešena vzhledem k společenským a současně
individuálním potřebám. Učební i pracovní procesy probíhající ve třídě i mimo ni
jsou stejně tak důležité jako výsledek aktivit nebo vzniklý produkt. Shrneme-li
uvedená hlediska, můžeme projekt vymezit jako komplexní praktickou úlohu
(problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i

1

http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
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praktickou činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu. Průběh řešení
projektu lze členit na několik fází:
> příprava projektu
>

realizace projektu

>

vyhodnocení projektu.

Podle zvolených cílů a vybraných témat projektu se stanoví také časový
rozsah projektové výuky, který může být:
>

krátkodobý, tj. dvou až několika hodinový,

>

střednědobý, realizuje se v průběhu jednoho až dvou dnů,

>

dlouhodobý, tzv. projektový týden, který se obvykle absolvuje
jedenkrát ročně,

>

mimořádně dlouhodobý, zahrnuje několik týdnů nebo i měsíců,
avšak většinou probíhá paralelně s obvyklou výukou.

Učení v projektech umožňuje též volbu různých organizačních forem,
neboť projekt se realizuje buď jako práce ve skupinách, nebo jako individuální
zadání, anebo nejčastěji kombinovaně oběma způsoby. Učení v projektech
nejčastěji probíhá v jedné třídě, často se však do řešení zapojuje několik tříd, a to i
různých ročníků, velkých rozměrů projektová výuka nabývá, stane-li se záležitostí
celé školy.
Při rozhodování o zařazení projektu do repertoáru výukových metod je
nutno kromě připravenosti učitelů a žáků zvážit též jeho přednosti a přínosy pro
širší edukační cíle. Je možno počítat s tím, že projekt:
>

zvyšuje motivaci, iniciativu a odpovědnost žáků,

> poskytuje řadu příležitostí k praktickému řešení úkolů a problémů
ze života
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>

posiluje u žáků ochotu spolupracovat a radit se s jinými,

>

přináší korektiv k tradiční výuce, neboť ji obohacuje a doplňuje o
přímou zkušenost žáků,

>

rozvíjí u žáků vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebekritičnost i
sebedůvěru,

>

dává příležitost k tvořivým činnostem

Vyzvednout lze také příležitost k dalšímu osobnostnímu růstu učitelů,
neboť inovační experimentování jim zabraňuje upadnout do obvyklé rutiny.
Závažný je též důvod vyplývající ze základního výchovně-vzdělávacího poslání
školy, neboť nemají-li školu opouštět žáci s hlavou přeplněnou vědomostmi,
nýbrž lidé připraveni žít v demokratické společnosti a zvládat její rostoucí nároky
na samostatnost, kulturnost a zodpovědnost, současná převažující orientace školy
na recepci poznatků tuto naléhavou potřebu nemůže zabezpečit 2 .
Cílem projektového vyučování je překonat nedostatky běžné tradiční
školy, kterými jsou mj.:
>

izolovanost a roztříštěnost vědění

>

odtrženost od život, praxe

^

nízká motivace žáků

>

odcizení zájmu žáků

^

pamětní a jednostranné kognitivní učení

Mezi základní charakteristické rysy projektové výuky patří:
>

orientace na zkušenost žáka

>

aktivní vztah dítěte ke třídě, ke světu

>

nelze odtrhnout poznání a činnost, práci hlavy a rukou

15

>

činnost individuální i sociální

>

ztotožnění se s činností

>

emocionální prožitek

>

vedení k zodpovědnosti žáků k dokončení úkolů, sebehodnocení

Význam a přednosti využívání projektů ve výuce jsou např. :
> překonání hranic jednotlivých předmětů
>

komplexní pohled na svět

>

integrace poznatků z více oborů

>

rozvoj iniciativy, samostatnosti a tvořivosti

>

úzký vztah k reálnému (i osobnímu) životu

>

aktivizace žáka

^

skutečná práce v týmu a rozvoj zodpovědnosti

>

rozvoj komunikace

^

rozvoj pracovních a studijních návyků

Naopak omezení projektové výuky lze shledat např. v následujících
bodech:

2

^

vyžaduje spolupráci mezi učiteli

>

náročnost přípravy

>

časová náročnost (vzhledem k osnovám)

>

žáci se podílí nerovnoměrně

>

vznikají mezery ve znalostech při nekritickém využití proj. výuky

Maňák a Švec 2003
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>
2.2.1

problém klasifikace (hl. slovní)

Charakteristiky projektu jako specifické vzdělávací strategie

2.2.1.1

Projekt jako specifická vzdělávací strategie

Projekt nemůžeme vnímat jako izolovaný pedagogický prvek. Neexistuje
sám o sobě. Vždy je, ať už explicitně nebo implicitně, součástí nějakého systému,
prvkem určité struktury, a v této struktuře plní určitou, zcela konkrétní, roli v
souladu s dalšími prvky této struktury. Uvažujeme-li výchovně-vzdělávací systém
jako základní, potom projekt může:
1. plnit v tomto systému různé funkce (např. projekt jako metoda,
nástroj, organizační forma, prostředek, prostředí, strategie; projekty
motivační, explorační, pojmotvorné, upevňovací; projekty
žákovské, projekty výuky),
2. vytvářet různě silné vazby k ostatním prvkům systému a působícím
faktorům (např. slabá vazba k informativní výuce a silné vazby k
výuce heuristické a produkční, silné vazby k motivační a aplikační
fázi výuky, méně silné vazby k expoziční a fixační fázi výuky,
slabá vazba k diagnostické fázi výuky, silná vazba na aktivizující
metody výuky, silná vazba na problémové vyučování).
Současně je však třeba vycházet z toho, že všechny prvky systému tvoří
komplex, navzájem se ovlivňují. Proto každá změna jednoho z nich (např. užití
projektu v jiných, než původně předpokládaných souvislostech) znamená
současně změny v systému a může mít vliv, a to i negativní, na rozvoj celého
systému. Proto nelze očekávat, že žákovské projekty zařazené do vyučování
náhodně, jako prostředek k řešení okamžité pedagogické situace, přispějí
významně k jejímu vyřešení. Naopak je třeba, podle našich zkušeností,
dlouhodobě sledovat fungování konkrétního systému (např. výchovněvzdělávacího procesu v dané třídě nebo škole), a teprve potom pomocí vhodně
zvoleného projektu nebo skupiny projektů usměrňovat faktory ovlivňující tento
systém a podporovat rozvoj sledovaného systému směrem k náročnějším úrovním
a vyšším cílům (např. přechod systému od převážně transmisivního a
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instruktivního vyučování směrem ke konstruktivistickému, důraz na rozvoj
kompetencí a kapacit žáků, budování inkluzívní školy atd.).
V případě zařazování projektů do vyučování je třeba, více než v jiných
případech, brát na zřetel, že výchovně-vzdělávací proces, i když na prvním místě
plní funkci vzdělávací, není funkční a nedosahuje daných cílů, jestliže
nerespektuje cíl nadřazeného

systému,

jímž je celkové formování osobnosti

žáka.
Přitom je v poslední době prokazatelné, že se na školu přenáší
zodpovědnost i v oblastech, které byly ještě nedávno doménou jiných institucí,
především rodiny. Práce na projektech může uspokojovat
dětí

potřebu

jednotlivých

realizovat se v různých typech činností, vyniknout v nějakém oboru, ale

současně poskytuje dětem možnost přirozeně se sdružovat a společně pracovat na
úkolech, které sice vycházejí ze školy, ale mohou být oceněny i mimo školu. Záci,
kteří pracují na projektu, přebírají zodpovědnost za řešení problémů spojených s
daným tématem, zapojují se do plánování postupu prací, předkládají návrhy, jak
řešit problém, který je jádrem projektu. Dochází k jejich přirozené inkluzi do
výuky.
Je-li projekt dobře připraven a vhodně zařazen do výuky, vzniká
dostatečný prostor pro rozvoj vlastních učebních strategií žáků a souběžně
dostatečný (především časový) prostor pro řešení projektu a získání jeho výsledků.
To vede žáky k aktivnímu přístupu k jejich vlastnímu učení. Proto můžeme
považovat projekt za specifickou vzdělávací strategii.
Při projektovém vyučování se zásadně mění role učitele v něm. Učitel
přestává být jediným zdrojem informací ve vyučování, stává se konzultantem.
Pomáhá žákům a podporuje (případně podle potřeby usměrňuje) práci žáků na
vyřešení daného problému. Jeho řídící role trvá, ale přechází z pozice explicitní
(viditelné) do pozice implicitní (skryté). Z tohoto úhlu pohledu můžeme chápat
vztah učitele a žáka při práci na projektu jako partnerství. Úspěšná práce na
projektu vyžaduje od obou partnerů převzetí jejich dílu odpovědnosti, jejich
iniciativu, tvořivost a organizační dovednosti. Tím, že se žáci výrazně podílejí na
volbě tématu projektu a směru jeho realizace, včetně volby metod jeho zkoumání,
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je možné výsledky jejich práce předjímat jen obecně. Realizace tohoto "nového"
vztahu mezi učitelem a žákem vyžaduje jiný přístup k celé problematice skutečné (ne pouze proklamované) uplatňování "nových" - jiných než tradičních
přístupů. Přestože učitel přestává být při zařazení projektu do výuky jediným
zdrojem poznatků, jeho příprava neztrácí na náročnosti, právě naopak.
2.2.1.2

Charakteristiky projektu

Vymezení charakteristiky projektu jako specifické vzdělávací strategie, tj.
jako vzdělávací strategie, která je založena na aktivním přístupu žáka k vlastnímu
učení. Z tohoto hlediska můžeme charakterizovat projekt jako vzdělávací strategii,
která poskytuje dostatečný prostor pro:
^

realizaci potřeb a záimů žáků, tj. respektuje přirozenou potřebu žáků
získávat v činnostech nové zkušenosti, poznatky, dovednosti a
schopnosti, aktivně se střetávat se světem, mít vlastní odpovědnost a
spoluodpovědnost za práci,

^

rozvoj kompetencí a kapacit žáků, neboť projekt umožňuje pěstovat
dovednosti žáků vyrovnat se s reálným problémem prostřednictvím
dostupných prostředků, využívat zpětné vazby ke korekci práce ve
vazbě na překážky, které se při řešení projektu vyskytnou, učit se
pojmům, dovednostem,... i mimo okruh povinného kurikula,
seberegulaci při učení, neboť příprava a realizace jednotlivých kroků při
řešení projektuje ponechána na žákovi, při práci na projektu přechází
odpovědnost na žáka, žák má možnost ovlivnit tempo i rozsah prací na
projektu,

^

motivaci žáků k aktivnímu osvojování pojmů a dovedností, učitele
podílejícího se na projektu k jiným pohledům na žáky i na procesy, do
kterých při uplatňování projektů spolu se žáky vstupuje, učitele
stojícího vně projektu k uplatňování nových strategií ve vyučování,
školního managementu k jiným pohledům na školní kurikulum a
uspořádání jednotlivých komponent vyučování na škole, rodičů k
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většímu zájmu o školní práci svých dětí, veřejnosti, ale i obecní
samosprávy, zajímat se o činnost školy a podílet se na ní,
>

změnu rolí ve vyučování, učitel přebírá roli poradce, pomáhá žákům a
pouze skrytě usměrňuje jejich úsilí při práci na projektu, žáci se z
vlastní vůle aktivně zapojují do řešení problémů v rámci projektu, učivo
je prostředníkem, ne cílem procesu učení,

>

implicitnost role učitele, učitel koncipuje a vyhodnocuje (spolu se žáky)
projekt, ale do realizační fáze zasahuje pouze v krajních případech,
autorita učitele je jasně definována, ale neprojevuje se přímými zásahy,
učitel řídí projekt "zvenku",

^

orientaci na prezentaci výsledků, nedílnou součástí práce na projektu je
vypracování dokumentace o jeho průběhu a výsledcích, žáci se učí
prezentovat výsledky své práce různými způsoby (protokoly, zhotovené
předměty, nástěnky, žákovské konference,...), v různých prostředích
(třída, škola, rodina, výstavy mimo školu, podklady pro místní
samosprávu,...),

^

týmovou spolupráci, neboť projektové vyučování vytváří přirozené
prostředí pro trénink týmové práce, rozvíjení sociálních dovedností a
socializačních procesů jednotlivých žáků, rozvoj komunikačních
dovedností a schopností žáků,

^

aktualizaci školních podnětů ve vazbě na prostor (možnost řešit
problémy běžného života a praxe ve škole), čas (problém řešíme v době,
kdy vznikl), obsah (vyučovacího předmětu koresponduje se světem
žáků),

^

interdisciplinarité neboť projekty mohou být vhodným prostředkem k
překonání izolace jednotlivých vyučovacích předmětů, k získání
celistvosti poznání,
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>

společenskou relevantnost, neboť projekty mohou přinést řešení, která
lze zhodnotit i v reálném světě mimo školu, přivedou ke spolupráci se
školou i subjekty, které stojí mimo školu,

>

změnu pojetí školy tak, aby byla škola oceňována nejen jako místo, kde
se žáci připravují na budoucnost, ale také jako místo, kde prožívají
plnohodnotnou přítomnost 3 .
Škola není pouze budova a neměla by být pouze pracovištěm. Je to živý

organismus, který musí reagovat na proměny vlastní i na změny svého okolí.
K jejímu životu patří procítění i společné prožitky, akce, při kterých se děti a
dospělí setkávají v jiných rolích, při kterých se vzájemně poznávají a sbližují 4 .
2.2.2 Projekt jako progresivní vzdělávací strategie
V předcházejícím textuje prezentován projekt jako jedna ze vzdělávacích
strategií, která má předpoklady pro to, aby navodila změnu v pojetí naší školy. Dá
se očekávat, že tyto změny budou z nejrůznějších důvodů (setrvačností naší školy
počínaje a personálním stavem na školách konče), a to i přes reformu školského
zákona, realizovány velice pomalu.Progresivní změny ve vyučování v porovnání s
tradičními přístupy však projekt jako vzdělávací strategie nabízí téměř okamžitě.
Schématicky je to popsáno v následující tabulce:

Poznání

—t?—
Zák

3

Tradiční školní

Projekt jako vzdělávací

vzdělávání

strategi e

předáváno jako hotový

konstru ováno a

soubor pokud možno

rekonsti-uováno,

předem utříděných

poznávžici struktury se

poznatků a dovedností

během jčení mění,

založené na transmisi a

založen é na

instrukci směrem od učitele

experiir lentování a

k žákovi

objevov'ání, které řídí žák

pasivní přijímání a

aktivní, neboť musí

http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
Kašová 1995
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reprodukce hotových

využívat existující

poznatků, vyžaduje

kognitivní struktury a to,

minimální aktivitu

co je mu zprostředkováno
ve škole ke konstrukci
nových struktur nebo
přebudování starých

Učitel

Školní a mimoškolní

dominantní postavení

ovlivňuje průběh

učitele, určuje rozsah a

vyučování pouze

tempo vyučování

implicitně

navzájem separovány

snahy o integraci

svět
Rozvíjení

potlačováno (zdůvodňováno preferováno

individuálních

nutností zachovat rovné

vzdělanostních

podmínky pro všechny učící

předpokladů žáků

se žáky)

Vzdělávací

určována učitelem

trajektorie

určována žákem pod
vedením učitele

formální a jednostranná

vnitřní, individualizovaná,
založená na

Motivace

sebepoznávání a přijímání
osobní odpovědnosti
uniformní, založené na

různorodé, reagující na

frontálních metodách práce

individuální potřeby žáků,

Schéma vyučovacího

aktuální stav jejich

procesu

poznání a poskytující jim
účinnou podporu, pokud
to potřebují

Hodnocení

založené na hodnocení

respektující osobnost žáka

okamžitého výkonu žáka
Vztahy mezi učiteli a
žáky

neosobní, negativně
poznamenané pasivitou a
kompeticí
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založené na partnerství

Před zařazením této metody do výuky je však třeba, stejně jako u jakékoli
jiné, pečlivě promyslet její adekvátnost a efektivnost pro daný problém 5 .
Pedagogové, kteří se důvěrně seznámili s teorií a praxí učení v projektech,
upozorňují na nebezpečí absolutizace tohoto modelu výuky. Zdůrazňuj, že učení
není možné budovat jen na základě omezených zkušeností žáků, případně stavět
projekty do opozice vůči pravidelnému a systematickému výukovému kursu,
neboťv žák potřebuje své vědomosti, dovednosti a zkušenosti syntetizovat a
uvádět do souvislostí, což je možné jen v rámci soustavného vedení. Odborníci
varují před zjednodušeným pojetím projektové výuky a ukazuje, že v ní nejde o
spontánní improvizaci, protože nestačí jen orientace na zájmy žáků. Je třeba také
počítat s tím, že projektová výuka se vždy nesetkává jen se skutečným zájmem
žáků a rodičů.Žáci někdy považují projekt za nezávislé hraní, rodiče se obávají
nesplněných výukových cílů6.

2.3

Práce na projektu
Práce na projektu obvykle probíhá ve třech etapách:
1. příprava projektu
2. realizace projektu
3. vyhodnocení výsledků projektu

2.3.1 Příprava projektu
V první etapě dochází ke stanovení cíle projektu a vybírání tématu
projektu. Na základě podrobného mapování tématu se pak určí doba trvání
projektu, místo jeho konání a formuluje se podrobné zadání projektu pro žáky.
Přípravná etapa vrcholí sestavením kostry projektu, kde jsou upřesněny metody a
formy práce na projektu, stanovena pravidla pro práci, časový harmonogram a
alternativní postupy prací na projektu, pokud jsou plánované užít nebo pokud nám
jsou známy.

5
6

http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
Maňák a Švec 2003
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Příprava projektuje většinou rozsáhlý komplex činností vycházející z
teoretických úvah o cílech projektu a volbě jeho tématu, až po praktické činnosti
související s organizačním zajištěním projektu.
Cíle projektu a výběr tématu spolu úzce souvisí. Téma bývá zpravidla
předem dáno učebními osnovami. V dané učební situaci může být obsaženo pro
učitele explicitně, kdy jde o časový souběh učebního plánu a realizovaného
projektu, nebo implicitně, kdy je dané téma připravováno propedeuticky a
realizace projektu časově "předbíhá" učební plán. V obou případech ale může být
téma pro žáka skryté. Podstatné je, že je projekt připraven tak, aby se žáci dostali
do situace, která pro ně znamená problém, a aby byli vnitřně motivováni tento
problém řešit. Může se tak dít ve všech fázích výuky. Stanovení cíle má zajistit
vhodnost a realizovatelnost záměru vzhledem k daným podmínkám, přičemž
významnou úlohu má účinná motivace žáků. Žáci se musí s tématem ztotožnit a
přijmout je za své7.
Vytvoření plánu řešení představuje kritický a rozhodující moment
předurčující výsledek. Velmi proto záleží na společném prodiskutování plánu a na
výběru úkolů pro každého žáka nebo skupiny žáků. Tato fáze zahrnuje také pokud
možno přesný odhad spotřeby nezbytného materiálu, kalkulaci nákladů, zajištění
zodpovědnosti za splnění jednotlivých úkolů a rovněž způsob prezentace výsledků
(např. záznamy a dokumentace, výstavba výrobků, zhotovení modelů atd.) Účelné
je vypracovaný plán zpřístupnit všem, aby bylo možno jeho průběžné plnění
kontrolovat 8 .
Protokol přípravné fáze projektu 9 :
Příprava projektu
Název:

Rok:

Termín konání:

7

http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
Maňák a Švec 2003
9
http:// www.rvp.cz/clanek/289/334

8
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Předmět:

Třídy:

Cíle projektu:

Doba trvání projektu:

Místo realizace:

Téma:

Návrh:

Mapování tématu:

Poznámky, postřehy:

2.3.1.1

Pracovní listy

Pracovní listy mohou ve výuce plnit různou funkci. Slouží k upevnění a
procvičování teoreticky získaných poznatků, ale také k rychlému prověření
vědomostí a dovedností žáků, či jako vodítko pro samostatnou práci. Žáci se při
plnění jednotlivých úkolů učí samostatně uvažovat, používat odbornou
terminologii, spojovat teorii s praxí apod.
V případě přírodopisu by úkoly v pracovních listech měly být voleny tak,
aby podporovaly žákův zájem o přírodu a vytvářely schopnost rozlišovat
diakritické znaky přírodnin a vyhledávat znaky společné. Jednotlivé úlohy mají
také přispět k upevnění znalostí z anatomie, morfologie a fyziologie rostlin a mají
poukázat na ekologické souvislosti či ochranu životního prostředí, tedy
syntetizovat přírodovědné poznatky. Úkoly v pracovních listech by měli být
vázány na probírané učivo a vést žáky k praktickému získávání vědomostí.
Do pracovních listů zařazujeme následující typy úloh:
^

Uzavřené- typ dvoučlenné volby (ano, ne)

>

Uzavřené- typ vícenásobná volby (zpravidla 4-6 alternativ, z nichž
může být správná jedna i více, popřípadě žádná)
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>

Uzavřené- typ přiřazovací ( Např. Přiřaď k sobě čarou obrázek
rostliny a její název).

> Uzavřené- typ řadící (Např. Očísluj bylinné zástupce od
nejmenšího k největšímu.)
>

Otevřené- typ doplňovací (Např. Sasanka hajní má

barvu

květu.)
>

Otevřené- typ výbavovací (Např. Uveď názvy alespoň tří jarních
bylin se žlutými květy.)

>

Otevřené- se stručnou odpovědí (Jak se nazývá soubor všech
organismů žijící v půdě?)

>

Otevřené se širokou odpovědí (Např. Vysvětli, jaký je rozdíl mezi
nahosemennými a krytosemennými rostlinami.)

Výsledky pracovních listů hodnotíme podle počtu myšlenkových operací,
které žák musí při plnění jednotlivých úkolů provést 10 .
2.3.1.2

Kostra projektu

Sestavení kostry projektuje vyvrcholením první etapy práce na projektu.
Zatímco v počátečních fázích přípravy projektuje většinou podíl práce žáků
minimální, při sestavování kostry projektu se už mohou žáci (alespoň někteří)
uplatnit výrazně.
Dobře sestavená kostra projektuje východiskem pro druhou etapu práce na
projektu-jeho realizaci. V případě, že je projekt přiměřeně materiálně a
organizačně zabezpečen, mají žáci možnost projevit svou iniciativu, vyjádřit svou
představu o řešení vzniklého problému a diskutovat o ní s dalšími. V případě, že
tomu tak není, musí se žáci (případně za pomoci učitele nebo dalších osob) ještě
behem přípravné fáze práce na projektu pokusit o zlepšení materiálního a
organizačního zabezpečení nebo hledat jiné alternativy řešení. V každém případě
to znamená mobilizaci jejich sil a směřování k řešení projektu. Přitom žáci

26

vykonávají různorodé činnosti (ovšem organizovaně a alespoň rámcově podle
předem připraveného harmonogramu). Tyto práce svou pestrostí a rozmanitostí
obvykle přesahují rámec tradičního vyučování. Jsou pro žáky (ale i učitele) velice
náročné. Podporují rozvoj komunikačních dovedností, vyžadují koordinaci a
kooperaci na jedné straně a samostatnost na straně druhé. I když pracují žáci
samostatně, bez viditelného vnějšího zásahu učitele, neznamená to, že by byl
učitel zbaven svých povinností a kompetencí. Jen je realizuje v jiné podobě a
jinými prostředky.
Touto etapou se projektové vyučování nejvíce odlišuje od tradičně
vedeného vyučování, protože iniciativu, včetně odpovědnosti za výsledky své
práce, v něm přebírají žáci. Podle zkušeností musí ale jak učitel, tak žáci získat
alespoň minimální zkušenosti s projektovým vyučováním, aby se mohla práce s
projekty ve třídě rozvinout v plné šíři 11 .
Protokol kostry projektu;
Kostra projektu
Název:

Rok:

Termín konání:

Třídy:

Předmět:

Kostra:

První postřehy, poznámky:

Místo realizace:

2.3.2 Realizace projektu
Realizace plánu, pozorné a kritické sledování jeho plnění se opírá o
vypracovaný plán, který vedoucí projektu srovnává s aktuálním stavem. Realizují
10
11

Kaniaková 2004
http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
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se všechny aktivity, které mají podle plánu zajistit očekávané výsledky. Je to např.
vyhledávání potřebných informací, zajišťování materiálu, provádění pozorování,
měření, organizování exkurzí, interviewování důležitých osob, pořizování
dokumentace, přepracování nezdařených akcí atd. Žáci se cvičí v odpovědném
jednání, zapojují všechny smysly, učí se vnímat, pozorovat, experimentovat,
využívají média atd.
Protokol o realizaci projektu :
Realizace projektu
Název:

Termín konání:

Třídy:

Předmět:

Přípravná fáze:

Vlastní realizace:

Poznámky, postřehy:

2.3.3

Vyhodnocení výsledků projektu
Vyhodnocení uskutečněného projektu se opírá o sebekritiku a objektivní

posouzení přínosu jednotlivých řešitelů. Nepostradatelnou součástí této fáze je
zveřejnění výsledků společného úsilí a celkové zhodnocení práce na projektu.
Seznámení školní nebo i širší veřejnosti s konkrétními výstupy projektu má
značný motivační vliv na řešitele, protože jim přináší pocit uspokojení a posiluje
sebedůvěru ve vlastní schopnosti, což v tradiční výuce, zejména u slabších žáků,
se často nedostavuje 12 .

12

Maňák a Švec 2003
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Otázky hodnocení práce žáků, ale i učitelů a škol, patří k nejcitlivějším
bodům výchovně-vzdělávací práce. V pedagogické a metodické literatuře a v
příslušných pedagogických dokumentech je jim věnována značná pozornost, ale
ne vždy jsou problémy spojené s hodnocením řešeny uspokojivě. Proto by měli
učitelé i další hodnotící orgány (vedení škol, inspektoři atd.) tuto problematiku
hluboce ovládat, jinak může docházet pouze k povrchním výpovědím.
K základním úkolům učitele bezesporu patří soustavně a všemi vhodnými
prostředky zjišťovat aktuální stupeň osvojení učiva žáky, při negativních
výsledcích analyzovat jejich příčiny a hledat cesty k nápravě. Příčiny nedostatků
mohou být spojené jak s žákem samotným (žákovy neracionální způsoby učení,
jeho životní podmínky včetně podmínek pro práci ve škole), tak se špatnou
metodickou prací učitele. Učitel by ale měl vždy v první řadě usilovat o nápravu
nedostatků, jejich odstranění a ne o potrestání žáka (nejčastěji špatnou známkou).
Projekty, ať už byly konstruované pro práci ve škole nebo mimo školu,
jsou vždy chápány jako nedílná součást celého výchovně-vzdělávacího procesu.
Začalo se nimi mimo jiné pracovat také proto, aby se odstranili obavy mnoha žáků
ze zkoušení a známkování, a aby se současně žáci naučili, že se mohou poučit i z
chyb, kterých se při řešení projektu dopustili.
Projekty dovolují svou podstatou zachovávat při hodnocení kvalitativní
hlediska, která umožňují každého hodnotit podle jeho předpokladů, schopností a
podmínek, ve kterých pracuje. Přitom může učitel mapovat schopnosti žáků
vypořádat se s řešením neznámého problému a ocenit každý posun žáka vpřed. V
mnoha případech je to samozřejmě velice obtížné a subjektivní. Proto se při
hodnocení žákova výkonu při práci na projektu uplatňují také kvantitativní
hlediska, nejčastěji testující úrovně osvojení vědomostí a dovedností, které měl
projekt rozvíjet a analyzují textové i jiné materiály, které jsou výsledkem práce
žáků na projektu.
Příprava, realizace a vyhodnocení žákovských výkonů při práci na projektu
poskytují učiteli, který vede projektové vyučování, široký prostor pro zamyšlení
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nad vlastní prací a nutí ho, aby hodnotil nejen práci svých žáků, ale také svou
vlastní 13 .
Protokol vyhodnocení projektu:
Vyhodnocení výsledků projektu
Název:

Rok:

Termín konání:

Třídy:

Předmět:

Přímé:

Nepřímé:

2.4

Fenologie

2.4.1 Charakteristika fenologie jako ekologické vědy
Termín fenologie je v této práci pojmem zásadním. Jeho význam je tedy
třeba dobře vysvětlit.
Fenologie je součástí ekologie. Jedná se o nauku zabývající se vztahy mezi
podnebím (klimatem), počasím a růstovými či vývojovými fázemi rostlin. Studuje
časový ( roční) průběh vývojových stádií jednotlivých biologických druhů ( rostlin
a zvířat) a jejich životních projevů 14 .
Fenologie se zabývá studiem časového ročního průběhu vývojových fází
vybraných fytometrů (předem stanovená rostlina, jež se bude pozorovat), tj.
pozorováním nástupu a doby trvání jejich fenofáze a zaznamenáváním data, kdy
dochází ke změně fáze. Vychází z toho, že fenologické chování a vývoj jedinců je
u téhož druhu v podstatě funkcí slunečního záření (teploty)a vlhkosti stanoviště.
13
14

http:// www.rvp.cz/clanek/289/334
Ambrozek a kol. 2001
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Rostliny odpovídají rychlostí svého vývoje na vlivy prostředí. Pomocí záznamu
dat nástupů základních fenofází fytometrů na různých místech se může vytipovat
relativně nejvhodnější oblast (stanoviště) pro pěstování určité plodiny.
Praktickým úkolem fenologie je tedy na podkladě srovnávání nástupů
fenofází fytometrů v různých krajinách vymezovat přirozené klimaticko-vegetační
fenologické oblasti15.
2.4.2 Odvozené vědy
Dlouhodobé sledování fenologických dat vede ke stanovení přirozených
klimaticko-vegetačních fenologických oblastí. Kvantitativně tyto změny studuje
fonometrie16.
Je třeba také zmínit odvozené a příbuzné nauky fenologie, jako např.
^

fenoekologie - nauka o vlivu prostředí na nástup a trvání
fenologických fází

>

fenoklimatologi

- nauka zabývající se klimatickou charakteristikou

daného místa na základě fenologických údajů
^

fenoklimatologie-

nauka zabývající se klimatickou charakteristikou

daného místa na základě fenologických údajů 17 .
2.4.3 Biometrická a fenologická pozorování
S odborným termínem fenologie bývá často spojován i termín biometrie.
Jedná se totiž o nauku, jakou lze také úspěšně využívat při praktickém výkladu
přírodovědných témat.

2.4.3.1

Biometrické pozorování

Biometrie je kvantitativní studium biologických objektů 18 .
Biometrická pozorování se provádějí jednou ročně a patří k nim např.
určování druhů stromů, dominanty porostu a výška dominanty, průměr dominanty

15

Slavíková 1986)
" Ambrozek a kol. 2001
i8

http://vww.posternoderne.net/ondre/centrum/skola_soubory/Prirodoveda/fenologie.htm

Votápková a Němcová 1996
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ve výši hrudníku, korunový zápoj všech stromů v pixelu a pokryvnost bylinného
patra.
2.4.3.2

Fenologické pozorování

Fenologická pozorování se provádějí podle potřeby a průběhu vegetačních
změn 19 .
Prvním autorem, který zachytil sled fenofází všech druhů rostlinného
společenstva v průběhu roku, byl Gams (1918). Fenologická periodicita
společenstva (symfenologie) se zaznamenává na trvalých studijních plochách
v pravidelných časových intervalech . Zachycuje se nástup, vrcholení, vyznívání a
ukončení jednotlivých fenofází. ). U vegetativních orgánů se např. zapisuje nástup
olistění (rašení pupenů), dosažení plného olistění, odumírání listoví (opad listu). U
generativních orgánů se sleduje vytváření poupat, nástup, nástup, vrcholení a
vyznívání kvetení, zrání plodů. Způsob symfenologických pozorování je volen
s ohledem na formu interpretace výsledků. Jejich délka musí zachytit nejméně
jedno vegetační období. Ekologicky nejvýznamnější je fenofáze olistění, která
např. v opadavých lesích radikálně mění fytoklima fytocenózy. Nejnápadnější je
však fenofáze kvetení.
Jednotlivé druhy se na periodicitě společenstva podílejí tím výrazněji, čím
větší je jejich kvantitativní zastoupení 20 .
Hromadný nástup určité fenologické fáze ( např. kvetení ) se označuje jako
fenologický aspekt (vzhled) společenstva 21 . Bohatost sledu aspektů závisí nepřímo
na podmínkách prostředí. V horském smrkovém lese nebo na rašeliništi se
nesetkáme s velkým počtem aspektů, kdežto mezofytní louka se během roku mění
celou škálou květních aspektů.
Fenologická pozorování dominantních druhů na studijních plochách
poskytuje citlivé údaje o globálních změnách, sledování všech druhů je důležité
pro lokální otázky. Měření z jednoho rokuje velmi zajímavé a lze je vždy

19

Ambrozek a kol. 2001
Moravec 1994
21
Ambrozek a kol. 2001

20
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porovnat s údaji z jiných oblastí ( zvláště klimaticky odlišných), ale opakovaná
měření (v čase) jsou zvláště užitečná. Porovnání těchto údajů s klimatickými
sledováními (teplota vzduchu, srážky, vlhkost) poskytne informace o návaznosti
klimatu na biologické cykly na Zemi 22 .

22

Votápková a Němcová 1996
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3 Praktická část
3.1

D o t a z n í k o v é šetření
Před zahájením vlastní práce na námětu projektu pro botanickou část

přírodovědného semináře a jeho následném ověřením v praxi bylo provedeno
orientační šetření mezi učiteli přírodopisu na ZŠ pomocí dotazníku. Výzkumný
problém , na který byl dotazník zaměřen byla otázka obsahu přírodovědných
seminářů na ZŠ.
Výzkum formou dotazníku není stěžejním prvkem této práce, jedná se o
orientační exkurz do obsahu a práce učitelů vyučujících přírodovědný seminář,
jako právě možný impuls k vytvoření a ovlivnění celého projektu.
3.1.1 Cíle výzkumu
Cílem dotazníkového šetření bylo orientační zjištění náplně obsahů
přírodovědných seminářů s důrazem na frekvenci a oblibu zařazování
fenologických pozorování do výuky seminářů u učitelů a možnosti jejich zdrojů
námětů.

3.1.2

Hypotézy
H l : Učitelé vůbec nezařazují či jen velmi málo zařazují fenologická

pozorování do obsahu výuky přírodovědného semináře.
3.1.3 Postup dotazníkového šetření
Výzkumnou metodou byla pro tento případ použita písemná forma
hromadného shromažďování dat- dotazník s otevřenými otázkami (viz příloha č.
I). Dotazník byl zcela anonymní, jedinou kontaktní položkou na jeho počátku
bylo zjišťování pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání formou zaškrtnutí.
Dotazníky byly do škol distribuovány osobně a vždy předány vlastnímu
vyucujicímu či jiné kompetentní osobě, nebo pomocí elektronické pošty. Zároveň
byl dohodnut i termín a způsob jejich vyzvednutí či doručení.
Respondenti byli pracovníci několika pražských a středočeských
základních škol., v nichž bylo osloveno 23 učitelů. Vyplněných dotazníků se
34

k vlastnímu vyhodnocení vrátilo pouhých 18 a to z důvodu časové
zaneprázdněnosti respondentů či z neochoty, nezájmu o jejich vyplnění, nebo bez
udání důvodů.
Vyhodnocení výsledků dotazníku probíhalo pomocí programu MS Excel.
3.1.4 Výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu jsou prezentovány pomocí grafů. Přesnou interpretaci
výsledků ovlivňuje nejen nízký počet získaných dat, zapříčiněný výše uvedenými
důvody, ale i záměrně zamýšleny malý vzorek respondentů, z důvodů využití
dotazníku jako orientačního a okrajového šetření pro další potřeby vlastní práce.
3.1.4.1

Pohlaví respondentů

Jen mírná převaha žen nepotvrzuje, ani nevyvrací tendenci růstu počtu žen
v českém školství. Pro potvrzení nebo vyvrácení tohoto prvku by byl potřeba
vzorek, který by zahrnoval mnohem větší počet učitelů přírodopisu na ZŠ v celé

Pohlaví respondentů

^

~

• ženy
• muži

ČR.
Graf 1, Pohlaví respondentů

3.1.4.2

Nejvyšší dosažené vzdělání

Jeden respondent uvedl jako své nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské.
Ostatní učitelé jsou vzděláni vysokoškolsky. Žádný z respondentů nedosáhl pouze
základního vzdělání.
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Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
6%

•

v š

•

s š

Graf 2, Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

3.1.4.3

Zařazování přírodovědného semináře do učebního
plánu

Z jedenácti škol, na kterých byl výzkum realizován, se jich na sedmi
přírodovědný seminář vyučuje, z toho jedenkrát je zkombinován spolu s chemií do
biologicko-chemického praktika. Na čtyřech zbylých ho, dle odpovědí
respondentů, v posledních letech nahradili, na žádost žáků a rodičů, hlavně
semináři zaměřenými na výuku cizích jazyků a informační technologii.

Zařazení přírodovědného
semináře do učebního plánu

vyučován
• PS není na ZŠ
vyučován
Graf 3, Zařazení přírodovědného semináře do uřebního plánu
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3.1.4.4

Obsah přírodovědného semináře

Z největší části (až 34%) vyplňují učitelé obsah přírodovědného semináře
tématy ekologickými a ochranou životního prostředí. V 25% využívají tohoto
volitelného předmětu k prohloubení a rozšíření učiva, se kterým byli žáci
seznámeni při výuce přírodopisu. 17% učitelů vyučuje v těchto hodinách tzv.
ekologický přírodopis, který klade důraz na poznání přírody pomocí ekosystémů.
Stejný počet vyučujících pak hodiny přírodovědného semináře plní enviromentální
výchovou, laboratorními prácemi ( viz výše uvedený předmět chemickobiologická praktika) a jeden z učitelů přizpůsobuje obsah semináře zájmům a
přáním žáků vždy z hodiny na hodinu.

Obsah semináře
• o co mají žáci
zájem
• laboratorní práce
• environmentální
výchova
• ekologický
přírodopis

25%

• prohloubení učiva z
hodin Př
• ekologie, OŽP,
glob.probl.
Graf 4, Obsah přír. semináře

3.1.4.5

Frekvence využívání výuky v terénu

Ze sedmi škol, na kterých probíhá výuka přírodovědného semináře využívá
pravidelně výuku přímo v terénu jen 17%. Ostatní nepravidelně. Žádný z těchto
respondentů neuvedl, že by výuku v terénu nevyužíval vůbec.
Jako hlavní důvod nepravidelnosti práce se žáky v přírodě ve výuce
přírodovědného semináře udávají učitelé nevyzpytatelnost a nepřízeň počasí či
ročního období a dále uvádějí tento fakt do souvislosti s obsahem probírané látky.
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Z obsahem probírané látky však naopak učitelé, jež využívají možnosti
výuky se žáky mimo školu, dávají do souvislostí právě práci v terénu- např.
výzkum lesa, potoka a rybníka, skalních stepí či určování rostlin právě v závislosti
na ročním období (viz určování stromů dle pupenů, listů, plodů).

Frekvence využívání výuky v
terénu
17%

83%

• Pravidelně
• Nepravidelně
Graf 5, Frekvence využívání výuky v terénu

3.1.4.6

Frekvence využívání fenologického pozorování

Výsledky frekvence využívání výuky v terénu se plně shodují s výsledky
získanými u využívání fenologického pozorování a to u zcela stejných
respondentů. Z toho lze vyvodit závěr, že využívají-li učitelé výuky v terénu,
začleňují do ní i fenologická pozorování.
Nejčastěji jsou fenologická pozorování využívány při pozorování stromu
nebo keře. Dva respondenti dokonce uvedli fenologická pozorování v souvislosti
s plněním úkolů v mezinárodním projektu GLOBE (fenologická fáze šeříku,
projevy jara, rozvoj listů na vybraných stromech).
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Využívání fenologického
pozorování
17%

83%
• Ano, využívám
• Ne, nevyužívám
Graf 6, Frekvence využívání fenologického pozorování

3.1.4.7

Zdroje námětů obsahů přírodovědného semináře

Oslovení učitelé uvedli jako svůj nejčastější pramen, z něhož čerpají
náměty obsahů přírodovědného semináře, odborné publikace. Mezi nejčastějši
zdroje obsahů také zařadili publikace a dokumenty, které lze jedním slovem
označit jako „ostatní". Jedná se např.o materiály ČSOP, TEREZA, či předešlá
vlastní zkušenost). Téměř totožně učitelé při přípravě výuky přír. semináře
využívají internetových zdrojů a didaktických materiálů (učebnice).
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Zdroje námětů obsahů přír. sem.
20%

• internet

1

19%
• didaktické
materiály

35%

• odborné publikace
a encyklopedie
• ostatní

Graf 7, Zdroje námětu obsahů přírodovědného semináře

3.1.5 Diskuse dotazníkového šetření
Předem stanovena hypotéza byla dotazníkovým šetřením potvrzena.
Učitelé přírodovědných seminářů na základních školách, kteří byli
k vyplnění dotazníku osloveni, v 83% fenologická pozorování do obsahu své
výuky nezahrnují a stejný počet, tj. 83%, dokonce využívá výuky v terénu pouze
nepravidelně v závislosti na přízni počasí, ročního období a probírané látce.
Obsah semináře učitelé nejčastěji (až 34%) vyplňují informacemi
z ekologie a problematiky ochrany životního prostředí nebo jej využívají jako
prostor k rozšíření a prohloubení poznatků z hodin povinného přírodopisu.
Jako nejdůležitější zdroj námětů obsahů přírodovědného semináře uvedli
v 35% odborné publikace a jen v 19% využívají didaktických materiálů. Ti, co
využívají fenologických pozorování ve výuce, se často inspirují náměty
z ostatních materiálů- např. program Globe.
3.1.6 Závěr dotazníkového šetření
Dotazníkového šetření se účastnilo 23 respondentů. Vyplněných dotazníků
bylo, z výše uvedených důvodů, odevzdáno 18.
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Z tohoto počtu byla nepatrná převaha žen a až na jednoho jedince všichni
dosáhli vysokoškolského vzdělání.
Přírodovědný seminář nepatří na ZŠ mezi předměty povinné, jedná se o
seminář volitelný a z jedenácti škol, na které byl dotazník rozmístěn, je vyučován
na sedmi z nich. Obsah semináře učitelé nejčastěji vyplňují informacemi
z ekologie a problematiky ochrany životního prostředí.
Práce mimo školní budovu využívá při výuce přírodovědného semináře
pravidelně jen 17% respondentů. Stejný počet a titíž jedinci využívají ve své praxi
i fenologických pozorování. Z toho lze vyvodit závěr, že využívají-li učitelé výuky
v terénu, začleňují do ní i fenologická pozorování.
Jako nejčastější zdroj obsahů přírodovědných seminářů uvedli učitelé
vlastní odbornou literaturu.

3.2

Ověření projektu „Roční p r o m ě n y přírody" v praxi

3.2.1 Příprava projektu
l éma projektu se nazývá „Roční proměny přírody". Jedná se o námět
projektové výuky botanického části přírodovědného semináře na ZŠ se zaměřením
na fenologická pozorování, které se uskuteční ve čtvercové síti.
Z hlediska doby trvání se jedná o projekt dlouhodobý, na jehož realizaci je
potřebný časový úsek nejméně v délce jednoho roku (přesněji čtyř po sobě
následující roční období). Místo konání projektuje z jedné třetiny vázáno na
uzavřený prostor (nejlépe školní učebnu) a ze dvou třetin je podmíněno prací
v terénu.Podmínkou výběru lokality, kde bude vlastní výzkum prováděn, je její
dobrá dostupnost od budovy školy.
Záci za pomoci dřevěných kolíků položí vlastnoručně vyrobené čtvercové
site na libovolné stanoviště v předem určené lokalitě. Sítí vytyčené území pak
pozorují během celého roku, vždy jedenkrát (samozřejmě v případě lepších
časových možností i vícekrát) na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Na malém
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úseku krajiny si tak všímají změn v přírodě, které se dějí v závislosti na
střídajících se ročních období.
Práce žáků je vedena pečlivě připravenými pracovními listy od učitele,
jejichž tvorba předpokládá výbornou znalost prostředí, v němž bude výzkum
realizován a možností vlastních žáků. Jednotlivé pracovní listy se obsahově liší
s ohledem na roční období, pro které jsou připravovány, a pořadí, ve kterém s nimi
budou žáci pracovat. První z nich („JARO") tak mj. obsahuje úlohy, při jejichž
vypracování se žáci seznamují s mikroregionem, prostředím, ve kterém bude
pozorování prováděno či ekologickými pojmy i jinými přírodovědnými poznatky,
jejichž znalost bude nutná k následné realizaci projektu. Ostatní pracovní listy
(„LÉTO", „PODZIM", „ZIMA") se hlavně zaměřují na vlastní pozorování.
Záci budou pracovat po skupinkách (minimální počet členů skupiny je 4,
maximální 6), které si sami, bez zásahu vyučujícího, vytvoří. Na jednu skupinu
vždy připadne jedna čtvercová síť.
Vzhledem k faktu, že tento projekt je celoroční součástí výuky botanické
části přírodovědného semináře, jeho cíle splývají s předem určenými výukovými
cíli:
>

Záci samostatně pracují s textem, odbornou literaturou a ostatními
informačními zdroji

^

Záci získávají a rozšiřují si poznatky z oboru botaniky, ekologie,
dendrologie, geologie, ochrany přírody...

*

Záci pozorují změny v přírodě na vymezeném území během 1 roku

>

Záci posilují vztah k přírodě a mikroregionu

^

Žáci si rozvíjejí organizační schopnosti, spoluzodpovědnost a
kooperaci

>

Záci překonávají hranice jednotlivých vyučujících předmětů a
integrují poznatky z více vyučujících předmětů
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>

Žáci vlastními slovy formulují a prezentují výsledky své práce

Protokol přípravné fáze nroiektu „Roční nroměny přírody":

Příprava projektu
Název:
Roční proměny přírody
Rok:

Termín konání:

2005/2006

Duben 2005-leden 2006

Třídy:

Předmět:

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Přírodovědný seminář

I Cíle projektu:
•

Záci samostatně pracují s

•

•

textem, odbornou literaturou a

schopnosti, spoluzodpovědnost a

ostatními informačními zdroji

kooperaci

Záci získávají a rozšiřují si

•

Žáci si rozvíjejí organizační

•

Žáci překonávají hranice

poznatky z oboru botaniky,

jednotlivých vyučujících

ekologie, geologie, ochrany

předmětů a integrují poznatky

přírody ...

z více vyučujících předmětů

Záci pozorují změny v přírodě

Žáci vlastními slovy formulují a

na vymezeném území během 1

prezentují výsledky své práce

roku

*

Záci posilují vztah k přírodě a
mikroregionu

Doba trvání projektu:

Místo realizace:

Dlouhodobý ( 10 měsíců)
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•

Škola - ZŠ Vrané nad Vltavou

•

Terén- údolí Jarovského potoka

Návrh:

Téma
Botanika, ekologie, OŽP, fenologie

Jaroslava Malá

Mapování tématu
Na ZŠ Vrané nad Vltavou se již od

Žáci mají díky svému učiteli přírodopisu

roku 2005 učí podle vlastního školního

časté zkušenosti s prácí v terénu, vědí,

vzdělávacího programu. Přírodopis se

jak se mají při pobytu v přírodě chovat.

zde vyučuje ekologickou formou ,
nikoli (jak je pro většinu českých škol
zatím běžné) systematicky. Tento fakt
je předpokladem orientace žáků
v oborech botaniky, ekologie, zoologie.
Žáci navrhli, že by si rádi zhotovili

Žáci navrhli prezentaci svých dílčích

potřebné dřevěné kolíky a čtvercové

výzkumů vždy po každém pozorování -

sítě sami.Výroba kolíků byla

tj. jaro, léto, podzim, zima. Zároveň se

dohodnuta s učitelem výtvarné výchovy

shodli na závěrečné prezentaci (po

a proběhla v rámci tohoto vyučovacího

všech čtyřech průběžných výzkumech),

předmětu.

kde si společně představí výsledky své
celoroční práce.

S vedením školy byla také dopředu

Dostupnost informačních zdrojů

dohodnuta spolupráce s realizováním

(odborné literatury, přístupu

projektu ( časová dotace, učebna,...)

k internetu,...) byla předem dojednána
s vedením školy.

Poznámky, postřehy:
Práci na projektuje nejlépe zahájit na jaře. Touto poznámkou se ale můžeme řídit
jen v případě, že přírodovědný seminář je dvouletý.
V jiném případě musí projekt začít na začátku školního roku tak, aby se v jeho
průběhu mohla uskutečnit všechna čtyři pozorování.
3.2.1.1

Ukázka pracovních listů:

Pracovní listy se nacházejí v příloze č. 2 této práce.Ukázka správného řešení
jednoho z pracovních listů tvoří přílohu č. 3, kde jsou vyřešeny nejen uzavřené
typy úloh, ale pro pro názorný příklad a představu i úlohy otevřené.
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Protokol kostry nroiektu

pfnmčnv přírodě

Kostra projektu
Název:
Roční proměny přírody
Rok:

Termín konání:

2005/2006

Duben 2005-leden 2006

Třídy:

Předmet:

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Přírodovědný seminář

Kostra:
Žáci se rozhodli, že budou pracovat po

skupinách.Rozdělili

se

do

tří

skupin.Každá

bude pracovat samostatně, aby bylo získáno více pozorování. Na konci každého
pozorování si své výsledky navzájem představí.
Práce na projektu byla žáky rozdělena do šesti částí:
•

ZŠ Vrané nad Vltavou- učebna č.26:

-

teoretické seznámení s projektem
studium odborné literatury

-

tvorba čtvercových sítí o rozměru 2x2 m (vznik čtyř čtverců o rozměru
lxlm

předem dohodnuté označení A1,A2,B1,B2 ) a dřevěných kolíků

-

výběr lokality, kde bude pozorování prováděno

•

Jarovské údolí u Zvolské Homole-lokalita pozorování

-

jarní pozorování

-

práce s pracovními listy, které připraví učitel

-

prezentace dnešních dosažených výsledků z každého z družstev ostatním

•

Jarovské údolí u Zvolské Homole-lokalita pozorován

-

letní pozorování

-

práce s pracovními listy, které připraví učitel

-

prezentace dnešních dosažených výsledků každého z družstev ostatním

-

porovnání výsledků jarního a letního výzkumu na základě vypracovaných

(26.4.2005):

(28.6.2005):

prac. listů
•

Jarovské údolí u Zvolské Homole-lokalita
podzimní pozorování
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pozorování(25.10.2005):

-

práce s pracovními listy, které připraví učitel

-

prezentace dnešních dosažených výsledků každého z družstev ostatním

-

porovnání výsledků jarního, letního a podzimního výzkumu na základě
vypracovaných prac. listů

-

Jarovské údolí u Zvolské Homole-lokalita pozorování (17.1.2006):

-

zimní pozorování práce s pracovními listy, které připraví učitel

-

prezentace dnešních dosažených výsledků každého z družstev ostatním

-

porovnání výsledků jarního, letního, podzimního a zimního výzkumu na
základě vypracovaných prac. listů

•

ZŠ Vrané nad Vltavou- učebna č.26 (14.2.2006):

-

vyhodnocení projektu

Žáci si po konzultaci s učitelem navrhli šest kalendářních termínů ( podmínka
byla, že musí korespondovat s datem a časem určeným ve školním rozvrhu hodin
přírodovědnému semináři), v kterých se budou věnovat projektu.
První postřehy, poznámky:

Místo realizace:

Žád pracovali s velkým zaujetím již při

Škola - ZŠ Vrané nad Vltavou

přípravě. Některou skupinu více bavilo

Terén- údolí Jarovského potoka

věnovat se odborné literatuře a
teoretickým informacím o projektu,
jinou zase výroba čtvercové sítě.
Pozoruhodné ale bylo, jak lehce se
dohodli na místě, kde chtějí

pozorování

v terénu během roku provádět..
Žáci se samostatně rozdělili do 3 skupinek:
Skupina 1
Kolda Jiří

Skupina 2

Skupina 3

Hluší Karolína

Sofron Jan

Netušilová Manka

Kropáček Jaroslav

Vrátný Jan

Vošahlíková Tereza

Jaroš Jakub

Vavřínová Lucie

Kebrtová Karolína

Dvořák Stanislav

Sekvencová Simona

Brautfergerová Lucie

Šusta František

Hruška Petr
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3.2.1.2

Místo realizace projektu

Jednou z hlavních částí přípravy projektu je i důkladné seznámení se a znalost
prostředí, ve kterém bude realizace projektu probíhat a to jak pro učitele, tak pro
samotné žáky.

Charakteristika místa pozorování by měla vždy mimojiné obsahovat údaje
z následujících vědeckých oblastí:

>

geologie

>

botanika

>

zoologie

> ekologie a ochrana životního prostředí
> ostatní (historické, kulturní aspekty)

Vyhledávání informací týkajících se charakteristiky místa pozorování se přímo
účastní samotní žáci (jedna z prvotních fází realizace projektu). Aktivně tak získavaji
informace nejen o obecném biologickém rázu krajiny, v níž budou vlastní projekt
realizovat, ale seznamují se tak i s mikroregionem, ve kterém žijí.

47

Charakteristika místa pozorování
Jarovské údolí, které bylo žáky vybráno jako místo pozorování, leží lkm
Vraného nad Vltavou na hranici přírodní rezervace Zvolská Homole.

Obr. 3-1 Mapa okresu Praha západ a území přírodní rezervace PR Zvolská Homole

PR Zvolská Homole
PR Zvolská Homole byla vyhlášena ONV Praha - západ vyhláškou ze dne
13.12.1989. Již dlouho před tím byl podán návrh na její zařazení do tehdejší kategorie
státní přírodní rezervace. Rozloha rezervace je 47,22 ha a převýšení od 195 do 327
m.n.m.
Důvody ochrany tohoto území jsou následující: pestrá mozaika rozdílných
stanovišť na malém prostoru, výskyt xerotermních ekosystémů skalních stepí a
zakrslých doubrav a významný geologický odkryv 23 .
Geologie:
Geologická stavba vranského okolí se začala utvářet ve svrchním proterozoiku
(= mladších starohorách - tedy před 500 - 800 milióny let). Tehdy byla celá oblast
pokryta mořem, na jehož dně docházelo k usazování různých úlomků starších hornin,
jejich stmelováním vznikaly drobové břidlice a droby.
Na konci starohor proběhlo tzv. kadomské vrásnění, při němž bylo dno moře
zvednuto do mohutného pohoří a do vrstev usazených hornin pronikaly vyvřeliny
sopečného původu.

23

" http://www.cev-zvonecek.cz/doc/vranskeokoli.doc
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Během dalších miliónů let bylo kadomské pohoří erodováno a nakonec zalito
prvohorním mořem. Dnes celou oblast řadíme do tzv. vnějšího barrandienu 24 .
Geologický podklad tvoří horniny štěchovické skupiny staršího proterozoika prachovce, droby, jílovité břidlice. Zajímavé je protětí těchto hornin žilami bazické
vyvřelé horniny minety - mocnost hlavní žíly je kolem 5 metrů - žíla i její odžilky jsou
patrné při pohledu od Vltavy v podobě červeného pruhu. Jedná se o žíly proniklé do
starších hornin v průběhu variského vrásnění 25 .Štěchovická skupina (dříve pospilitová
série) se nachází v areál vymezeném zhruba obcemi a čtvrtěmi Kunratice - Jižní Město Uhříněves - Úvaly - Říčany - Zvole. Štěchovická skupina obsahuje téměř výhradně
klastické sedimenty různé zrnitosti - od hornin řady prachovec-břidlice přes droby různé
zrnitosti až po hrubé slepence. Jsou dobře odkryty v údolí Vltavy u Jarova a Vraného i v
řadě opuštěných lomů. Tvoří i horniny Zvolské Homole
Důležitým prvkem reliéfu Prahy a jejího okolí jsou říční terasy. Terasy mají svá
jména - od nejstarších: terasa Lysolajská, Suchdolská, Pankrácká, Vinohradská,
Letenská, Dejvická, Karlova náměstí a Maninská. Celé Vrané se nachází na místě těchto
teras, které se utvářely v průběhu čtvrtohor, kdy si řeka Vltava postupně prorážela cestu
různě odolnými horninami a tekla o více než 100 výše než dnes 26. Vrchol skalního
jehlanu mezi Jarovským údolím a Vltavou korunuje plošně drobná závěj písčité vápnité
spraše, jejíž materiál je zčásti splavován směrem k Vltavě, kde ovlivňuje stepní stráň.

Obr. 3-2 Letecký snímek PR Zvolská Homole a Janovského údolí

24
25
26

http://www.cev-zvonecek.cz/doc/nezivaprir.doc
http://www.cev-zvonecek.cz/doc/vranskeokoli.doc
http://www.cev-zvonecek.cz/doc/nezivaprir.doc
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Půdy:
Z hlediska pedologického převládají hnědé půdy na plochách s menším sklonem
a rankery na skalách. Značný rozsah mají holé skály a sutě.
Ekosystémy:
Převážnou část rezervace zaujímají společenstva skalních stepí, teplomilných
křovin a teplomilných doubrav, v menší míře dubo-habrové háje, vřesoviště a opuštěné
pastviny
Významné druhy rostlin:
V PR se vyskytují :bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větvitá
(.Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus), lomikámen vždyživý
(Saxifraga paniculata), dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), tařice skalní
(Alyssum saxatile), koniklec luční {Pulsatilla pratensis), hvozdík sivý {Dianthus
gratianopolitanus), jalovec obecný {Juniperus communis), kavyl Ivanův {Stipa joannis)

Obr. 3-3 Tařice skalní (Alyssum saxatile)

Významní živočichové:
V minulosti zde hnízdil sokol stěhovavý {Falco peregrinus) - byla to poslední
jeho lokalita ve středních Čechách. Běžná je zde ještěrka zelená (Lacerta viridis),
užovka hladká (Coronella austriaca), krajník hnědý (Calosoma inquisitor), krajník
pižmový (Calosoma sycophanta), plži Pupilla triplicata a Alinda biplicata bohemica.
Před několika lety byl na Homoli zaznamenán i stepník rudý (Eresus niger).
Jedná se ovšem o významnou entomologickou lokalitu, která byla zkoumána již
v 19.století - unikátní zde bývala hlavně stepní a myrmekofilní entomofauna. Byla zde
zaznamenána řada druhů brouků žijících v mraveništích - rody Myrmoecia,
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Chennium,

Centroctoma atd. V současné době jsou již nezvěstné nebo vyhubené, protože kvůli
zárůstu většiny ploch stromovou vegetací výrazně ubylo jejich hostitelů, různých druhů
mravenců - hlavně druhu Tetramorium caespitum (mravenec drnový) a druhu Tapinoma
erraticum.
Co rezervaci ohrožuje:
Jedná se o několik vlivů - zmínit je třeba zárůst bývalých pastvin lesem a také
šíření trnovníku akátu, který výrazně přispívá k likvidaci přirozených společenstev.
Dalším problémem je blízkost Prahy a imisní nadměrné zatížení plochy v důsledku
dopravy, průmyslu a lidské aglomerace. Významným rušitelem stability společenstev je
i turistický ruch a odpadky, které ho doprovázejí 27 .
3.2.2 Realizace projektu
Ve druhé etapě byl projekt realizován ve škole i mimo školu. V přípravné fázi
bylo třeba prověřit jeho materiální a organizační zabezpečení, mobilizovat síly žáků a
nasměrovat, motivovat žáky na řešení projektu. Jako velice důležitá se ukázala volba
vhodné doby spuštění projektu. Vlastní realizace projektu se podle jeho povahy a
rozsahu odehrávala s učitelovou odstupňovanou pomocí a bez větších odchylek od
předem připravené kostry.

Obr. 3-4 Výroba čtvercové sítě (skupina č. 3)

27

http://www.cev-zvonecek.cz/doc/vranskeokoli.doc
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Z realizace projektu a to jak z budovy školy, tak přímo z terénu, je vedena
fotodokumentace. Výsledky pozorování žáci zapisovali do pracovních listů.

Obr 3-6 Pokládání čtvercové sítě (léto)

Obr. 3-5 Vypracovávání pracovních listů (jaro)

Obr. 3-8 Vypracovávání pracovního listu (zima)
Obr. 3-7 Vypracovávání pracovního listu (podzim)

Protokol o realizaci projektu „Roční proměny přírody"

Realizace projektu
Název:
Roční proměny přírody

Rok:
2005/2006

Termín konání:
Duben 2005-leden 2006
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~

Třídy:

Předmět:

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Přírodovědný seminář

Přípravná fáze:
•

Materiální zabezpečení
>

Materiály pro žáky
•

žáci si mezi sebou sami určili, kdo obstará a přinese dřevo na výrobu
kolíků při hodině výtvarné výchovy a provázek na tvorbu čtvercových
sítí.

•

žáci si s sebou vždy přinesou psací potřeby, barevné fixy a pastelky,
popřípadě fotoaparát tak, aby toto vybavení bylo vždy alespoň jedno
v každé skupině

>

Materiál pro učitele
•

učitel připravil pro všechna čtyři pozorování v terénu pracovní listy

•

učitel zajišťuje po celý průběh projektu dostatek a dostupnost odborné
literatury každé skupině

>

Organizační zabezpečení
•

Svedením školy bylo dohodnuto, že o souhlas skonáním projektu
požádají žáci sami, protože k realizaci projektu budou potřebovat mj.
informace ( ale i prostory,...) od vedení školy

•

Ve spolupráci s učitelem výtvarné výchovy byla dohodnuta výroba
dřevěných kolíků

•

Jeden z rodičů nabídl finanční pomoc při vyvolání fotografií

Časové období bylo mimořádně vhodné pro začátek realizace projektu.Ten tak umožnil
učiteli sledovat, jak žáci nakládají se svými dříve nabytými poznatky při řešení
praktického úkolu
Vlastní realizace:
.

S amostatňá^řáčě^ákůpřT výrobě dřevěných kolíků a čtvercových sítí.
Samostudium

odborné

literatury a kolektivní rozhodnutí o výběru pozorované

lokality.
.

Vlastní pozorování v terénu korigované pracovními listy.

.

Dílčí a souhrnná prezentace dosažených výsledků s následnou diskusí pod
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vedením učitele.
Poznámky, postřehy:
•

Všechny skupiny bez problémů zvládli výrobu kolíků i čtvercových sítí.

•

Rozdílná schopnost práce s odbornou literaturou a odbornou přírodovědnou
praxí u jednotlivých skupin.

•

Rozdílný přístup k organizaci rozdělení práce ve skupinách.

•

Různá úroveň vypracování pracovních listů u jednotlivých skupin.

•

Pochopení a nadšení vedení školy pro realizaci projektu.

Podpora a zájem rodičů o realizaci projektu.
3.2.3 Vyhodnocení projektu
Protokol vyhodnocení projektu „Roční proměny přírody":

Vyhodnocení výsledků projektu
Název:
Roční proměny přírody
Rok:

Termín konáňíT

2005/2006

Duben 2005-leden

Třídy:

Předmět:

8.A, 8.B, 9.A, 9.B

Přírodovědný seminář

2006

Přímé:
Řízená diskuse nad výsledky projektu s pomocí pracovních listíTvlK^ď^
přírodovědného semináře s důrazem na shrnutí použitých poznatků m t i
forem práce a výsledků pozorování
Ocenění jednotlivých skupin a podílu jednotlivých žáků na realizaci projekt (
slovní hodnocení zapsáno do žákovské knížky a sděleno třídnímu učiteli)
Ocenění přínosu projektu pro žáky a školu ředitelem školy
Poděkování žákům a ostatním lidem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci
projektu

Nepřímé:
Úroveň osvojení vědomostí a dovedností, které měl projekt rozvíjet, žáci
prokázali při

závěrečné

prezentaci výsledků a diskusi.
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•

Žáci prokázali, že jsou schopni samostatné práce a umí se vypořádat s řešením
zadaného problému. Rovněž jsou schopni kultivovaně prezentovat obsah
vlastního projektu včetně formulace dosažených výsledků.
K shrnutí výsledků a následnému vyhodnocení projektu „Roční změny

v přírodě" došlo v budově ZŠ Vrané nad Vltavou 14.2.2006. Zúčastnila se ho kromě
žáků a učitele, realizujících projekt, i ředitelka školy.
Každá ze skupin ve vymezeném časovém úseku prezentovala ostatním
zúčastněným výsledky své celoroční práce. Vždy nejprve představili (podmínkou
prezentace byl výstup každého člena týmu) pozorování v každém jednotlivém ročním
období ( včetně stužkou označené rostliny)-tj. jak se změnil vzhled pozorovaného
čtverce ( výška převládající vegetace, nové rostlinné druhy, habitus druhů
přetrvávajících z minulých pozorování, precizní popis vnější stavby pozorované
rostliny,...), následně vyhodnotili pozorování za celý rok. Vše doplňovali obrázkovou
či fotografickou dokumentací (viz obr. 3-9 , 3-10 a příloha č. 4).

Obr. 3-9 Habr obecný («Carpinus betulus), stužkou
označená rostlina (ja™)

Obr. 3-10 Habr obecný (Carpinus betulus), stužkou
označená rostlina (podzim)

Na závěr pod vedením učitele diskutovali o dosažených výsledcích a smyslu
projektu:
>

hledali

společné

a r o z d í l n é prvky ve svých pozorování

>

shrnuli

charakteristiku

období

včetně typických

vzhledu „svého" ekosystému pro dané roční
druhů rostlin
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>

zopakovali si nové ekologické pojmy a přírodovědné poznatky, se
kterými se během projektu seznámili, a ihned je aplikovali na příklad
z praxe realizace projektu

>

zamysleli se nad smyslem, cílem projektu a jeho naplněním

>

sami zpětně zhodnotili svou celoroční práci včetně závěrečné prezentace
( tj. co jsme udělali dobře, co špatně, co bychom příště udělali jinak, co
nového

jsme se dozvěděli, co nového jsme se naučili)

Nedílnou součástí každého vyhodnocení výsledků projektu, který je součástí
výuky, by také mělo být učitelovo hodnocení práce žáků. Vzhledem k variabilitě všech
hodnotících prvků, jež musí vzít učitel na zřetel, je jistě jednou z nejspravedlivějších
forem klasifikace hodnocení slovní. Zde by vyučující neměl brát jako jediný podnět
k evaluaci žáka pouze výsledky vypracovaných pracovních listů, ale především by měl
hodnotit jeho práci během celé realizace projektu, od jeho zahájení až do konečné
prezentace dosažených výsledků.
Slovně ohodnotit by pak měl z očí do očí žáka samotného a písemnou formou (
např. do žákovské

knížky)

o jeho práci informovat i rodiče.

Ukázka s l o v e n hodnocení:
Báro, při

r e a l i z o v á n í

projektu jsi pracovala výborně jak ve škole, tak přímo v terénu.

Velmi oceňuji tvou schopnost zorganizovat práci v týmu a motivovat své kolegy. Mé
velké uznání máš také za to, že jsi se snažila podílet na vypracování každé
pečlivě

jsi

z

úloh. Velmi

přistupovala zvlášť k úkolům v pracovním listě, ve kterých se kreslilo, črtalo

či malovalo. Občas jsi ale nesprávně zaměnila schématické znázornění za podrobné
kreslení. Příště si proto, prosím, čti pozorněji zadání úloh. Výbornější
prezentaci formulovala

při závěrečné

výsledky práce své skupiny. Často jsi ale nebyla dobře slyšet,

Zkus mluvit hlasitěji. Báro, svým přístupem k realizaci projektu a svou soustavnou prací
na něm během celého roku, jsi byla velkou oporou svého týmu. Právě i díky Tobě se
podařilo projekt

„ R o č n í z m ě n y

v přírodě" úspěšně dokončit.
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4 Diskuse
Realizace projektu měla přirozeně variabilní úroveň kvality vzhledem k
individuálním možnostem a mezím žáků. Někteří z nich ve své skupině excelovali ještě
před samotným pozorováním, kdy vyráběli dřevěné kolíky na ohraničení sítě ( tento jev
byl pozorován především u skupiny č. 1 a 3, v nichž převládají chlapci), jiní při práci
s informačními zdroji a vlastním pozorování ( zde bylo nejúspěšnější „dívčí" družstvo
č.2) či při organizováním práce ve skupině nebo závěrečné prezentaci. Obecně však
žákům dělala největší problém odborná vědecká práce a to jak s odbornou literaturou,
tak vlastní pozorování.
Po praktické aplikaci projektu do praxe se potvrdily všechny doposud uznávané
významy a přednosti využívání projektů ve výuce, jakými jsou: překonání hranic
jednotlivých předmětů (viz spolupráce s předmětem výtvarné výchovy při výrobě
kolíků), komplexní pohled na svět, integrace poznatků z více oborů (viz přírodopis,
zeměpis, chemie), rozvoj iniciativy, samostatnosti a tvořivosti, úzký vztah k reálnému
životu, aktivizace žáka, skutečná práce v týmu a rozvoj zodpovědnosti, rozvoj
komunikace (viz komunikace v týmu, ale i při závěrečných prezentacích), rozvoj
pracovních a studijních návyků.
Kromě obrovského přínosu poznatků z přírodopisu a jiných kvalit, jež žák
nabývá při realizaci projektu (viz předešlý odstavec) se potvrdilo, že s sebou využívání
projektové metody nese i určitá omezení. Ty opět přímo korespondují s negativními
zkušenostmi odborníků, jež se orientují právě na tuto inovativní metodu a mezi něž i
v tomto projektu patřily: nutná spolupráce mezi učiteli, časová a materiální náročnost
přípravy, nerovnoměrný podíl žáků na práci ve skupině (vyžaduje neustálý dohled
učitele kvůli spravedlivému hodnocení), mezery ve znalostech ( žáci záměrně se
vyhýbající úkolům k nabývání nových poznatků).
Časová náročnost projektu, který je označován za mimořádně dlouhodobý,
nebyla u žáků vnímána odmítavě či negativně. Toto tvrzení ale může být podmíněno i
faktem, že žáci na projektu nepracovali soustavně a nepřetržitě několik měsíců, ale
pouze v určitých úsecích každého ročního období.
Při realizaci námětu projektu žáci dokázali, že umí v praxi úspěšně využít své
vědomosti, schopnosti, dovednosti a vlastnosti.
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Splněny byly i všechny předem určené výukové cíle:
>

Žáci samostatně pracovali s textem, odbornou literaturou a ostatními
informačními zdroji

>

Žáci získali a rozšířili si poznatky z oboru botaniky, ekologie,
dendrologie, geologie, ochrany přírody apod.

>

Žáci pozorovali změny v přírodě na vymezeném území během čtyř
ročních období v závislosti na střídání ročních období

>

Žáci posílili vztah k přírodě a mikroregionu svého bydliště

>

Žáci rozvinuli své organizační schopnosti, spoluzodpovědnost a
kooperaci

>

Žáci překonali hranice jednotlivých vyučujících předmětů a integrovali
poznatky z více vyučujících předmětů

>

Žáci vlastními slovy formulovali a prezentovali výsledky své práce

Učitel, který se však rozhodne zařadit tento projekt do své výuky by měl, pro
jeho úspěšný výsledek, bezpodmínečně dohlédnout na stanovení a následné splnění
předem stanovených výukových cílů, jež jsou nutnou součástí každého vyučovacího
procesu, tedy i při užití projektové metody.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že hypotéza č. 1 byla potvrzena.
Námět projektové výuky botanické části přírodovědného semináře se zaměřením
na fenologická pozorování, který byl touto prací představen a následně ověřen v praxi,
využil k didaktické názornosti a žákově přehlednosti čtvercové sítě. Důvodem byla
snaha využít sítí o h r a n i č e n é h o výseku krajiny jako velikostí a systematičností (zákres
skutečného výskytu organismů) adekvátního zdroje prostředí pro pozorování změn
v přírodě v závislosti na střídání ročních období. Tento záměr se ověřil jako úspěšný a
hypotéza č.2 tak byla také potvrzena.
Z ověření projektu se také ukázalo, že k dobrým výsledkům dlouhodobého projektuje
mimojiné potřeba výborná znalost třídního kolektivu, se kterým bude vyučující
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pracovat, zvláště, bude-li realizován po skupinách. Může se pak podle situace v daném
kolektivu rozhodnout, nechá-li žáky vytvořit skupinky samostatně, či do jejich tvoření
z adekvátního (kázeňský, sociální,...) důvodu zasáhne.
Přínos projektu, kromě nových poznatků z oblasti přírodních věd a posílení
schopností a dovedností, které jdou ruku v ruce s významem projektové výuky jako
metody vyučování., lze shledat i v zájmu o realizaci projektu z řad rodičů ( nabídka
vyvolání fotografií) a vedení školy ( umožnění přístupu k informačním zdrojům,
návštěva ředitele závěrečné prezentace dosažených výsledků).
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5 Závěr
Tato práce se zabývá námětem projektové výuky, který by mohli učitelé na
základních školách využít ve výuce botanické části přírodovědného semináře. Její
součástí je mimojiné charakteristika a průřez projektem, jako možnou inovativní
didaktickou metodou a progresivní vzdělávací strategií.
Zařazení projektové metody do hodin přírodovědného semináře je vhodné téměř
na jakýkoli tématický celek. Její využití umožňuje učiteli vnést do předmětu velkou
mim osobní invence z hlediska výběru tématu projektu a jeho specifikace. Z
orientačního dotazníkového šetření, které bylo v rámci této práce provedeno je ale
zřejmé, že právě prvek fenologického pozorování do své výuky učitelé téměř nezařazují.
A to i přesto, že

mají

jedinečnou možnost pracovat s dětmi v průběhu celého školního

roki.
Námět projektu a jeho následné ověření v praxi dokázalo, že spojení projektové
výuky a

fenologického

pozorování ve čtvercových sítích by se mohlo úspěšně využívat

jako náplň botanické části přírodovědného semináře. Žáci by tak získali jedinečnou
příležitost pozorovat v přírodě zdánlivě samozřejmý jev typický pro náš klimatický pásstřídání ročních

období

a jejich vliv na krajinu v níž žijí. Proměny, které s sebou tento

přírodní úkaz nese, jsou pak pro žáky zřetelné a přehledné právě v sítí vymezeném
úseku přírody. Žáci tak na vlastní oči pozorují nejen vliv, ale i nutnost střídání
jednotlivých ročních období pro životní cykly rostlinných organismů.
Hlavním cílem práce bylo vytvoření projektu, jenž by mohl sloužit pedagogům
nejen jako inspirace při vytváření obsahové náplně přírodovědných seminářů na ZŠ, ale
také jako

vodítko

hypotéz lze

při

samotné

konstatovat,

realizaci. Na základě splnění obou předem stanovených

že hlavní cíl práce byl naplněn.
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6 Zusammenfassung
Diese Diplomarbeit heißt „Der Vorschlag der Projektunterricht mit
Konzentration auf fenologische Beobachtungen im botanischen Teil des
naturwissenschaftlichen Seminars auf der Grundschule". Der Autor schlägt nicht

nur
das ganze Projekt vor (der theoretische Teil), sondern er realisiert es auch in Praxis (der
praktische Teil). Der detailierte theoretische Teil kennzeichnet die Methode des
Projektunterricht als die spezifische moderne Bildungsstrategie im gegenwärtigen
Schulwesen.
Am Anfang des praktischen Teiles wird eine kleine Forschung angeführt, welche
untersucht die Frekvention der fenologischen Beobachtungen im Seminarinhalt mit
naturwissenschaftlichen Spezialisierung auf auserlesenen Pragischen und
Mittelböhmischen Schulen. Das Projekt besteht aus einigen Teilen, welche füllen die
Schüller aus während einem Kalenderjahr in dem naturwissenschaftlichen Seminar. Die
Schüller stellen selbst ein Kvadratnetz her, mit dem sie ein Territorium 2 mal 2 Meter
abgrenzen. Einmal in jeder Jahreszeit beobachten sie dann in diesem Gebiet die durch
Klima und Wetter verursachte Naturänderungen. Ihre Arbeit wird nach den
Arbeitsblättern geführt, die der Lehrer vorbereitet hat. Außer Naturbeobachtung müssen
die Schüller aber auch andere Fähigkeiten und Geschicklichkeiten beweisen (manuelle,
organisatorische, soziale...). Zum Schluss bewerten sie eigene Ergebnisse ihrer Arbeit
und präsentieren die Arbeit ihren Kollegen.
Das Ziel dieser Arbeit war ein Vorschlag das Projekt zu Bilden, welcher auch
andere Lehrer in Schulpraxis ausnutzen könnten. Nach seiner Realisation kann man
sagen, dass das Ziel erreicht wurde.

61

' Použitá literatura
1. AMBROZEK, L. a kol. Úvod do pojmosloví

v ekologii krajiny. Praha: MŽP ve

spolupráci s vydavatelstvím ENIGMA, 2001. ISBN 7212-192-8.
2. DEYL, M. Naše květiny I. Praha: Albatros, 1980.
3. DEYL, M.:Naše květiny II. Praha: Albatros, 1980.
4. HRON, F., KOHOUT, V. Plevele polí a zahrad. České Budějovice: Ministerstvo
zemědělství a výživy ČSR, 1988.
5. JELÍNEK J., TICHÁČEK V. Biologie pro gymnázia.Olomouc:

Nakladatelství

Olomouc s.r.o., 2004. ISBN 80-7182-177-2.
6. KANIAKO VÁ, D. Složení vertikálních pater společenstva lužního lesa v lokalitě
Starý Kolín a využití přírodopisu, biologie a zájmové činnosti. Praha, 2004. 80s.
Diplomová práce na PedF UK na katedře biologie. Vedoucí diplomové práce
Jana Skýbová.
7. KAŠOVÁ, J. a kol. Škola trochu jinak. Kroměříž: IUVENTA, 1995.
8. KORBEL, L. Velká kniha živočichů. Bratislava: PRIRODA a.s, 1993. ISBN 8007-00510-2.
9. MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315039-5.
10. MORAVEC, J. a kol. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-2000128-X.
11 NĚMCOVÁ L.,VOTÁPKOVÁ D. Biometrie. Praha: TEREZA, 1996.
12. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1
13. SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. Praha: SPN, 1986.
14. STŘIHÁVKOVÁ, H., SÍBRT, F. Přírodopis 5. Praha: SPN, 1988.
15 ŠOMŠÁK, L. a kol. Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin.
Bratislava: PRIRODA a.s, 1993. ISBN 80-07-00595-1.
16 ŠVEC V FIALOVÁ, H., ŠIMONÍK, O. Praktikum didaktických

dovedností.

' Brno: PedF Masarykova Univerzita, 1996. ISBN 80-210-2698-7.
17 ŠVECOVÁ M. Cvičení z didaktiky biologie I. Praha: Karolinum, 2000.
18. TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit. Praha :PedF UK, 1991. ISBN 80-9010651-X.

62

Internetové zdroje
1.

http://212.67.66.237/zp/chruzemi/cr2_cztx/chu-obsh.htm

2.

http://www.cev-zvonecek.cz/doc/nezivaprir.doc

3.

http://www.cev-zvonecek.cz/doc/vranskeokoli.doc

4.

http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp36.html

5. http://www.gjs.cz/projektova-vyuka.htm
6.

http://www.metropol.cz/atlas/default.htm

7.

http://www.postemoderne.net/ondre/centrum/skola_soubory/Prirodoveda/fenolo
gie.htm

8.

http://www.rvp.cz/clanek/289/334

9.

http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf

63

8 Přílohy:
Seznam příloh:
Příloha č. 1-Dotazník pro učitele přírodovědného semináře na ZŠ
Příloha č.2-Pracovní listy
Příloha č.3-Ukázka vypracovaného pracovního listu č. 1
Příloha č. 4-Fotodokumentace z realizace projektu

64

8.1 Dotazník pro učitele přírodopisu na ZŠ
Vážení vyučující, ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku,
který využiji při zpracování vlastní diplomové práce. Ta se týká výuky botanické
části přírodovědného semináře se zaměřením na fenologická pozorování.
Předem za Váš čas a odpovědi děkuji.
Jaroslava Malá
studentka 4.roěníku PedF UK (obor biologie-pedagogika)
Pohlaví: Muž O Žena O

Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ Q SŠ O ZŠ O

1.) Ve kterých ročnících je přírodovědný seminář na vaší škole vyučován?

2.) Jaká je hodinová dotace přírodovědného semináře v jednotlivých ročnících?

3.) Porovnejte zájem u žáků o jeho návštěvnost ve srovnání s ostatními volitelnými
předměty?

4.) Stručně popište obsah přírodovědných seminářů.

5.) Využíváte výuky přímo v terénu? Pokud ano, jak často a při jakých příležitostech.

6.) Zařazujete do výuky i fenologická pozorování? Pokud ano, uveďte příklady.

7.) Z jakých pramenů čerpáte náměty pro obsah seminářů zaměřených na fenologická
pozorování?
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8.2 Pracovní listy (jaro, léto, podzim, zima)

Pracovní list č. 1

Jména členů skupiny:

Popište přesnou lokalitu stanoviště, na kterém výzkum provádíte z hlediska
geografie České Republiky, krajů, vzdálenosti a umístění k nejbližšímu městu,
vesnici až po jeho nejpřesnější lokalizaci pomocí významných prvků v okolí (vodní
tok, významné stavby, okolní ekosystém, dopravní komunikace,....)

2.) Správnost vašeho předešlého úkolu zkontrolujte a zkonfrontujte s mapou
České Republiky a s podrobnější mapou Vašeho okolí (viz níže).
Mapa okolí Vraného nad Vltavou (Okres Praha- západ, měřítko 1:25000) :
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3.) Schématicky nakreslete a heslovitě popište nejbližší okolí pozorovaného úseku
krajiny a vyznačte v něm ( čtyřmi čtverci) přibližné místo položení Vaší sítě.
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4.) Za pomoci odborné literatury přiřaďte spojnicí k ekologickým pojmům
jejich charakteristiky:

Soubor všech organismů žijících
v půdě. Zahrnuje jak rostlinnou
složku, tak živočišnou. Je nezbytný
k tvorbě humusu a půdy.

Vzhled společenstva
charakteristický pro určité období
roku, s druhy, pro něž je příznačná
doba kvetení březen až červen.
>

Ekosystém

>

Společenstvo

>

Ekologie

>

Fenologie

>

>

Základní funkční jednotka
v přírodě. Zahrnuje v sobě živou
část (tzv. biocenózu) a neživou
část.Je charakterizován vzájemnou
interakcí živých organismů a jejich
vtahy k fyzikálním a chemickým
faktorům vnějšího prostředí.
Soubor populací rostlin různých
druhů rostoucích společně na
určitém stanovišti.

Soubor všech jedinců téhož druhu,
vyskytujících se na určitém území
v určitém čase, pohlavně se
křížících.

Edafon

Nauka zabývající se vztahy mezi
podnebím, počasím a růstovými či
vývojovými fázemi rostlin. Studuje
časový (roční) průběh vývojových
stádií biologických druhů a jejich
životních projevů.

Jarní aspekt

Věda zkoumající vztahy organismů
k vnějšímu prostředí a vztahy
organismů navzájem.
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a) Napište název ekosystému, ve kterém provádíte pozorování.

b) Zamyslete se, které znaky jsou pro tento ekosystém charakteristické a ty pak
zapište na následující řádky.

c) Uveďte názvy ekosystému s nimiž ten, ve kterém provádíte pozorování, sousedí.

>

> —

a) Je v ekosystému, jehož součástí je čtvercová síť, přítomný jarní aspekt?
Správnou odpověď označte do čtverečku křížkem.

•
•

Ano
Ne

b) Napište, které druhy rostlin jsou charakteristické pro tento aspekt.
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a) Zamyslete se a zapište, která jednotlivá rostlinná patra znáte.

m
b) Podrobně si prohlédněte obsah čtverce a uveďte názvy rostlinných Dater
v
a a.
* p^icr^ JCZ SC
v nem vyskytuji.

>
>
>
>

a) Pomocí odborné literatury určete co nejvíce rostlin ve čtverci a zapište ales o"
pon
jejich rodová jména na následující řádky.
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b) Do čtvercové sítě schematicky zakreslete přibližný výskyt všech určených rostlin

Ichéma čtvercové sítě 2 x 2 m-určené druhy rostlin

A

B

1

2

rnámky:
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9.) Napište do tabulky název dominantního rodu ( nejlépe i druhu) rostlin v každém
z rostlinných pater, které jsou ve Vašem čtverci zastoupené.

patro

název rostliny

10.)
a) Mechorosty řadíme mezi rostliny ( správnou odpověď zakroužkujte):
A. Dvouděložné
B. Výtrusné
C. Jednobuněčné

b) Určete, které rody mechorostů se vyskytují ve Vaší čtvercové síti.

>

>

>

>

c) Zamyslete se a napište alespoň 3 příklady funkcí mechorostů v přírodě.

>
>

>
>
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11.) Vlastními slovy vysvětlete, jaký je rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými
rostlinami.

12.) Z rostlin ve čtverci, jejichž názvy jste určili při vypracování úkolu ě. 6 , vyberte jen
nahosemenné a zapište je do následující tabulky.

nahosemenné rostliny
1.

4.

2.

5.

3.

6.

13.) Krytosemenné rostliny dělíme na 2 skupiny- jednoděložné a dvouděložné rostliny.
Pomocí tabulky doplňte a porovnejte rozdílné charakteristické znaky jednoděložných 2
dvouděložných rostlin.

znaky dvouděložných rostlin

znaky

_™ak£jednoděložných rostlin

kořeny
cévní svazky
počet děloh
typ listové žilnatiny
květy

Rozdíly si, pokud je to možné, názorně prohlédněte na vybraných zástupcích dané skupin
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14.) Z rostlin ve čtverci, jejichž názvy jste určili při vypracování úkolu č. 6 , vyberte jen
krytosemenné, ty roztřiďte do dvou skupin (tj. jednoděložné a dvouděložné rostliny) a
správně je zapište do následující tabulky.
krytosemenné rostliny
dvouděložné

jednoděložné

<~

15.) Z každého rostlinného patra, jež je zastoupeno ve čtverci vyberte dominantní druh.
Pomocí odborných publikací pak o něm zjistěte co nejvíce informací a ty pak zapište do
následující tabulky.

název dominantní
rostliny

patro

•

charakteristika

.

—

—
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a) Z dominantní druhů všech rostlinných pater si určete jeden ( nejlépe ze stromového nebo keřového patra). Z něj si pak vyberte
jednoho jedince a označte ho barevnou stužkou .

Tento jedinec bude objektem vašeho pozorování po celý rok.
b) Pozorně a podrobně si ho prohlédněte a získané informace zapište do tabulky.
Zjištěné údaje zapište do tabulky:

název rostliny

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

Slovní poznámky k popisu vnější stavby označené rostliny:

c) Vyznačte přibližné místo jeho výskytu s popiskem a vysvětlivkou do schématu čtvercové sítě v úloze ě. 8.
d) Zdokumentujte tohoto jedince formou nákresu nebo fotografie.
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17.) Ostatní týmy seznamte s výsledky své dnešní práce:

Ostatním skupinám představte
a) všechny určené druhy rostlin vyskytující se ve čtverci.
b) Vámi vybranou a stuhou označenou rostlinu, popište ji
c) další vypozorované údaje
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Pracovní list č. 2

•

"m

f

^^

V

a •- »

•

•

»

öatum:
Číslo skupinv:

Isiéna členů skupiny:

L

1.) Rozložte svou čtvercovou síť do míst, ve kterých jste prováděli
pozorování na jaře a které máte vytyčené dřevěnými kolíky

2.) Nalezněte rostlinu, kterou jste si při jarním pozorování označili
barevnou stuhou a vypracujte následující úkoly.
a) Podrobně popište její aktuální vnější vzhled a tyto údaje zapište
e
do následující tabulky.
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Zjištěné údaje zapište do tabulky:

název rostliny

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

Vlastními slovy stručně popište vnější stavbu označené rostliny:

b) Přibližné místo jeho výskytu vyznačte s popiskem a vysvětlivkou do schématu čtvercové sítě v úloze č. 4.
c) Zdokumentujtetohoto jedince formou nákresu nebo fotografie na následující stránce.
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Zdokumentovaný aktuální stav pozorované rostliny nákresem nebo
fotoaparátem:
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i

d) Srovnejte tyto nově vypozorované údaje s jarním habitem rostliny a
rozdíly zaznamenejte do tabulky.
JARO

pozorované znaky

LÉTO

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

^—

e) Popište vlastními slovy, jak se pozorovaná rostlina během jednoho
ročního období proměnila.
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3.) Při jarním pozorování jste za pomoci odborné literatury určili co
nejvíce rodů či druhů rostlin, které se vyskytovali ve Vašem čtverci.
Nalezli jste některé z nich ve Vašem čtverci i dnes? Pokud ano,
napište jejich názvy na příslušné řádky. Správnou odpověď označte
ve čtverečku křížkem.
• Ano

• Ne

Jsou to:

4.)

a) Pomocí odborné literatury určete co nejvíce nových rostlin
(tedy těch, které se na jaře ve Vašem čtverci nevyskytovaly)ve
čtverci a zapište alespoň jejich rodová jména na následující
řádky.

n

b) Schematicky zakreslete do čtvercové sítě přibližný výskyt všech
nově určených rostlin.

Schéma čtvercové sítě 2 x 2 m-určené druhy rostlin

A

B

1

2

Poznámky:
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5.)
a) Rozhodněte, které rostlinné patro ve čtverci dominuje. Správnou
odpověď zakroužkujte:
A. Kořenové
B. Mechové
C. Bylinné
D. Keřové
E. Stromové

b) Z rostlinného patra, jež v tomto ročním období ve vytyčeném
čtverci převládá(viz zakroužkovaná odpověď na předchozí
otázku), vyberte 3 dominantní druhy. Pomocí odborných
publikací pak o nich zjistěte co nejvíce informací a ty zapište do
následující tabulky.

patro

název dominantní
rostliny

charakteristika
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6.) Ostatní týmy seznamte s výsledky vaší dnešní práce:
a) zaměřte se hlavně na změny v anatomické stavbě Vámi již z jara
označené jedince, ke kterým došlo právě z důvodu posunu ročních
období

b) ostatním skupinám představte nově určené druhy rostlin
vyskytující se ve čtverci

c) prezentujte další vypozorované údaje
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Pracovní list č. 3

Datum:
Číslo skupiny:

Jména členů skupiny:

1.) Rozložte svou čtvercovou síť do míst, ve kterých jste prováděli
pozorování na jaře a v létě, a které máte vytyčené dřevěnými
kolíky.

2.) Nalezněte rostlinu, kterou jste si při jarním pozorování označili
barevnou stuhou a vypracujte následující úkoly.
a) Podrobně popište její aktuální vnější vzhled a tyto údaje
zapište do následující tabulky.
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Zjištěné údaje zapište do

název rostliny

tabulky:

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

Vlastními slovy stručně popište nynější vnější stavbu označené rostliny:

b) Přibližné místo jeho výskytu vyznačte s popiskem a vysvětlivkou do schématu čtvercové sítě v úloze č. 4.
c) Zdokumentujte tohoto jedince formou nákresu nebo fotografie na následující stránce.
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Zdokumentovaný aktuální stav pozorované rostliny nákresem nebo
fotoaparátem:
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d) Srovnejte tyto nově vypozorované údaje jak s jarním, tak s letním habitem
rostliny a rozdíly zaznamenejte do tabulky.

pozorované znaky

JARO

LÉTO

PODZIM

kořen
stonek
list
květ
plod
výška

e) Popište vlastními slovy, jak se pozorovaná rostlina změnila od
posledního (tj. letního) pozorování.
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3.) Při jarním a letním pozorování jste za pomoci odborné
literatury určili co nejvíce rodů či druhů rostlin, které se
vyskytovali ve Vašem čtverci.
Nalezli jste některé z nich ve Vašem čtverci i dnes? Pokud ano,
napište jejich názvy na příslušné řádky. Správnou odpověď
označte ve čtverečku křížkem.
• Ano

• Ne

Jsou to:

4.)
a) Pomocí odborné literatury určete co nejvíce nových
rostlin (tedy těch, které se na jaře a v létě ve čtverci
nevyskytovaly) ve čtverci a zapište alespoň jejich rodová
jména na následující řádky.
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b) Do čtvercové sítě schematicky zakreslete přibližný výskyt
všech nově určených rostlin.

Schéma čtvercové sítě 2 x 2 m-určené druhy rostlin

A

B

1

2

Poznámky:
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5.)
a) Rozhodněte, které rostlinné patro ve čtverci dominuje. Správnou
odpověď zakroužkujte:
A. Kořenové
B. Mechové
C. Bylinné
D. Keřové
E. Stromové

b) Z rostlinného patra, jež v tomto ročním období ve vytyčeném
čtverci převláda (viz zakroužkovaná odpověď na předchozí otázku),
vyberte 3 dominantní rody/druhy rostlin. Pomocí odborných
publikací pak o nich zjistěte co nejvíce informací a ty zapište do
následující tabulky.

patro

název dominantní
rostliny

charakteristika
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6.) Ostatní týmy seznamte s výsledky vaší dnešní práce:
c) zaměřte se hlavně na změny v anatomické stavbě Vámi již z j
označeného jedince, ke kterým došlo právě z důvodu
posunu ročních období

d) ostatním skupinám představte nově určené druhy rostlin
vyskytující se ve čtverci

c) prezentujte další vypozorované údaje
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Pracovní list č. 4

V*.'. Já
v

l

Datum:

'

«r
W

/ '

v

»

,• v«
'.fc.

,:

Číslo skupiny:

Jména členů skupiny:

1.) Rozložte svou čtvercovou síť do míst, ve kterých jste prováděli
pozorování na jaře, v létě a na podzim a které máte vytyčené dřevěnými
kolíky.

1.) Nalezněte rostlinu, kterou jste si při jarním pozorování označili
barevnou stuhou a vypracujte následující úkoly.
a) Podrobně popište její aktuální vnější vzhled a tyto údaje
zapište do následující tabulky.
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Zjištěné údaje zapište do tabulky:

název rostliny

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

Vlastními slovy stručně popište nynější vnější stavbu označené rostliny:

b) Přibližné místo jeho výskytu vyznačte s popiskem a vysvětlivkou do schématu čtvercové sítě v úloze č. 4.
c) Zdokumentujte tohoto jedince formou nákresu nebo fotografie na následující stránce.
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Zdokumentovaný aktuální stav pozorované rostliny nákresem nebo
fotoaparátem:
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d) Srovnejte tyto nově vypozorované údaje jak s jarním a letním, tak
podzimním habitem rostliny a rozdíly zaznamenejte do tabulky.

pozorované
znaky

JARO

LÉTO

PODZIM

kořen
stonek
list
květ
plod
výška

e) Vlastními slovy popište, jak se pozorovaná rostlina změnila od
posledního ( tj. podzimního ) pozorování.
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ZIMA

2.) Při jarním, letním a podzimním pozorování jste za pomoci odborné
literatury určili co nejvíce rodů či druhů rostlin, které se vyskytovali
ve čtverci.
Nalezli jste některé z nich ve čtverci i dnes? Pokud ano, napište jejich
názvy na příslušné řádky. Správnou odpověď označte ve čtverečku
křížkem.
• Ano

• Ne

Jsou to:

4.)
a) Pomocí odborné literatury určete co nejvíce nových rostlin (tedy
těch, které se na jaře, v létě a na podzim ve čtverci nevyskytovaly) ve
čtverci a zapište alespoň jejich rodová jména na následující řádky.
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b) Do čtvercové sítě schematicky zakreslete přibližný výskyt všech
určených rostlin.

Schéma čtvercové sítě 2 x 2 m-určené druhy rostlin

A

B

1

2

Poznámky:
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5.)
a) Rozhodněte, které rostlinné patro ve čtverci dominuje. Správnou
odpověď zakroužkujte:
A. Kořenové
B. Mechové
C. Bylinné
D. Keřové
E. Stromové

b) Z rostlinného patra, jež v tomto ročním období ve vytyčeném
čtverci převláda (viz zakroužkovaná odpověď na předchozí otázku)
vyberte 3 dominantní rody/druhy rostlin. Pomocí odborných
publikací pak o nich zjistěte co nejvíce informací a ty zapište do
následující tabulky.

patro

název dominantní
rostliny

charakteristika
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7.)

Ostatní týmy seznamte s výsledky vaší dnešní práce:

a) zaměřte se hlavně na změny v anatomické stavbě Vámi již z jara
označeného jedince, ke kterým došlo právě z důvodu posunu ročních
období
b) ostatním skupinám představte nově určené druhy rostlin vyskytující
ve čtverci

c) prezentujte další vypozorované údaje
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8.3 Ukázka vypracovaného pracovního listu (jaro)

Pracovní list č. 1

ar®
Datum:
Číslo skupiny:

Jména členů skupiny:

1.) Popište přesnou lokalitu stanoviště, na kterém výzkum provádíte z hlediska
geografie České Republiky, krajů, vzdálenosti a umístění k nejbližšímu městu,
vesnici až po jeho nejpřesnější lokalizaci pomocí významných prvků v okolí
(vodní tok, významné stavby, okolní ekosystém, dopravní komunikace,....).
Nacházíme se ve středočeském kraji, okrese Praha-západ, na pravém břehu řeky
Vltavy asi 2km jižně od Prahy-5 Zbraslav. Síť pokládáme v Jarovském údolí, na úpatí Zvolské Homole, přibližně 5m od levého břehu Jarovského potoka a 10m od lesní cesty.
Na druhém břehu potoka sídlí chatová osada Jarov a asi 20()-250m směrem k toku Vltavy
vede železniční dráha.
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2.) Správnost vašeho předešlého úkolu zkontrolujte a zkonfrontujte s mapou České
Republiky a s podrobnější mapou Vašeho okolí (viz níže).
Mapa okolí Vraného nad Vltavou (Okres Praha- západ, měřítko 1:25000) :

M m m ^ s
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v

I

3.) Schématicky nakreslete a heslovitě popište nejbližší okolí pozorovaného úseku
krajiny a vyznačte v něm ( čtyřmi čtverci) přibližné místo položení Vaší sítě.
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4.) Za pomoci odborné literatury přiřaďte spojnicí k ekologickým pojmům jejich
charakteristiky.

Soubor všech organismů žijících
v půdě. Zahrnuje jak rostlinnou
složku, tak živočišnou. Je nezbytný
k tvorbě humusu a půdy.

Vzhled společenstva
charakteristický pro určité období
roku, s druhy, pro něž je příznačná
doba kvetení březen až červen.

Základní funkční jednotka
v přírodě. Zahrnuje v sobě živou
část (tzv. biocenózu) a neživou
část.Je charakterizován vzájemnou
interakcí živých organismů a jejich
vtahy k fyzikálním a chemickým
faktorům vnějšího prostředí.
>

>

Ekologie
Soubor populací rostlin různých
ruhů rostoucích společně na
určitém stanovišti.

Fenologie

>

Edafon

>

Jarní aspekt

Soubor všech jedinců téhož druhu,
vyskytujících se na určitém území
v určitém čase, pohlavně se
křížících.
Nauka zabývající se vztahy mezi
podnebím, počasím a růstovými či
vývojovými fázemi rostlin. Studuje
časový (roční) průběh vývojových
stádií biologických druhů a jejich
životních projevů.
Věda zkoumající vztahy organismů
k vnějšímu prostředí a vztahy
organismů navzájem.
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5.)

a) Napište název ekosystému, ve kterém provádíte pozorování.
Smíšený les

b) Zamyslete se, které znaky jsou pro tento ekosystém charakteristické a ty pak
zapište na následující řádky.
Přítomnost jehličnatých i listnatých stromů, ...

d) Uveďte názvy ekosystému s nimiž ten, ve kterém provádíte pozorování, sousedí:
Např. jehličnatý les.

c.

—

—-

6.)
a) Je v ekosystému, jehož součástí je čtvercová síť, přítomný jarní aspekt?
Správnou odpověď označte do čtverečku křížkem.

0
•

Ano
Ne

b) Napište, které druhy rostlin jsou charakteristické pro tento aspekt.

sasanka hajní

dymnivka dutá

orsej jarní

křivatec žlutý

7.)
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a) Zamyslete se a zapište,která jednotlivá rostlinná patra znáte.

>

kořenové
mechové_

>

bylinné

>

keřové

>

stromové

d) Podrobně si prohlédněte obsah čtverce a uveďte názvy rostlinných pater, jež se
v něm vyskytují.

a. kořenové_
b. mechové_
c. bylinné
d. stromové

8.)
a) Pomocí odborné literatury určete co nejvíce rostlin ve čtverci a zapište alespoň
jejich rodová jména na následující řádky.
orsej jarní

dymnivka dutá

rozrazil

svízel

habr obecný

javor babyka

měřík
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b) Do čtvercové sítě schematicky zakreslete přibližný výskyt všech určených rostlin

Schéma čtvercové sítě 2 x 2 m-určené druhy rostlin

A
4

B
1

l

L

2.

1

H

if

3
2

l

5"

3
2

1
2

2

r

C

3
2

1
2.

2
2

Poznámky:
1 měřík
2 orsej jarní
3 dymnivka dutá
4 rozrazil

©

2

?

l

i

1

5 svízel
6 habr obecný
7 javor babyka
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9.) Napište název dominantního rodu ( nejlépe i druhu) rostlin v každém z rostlinných
pater, které jsou ve čtverci zastoupené.

název rostliny

patro
mechové

měřík

bylinné

orsej jarní

stromové

habr obecný

10.)
a) Mechorosty řadíme mezi rostliny ( správnou odpověď zakroužkujte).
A. Dvouděložné
( £ ) Výtrusné
C. Jednobuněčné

b) Určete, které rody mechorostů se vyskytují ve Vaší čtvercové síti.

a.

měřík

c.

b.

d.

e) Zamyslete se a napište alespoň 3 příklady funkcí mechorostů v přírodě.
f.

zadržují vodu a vlhkost

g. potrava pro j iné organismy.
h. úkryt pro j iné organismy
i.

brání sesuvu půdy
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11.) Vlastními slovy vysvětlete, jaký je rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými
rostlinami?
U nahosemenných rostlin semeno není, na rozdíl od rostlin krytosemenných, ukryto v plodu,
leží volně na plodolistu.

12.) Z rostlin ve čtverci, jejichž názvy jste určili při vypracování úkolu č. 6 , vyberte jen
nahosemenné a zapište je do následující tabulky.
nahosemenné rostliny
1.

4.

2.

5.

3.

6.

13.) Krytosemenné rostliny dělíme na 2 skupiny- jednoděložné a dvouděložné rostliny.
Pomocí tabulky doplňte a porovnejte rozdílné charakteristické znaky jednoděložných a
dvouděložných rostlin.

znaky dvouděložných rostlin
hlavní a vedlejší

uspořádané
2
zpeřená
4-5ti četné

Rozdíly si, pokud je to možné,

názorně

znaky

znaky jednoděložných rostlin

kořeny

svazčité kořeny

cévní svazky

neuspořádané

počet děloh

1

typ listové žilnatiny

souběžná

květy

3-5ti četné

prohlédněte na vybraných zástupcích dané skupin
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14.) Z rostlin ve čtverci, jejichž názvy jste určili při vypracování úkolu č. 6 , vyberte jen
krytosemenné, ty roztřiďte do dvou skupin (tj. jednoděložné a dvouděložné rostliny) a
správně je zapište do následující tabulky.

krytosemenné rostliny
jednoděložné

dvouděložné
orsej jarní
dymnivka dutá
rozrazil
habr obecný
javor babyka
svízel

15.) Z každého rostlinného patra, jež je zastoupeno ve čtverci vyberte dominantní druh.
Pomocí odborných publikací pak o něm zjistěte co nejvíce informací a ty pak zapište do
následující tabulky.

patro

název dominantní
rostliny

mechové

měřík

bylinné

orsej jarní

stromové

habr obecný

charakteristika
Menší mech, dole výrazně hnědě chlupatý, až 5
cm vysoký, s hojnými postranními výběžky.
Lístky okrouhlé, horní, větší tvoří koncovou
růžici. Tobolka je oválná. Velmi hojný okolo
pramenišť, u potoků, v lesích i na shnilém dřevě.
Vytrvalá bylina, vysoká 10-30cm, jedna z prvních
rostlin kvetoucích na jaře. Roste na vlhkých
místech. Kromě vyživovacích kořenů má
kořenové hlízy, které umožňují ukládat výživné
zásobní látky a kvést na začátku vegetačního
období. Těmito hlízami, ale i rozmnožovacími
pacibulkami v paždí listů, se může vegetativně
rozmnožovat.Často vůbec nevytváří plody.
Strom s hladkou borkou. Mladé listové čepele jsou
zřasené, na okraji ostře pilovité. Samicí jehnědy
jsou válcovité, kratší než samicí, ale dlouze
stopkaté. Plod je oříšek přirůstající k listenu
různého tvaru. Plodenství je ve svazečcích
dlouhých asi 15cm a širokých žmm. Lesní druh
nížin až po podhorský stupeň, který tvoří
samostatná společenstva (dubohabřiny).
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16.)
a) Z dominantní druhů všech rostlinných pater si určete jeden ( nejlépe ze stromového nebo keřového patra). Z něj si pak vyberte
jednoho jedince a označte ho barevnou stužkou .

Tento jedinec bude objektem vašeho pozorování po celý rok.
b) Pozorně a podrobně si ho prohlédněte a získané informace zapište do tabulky.
Zjištěné údaje zapište do tabulky:

název rostliny
habr obecný

kořen

stonek

list

květ

plod

výška

zdřevnatělý

pupeny- 27ks

-

-

35cm

Slovní poznámky k popisu vnější stavby označené rostliny:
Vybraný stromek je asi 35cm vysoký. Nachází se ve čtverci B4. Na 3 hlavních zdřevnatělých větvích, které vyrůstají z kmenu je asi 27
pupenů.

c) Přibližné místo jeho výskytu vyznačte s popiskem a vysvětlivkou do schématu čtvercové sítě v úloze č. 8.
d) Zdokumentujte tohoto jedince formou nákresu nebo fotografie.
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17.) Ostatní týmy seznamte s výsledky své dnešní práce:

Ostatním skupinám představte
a) všechny určené druhy rostlin vyskytující se ve čtverci
b) Vámi vybranou a stuhou označenou rostlinu, popište ji
c) další vypozorované údaje

112

8.4 Fotodokumentace realizace projektu

Obr. 1 Výroba čtvercové sítě (sk. 1)

Obr. 2 Výroba čtvercové sítě (sk. 2)

Obr. 3 Jarní pozorování (sk. 2)

Obr. 4 Jarní pozorování (sk. 1 a 2)

Obr. 5 Pokládání čtvercové sítě - podzim

Obr. 6 Kerblík lesní - léto
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(Anthríscus nitida)
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Obr. 8 Václavka obecná - podzim

(Ficaria věrna)

-(Armillaria mellea)
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Obr. 9 Označená rostlina habr obecný
(Carpinus betulus) - jarní pozorování

Obr. 10 Označená rostlina habr obecný
(Carpinus betulus)-\etní pozorování

Obr. 11 Označená rostlina habr obecný
(Carpinus betulus) - podzimní pozorování

Obr. 12 Označená rostlina habr obecný
(Carpinus betulus) - zimní pozorování
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