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51  | Úvod

1  | Úvod

V naší publikaci se zaměřujeme na případové studie určené pro peda-
gogické účely, tzv. výukové případové studie. Jejich využití se orientuje 
do výuky didaktik v pregraduální přípravě budoucích učitelů pedagogic-
kých a fi lozofi ckých fakult. 

Věříme, že tato publikace poslouží k využívání případových studií ve vý-
uce a vzdělávání a podpoří také jejich výzkumné využití. Jednotlivé ka-
zuistiky poskytují celkový náhled na zkoumanou situaci, ale s ohledem 
na podrobnosti každého případu. 

Defi nujeme pojem výuková případová studie, vymezujeme její typ a funkci.

Výukové případové studie se vztahují k didaktické kategorii projektové-
ho vyučování. Pomocí případových studií je možné ukázat studentům 
učitelství, jak lze využít kategorii projektového vyučování pro rozvoj klí-
čových kompetencí žáka, naplnění mezipředmětových vztahů, průřezo-
vých témat prostřednictvím zážitkových, kreativních forem vzdělávání 
využívajících umění (výtvarné, hudební, dramatické, literárnědramatické, 
multimediální tvorba). Ukazujeme vysokoškolským pedagogům, jak pra-
covat s kategorií výukových případových studií s cílem naplňovat profesní 
kompetence učitele v pregraduální přípravě. Sbírka realizovaných škol-
ních projektů může sloužit také učitelům základních škol jako didaktický 
námět pro realizaci projektového vyučování. Z témat školních projektů 
a určených mezipředmětových vazeb lze projektovat také integrovanou 
tematickou výuku. 
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V praktické části publikace předkládáme výukové případové studie a di-
daktický manuál (teaching note), který je návodem učitele pro použití 
výukové případové studie ve své výuce seminářů obecných a oborových 
didaktik. Pro didaktický manuál jsme vytyčili základní komponenty k výu-
kové případové studii. 

V poslední části publikace uvádíme sbírku realizovaných školních projektů 
včetně detailního popisu aktivit. Zahrnuje celkem 15 vybraných pedago-
gických projektů, které byly voleny dle předmětů, jednotlivých témat 
a reprezentují různou škálu témat. Zveřejňujeme jejich plné znění pro 
dokreslení celkových výstupů školních projektů. Tato sbírka realizovaných 
školních projektů je podkladem pro vznik výukových případových studií. 

Věříme, že výuková případová studie zaměřená na projektové vyučování 
a uvedená sbírka případů školních projektů poskytne čtenářům poznatky 
pro efektivní výuku v obecných a oborových didaktikách. Uplatní se funk-
ce a významy výukové případové studie v pregraduální přípravě učitelů 
a podpoří se tak funkční součinnost mezi teorií a praxí. 

Uvedené školní projekty jsou výsledkem intenzivní práce celého týmu pro-
jektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, jehož hlavním řešitelem je 
Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem Společnost pro kreativitu 
ve vzdělání. Projekt, který byl řešen v období 2016–2019, je fi nancován 
Evropskou unií a koncepčně zastřešen britským programem Kreativní 
partnerství (The Creative Partnerships). Spoluautorkou textu školních pro-
jektů uvedených ve sbírce školních projektů je MgA. Mi chaela Kuříková. 

Realizované školní projekty vytvořili učitelé, umělci a členové týmu Krea-
tivního partnerství pro inkluzivní školu.

1.1 Popis řešené problematiky

Vysokoškolští pedagogové dokládají svůj výklad ve výuce reálnými příkla-
dy, příběhy z pedagogické praxe a z běžného života. Ve výuce budoucích 
učitelů a pedagogů lze využít speciálně zpracované rozsáhlejší případy 
z praxe – výukové případové studie. Pomocí těchto případových studií 
jsou studenti vedeni k tomu, aby se naučili profesně uvažovat a kvalifi -
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kovaně rozhodovat (Mareš, 2016). Výuka s případovými studiemi vstou-
pila do terciárního vzdělávání s uplatněním aktivizačních a aplikačních 
metod vyučování. V České republice je užití případových studií rozšířeno 
v pregraduální výuce v oborech ošetřovatelství, lékařství, manažersko-
-ekonomických a dalších formách a oborech vzdělávání. 

Výuková případová studie je typicky psána jako příběh, v němž vystupují 
konkrétní osoby a/nebo který je vnímán z pozice osoby mluvčího (Liang – 
Wang, 2004). Dnes jsou obvyklou součástí většiny učebních textů ve své 
stručné i extenzivnější podobě. Komplexnější výukové případové studie 
jsou potom nabízeny k výuce ve sbírkách případových studií či k zakou-
pení v databázích (tzv. case clearing houses) (Štrach, Acta Oeconomica 
Pragensia, 2007).

Existuje mnoho podob případových studií pro pedagogické účely, je tedy 
obtížné jejich vymezení. V souladu s Marešem (2016) o výukové případo-
vé studii (instructional case study) hovoříme, pokud zahrnuje jak činnost 
učitele, tak studentů. 

Výukovou případovou studii definujeme jako specifický prostředek, 
nástroj pro učitelovo vyučování a studentovo učení. Jde o komplexní 
učební úlohu, která studentům prezentuje dobře strukturovaný problém. 
Předkládá jim reálný příběh či příběh převzatý z reality, ale poněkud zjed-
nodušený, včetně podmínek, v nichž se odehrává. Tento problém mají 
studenti vyřešit, přičemž bývá koncipován tak, aby neměl jednoduché, 
obvyklé řešení (Mareš, 2016). Práci s výukovou případovou studií je mož-
né uskutečnit ve skupinové organizační formě (kooperativní řešení pro-
blému, skupinová diskuse), která vyžaduje od studentů, aby analyzovali 
předložené materiály a informace samostatně doplňovali. 

V našich výukových případových studiích pracujeme s kategorií projekto-
vého vyučování v realizovaných školních projektech základních a střed-
ních škol. U studentů učitelství tak rozvíjíme dovednost projektovat tuto 
didaktickou kategorii, formulovat motivační i edukační cíle projektové 
výuky a plánovat její refl exi. Přispějeme tak k optimalizaci vysokoškolské 
výuky (rozvoji dovednosti rozhodovat se, porozumění odborným poj-
mům, schopnosti řešit představené problémy). Studenti využívají také 
sbírku případových studií školních projektů. Předkládáme reálné příběhy 
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ve zjednodušené podobě. Samostatné výukové případové studie jsou 
koncipovány s cílem jejich analýzy a doplňování informací studenty. 

1.2 Výuková případová studie

Mezi autory nepanuje shoda v tom, co je případová studie. Na případo-
vou studii lze pohlížet jako na výběr toho, co bude „studováno“, nikoliv 
jako na metodologii (Creswell, 2007). 

V odborné terminologii se lze setkat s pojmem „edukační případová 
studie“. 

Scott  a Morrison (2006) jí defi nují jako empirickou studii prováděnou 
v lokalizovaných hranicích prostoru a času, zkoumající zajímavé aspekty 
vzdělávací aktivity, programu, instituce nebo systému především v při-
rozeném kontextu. 

Slavík et al. (2017, s. 15) citují Beaty (1999, s. 138), která vymezuje peda-
gogickou kazuistiku jako komplexní příklad určitého problému podpo-
rující situační (situované) učení, poskytující vhled do kontextu problému 
a ilustrující jeho hlavní prvky. Obdobně Davisová a Wilcocková (2003, 
s. 3–4) charakterizují kazuistiku jako demonstraci určitého teoretického 
konceptu v jeho aplikační oblasti. S tím je ve shodě přístup, který využívá 
případových studiích ke zkoumání tacitních znalostí příslušníků různých 
profesí (Cianciolo, Matthew, Sternberg & Wagner, 2006). 

Lze se set kat také s termínem „Case-based learn ing (CBL)“. Je to metoda 
založená na aplikaci získaných poznatků z reálných situacích, podporuje 
vyšší úrovně poznání (viz Bloomova taxonomie kognitivních úloh). Přípa-
dy představují disciplinárn í problém nebo problémy, pro které studenti 
vymýšlejí řešení pod vedením vzdělavatele (http://edutechwiki.unige.ch/
en/Case-based_learning).

Případové metody nebo case-based learning, stejně jako jiné metody 
založené na problémech, mají za cíl rozvíjet schopnost studentů řešit pro-
blémy pomocí znalostí, konceptů a dovedností souvisejících se sem iná-
řem/kurzem. Případy poskytují tzv. kontextové učení (McKeachie, 2006). 
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Pracujeme s termínem výukové případové studie, jež nabízejí pedago-
gům slibnou příležitost, jak používat tuto metodu pro disciplíny ve vzdě-
lávání učitelů, s cílem rozvíjet jejich profesní kompetence.

1.2.1  Výuková případová studie – vymezení její funkce, 
typu a forem

Výukové případové studie plní několik funkcí. Studenti rozvíjejí doved-
nost analytického myšlení, úsudku, refl exe a diskuse. Získají dovednosti 
myslet kriticky, komunikovat a podporuje se skupinová dynamika. Vzniká 
partnerství mezi studenty a učiteli i mezi studenty. Pomocí výukových 
případových studií  podpoříme efektivnější kontextové učení a uchování 
v paměti, vyjádříme důvěru studentům tím, že sami naleznou odpovědi 
(také na otázky „jak“, ale i „proč“), získají pohled na problém z různé 
perspektivy (Bruner, 2002; Christensen, Garvin a Sweet, 1991).

Učitel se „setkává s novým pohledem na staré problémy nebo i ověřuje 
klasická řešení nově vzniklých problémů. Pomocí této metody jsou stu-
denti motivováni a angažováni. Mohou ve skupinách vzájemně při řešení 
úkolu spolupracovat“ (Bruner, 2002).

Scholz, R., W. Tietje, O. (2002) citují Brunera (1991), případová metoda:

 Je efektivní, pokud využívá aktivní učení, zahrnuje sebeobjevování, 
kde učitel slouží jako facilitátor.

 Podporuje schopnost kritického myšlení tak, že využívá otázek, které 
modeluje učitel, a řídí diskusi a debatu.

 Vytváří prostor pro rozhodování.

 Modeluje učební prostředí: nabízí výměnu a tok myšlenek od jedné 
osoby k druhé. 

 Modeluje proces indukčního učení od zkušenosti, které je cenné při 
podpoře celoživotního učení. Podporuje také efektivnější kontextové 
učení. Napodo buje reálné situace a prostředí.



1  | Úvod10

Grant (1997) nastínil přínosy použití případových studií jako interaktiv-
ní vzdělávací strategie a posunul důraz z aktivit zaměřených na učitele 
na aktivity zaměřené více na studenty. Raju a Sanker (1999) prokazují 
důležitost použití případových studií, aby byli studenti vystaveni skuteč-
ným problémům, s nimiž se mohou potýkat. Případové studie byly také 
spojeny se zvýšenou motivací studentů a zájmem o předmět (Mustoe 
a Croft, 1999). Podporují schopnost studenta syntetizovat, vyhodnoco-
vat a aplikovat informace z přednášek a učebních textů. Případy nám 
mohou pomoci organizovat a přinést do život a abstraktní a nejednotné 
koncepty, formulovat rozhodnutí (Speaking of teaching, 1994).

Případové studie prohlubují vědecké porozumění a dovednosti kritické-
ho myšlení a pomáhají studentům vidět, jak věda souvisí s jejich životy 
(Herreid, 2012).

Výzkum (Freeman et al., 2 014) prokázal, že využití případových studií je 
efektivnější než klasická přednáška ve smyslu nabytí schopnosti repro-
dukovat a použít znalosti a schopnosti, stejně tak jako dosáhnutí vyšší 
motivace studentů k učení. K podobným závěrům došel Boney (2015), 
jehož výsledky naznačují, že případové studie, bez ohledu na zdroj, jsou 
výrazně účinnější než jiné výukové metody. 

Je možné podotknout, že současný pedagogický výzkum poskytuje ome-
zené důkazy o tom, že použití výukovýc h případových studií účinněji 
podporuje plnění výukových cílů. 

Dále umožňují demonstrovat aplikaci teoretických konceptů, a tak pře-
klenout propast mezi teorií a praxí. Podporují aktivní učení. Poskytují 
příležitost pro rozvoj klíčových dovedností, jako je komunikace, skupi-
nová práce a řešení problémů. Zvyšují potěšení studentů z tématu, a tím 
i jejich touhu učit se.

Případová studie mívá podobu popisného nebo výzkumného (problé-
mového) dokumentu. Obsahem je důkladná vícedimenzionální analýza 
souvislostí, prvků a reality situace. Důraz je kladen na explicitní diskusi 
se smyslem pro detaily a odlišné návrhy řešení (Merseth, 1991).

Výukové případové studie vnímáme jako vysoce přirozený způsob výuky, 
který v sobě obsahuje problémové učení a podporuje především rozvoj 
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analytických schopností. V souladu s Herreidem (2011) podporují řešení 
složitých problémových úloh a usnadňují rozvoj vyšších úrovní Bloomovy 
taxonomie kognitivního učení; od znalosti a porozumění k aplikaci, ana-
lýze a hodnocení. Dalším efektem je interdisciplinární učení. 

Schiller (2006) uvádí její význam v aplikaci vědeckého vzdělávání, a to 
proto, že je mimořádně fl exibilní. Dle Herreida je to p  říběh se vzděláva-
cím poselstvím.

Je formou aktivního učení, jež v sobě obsahuje další podskupiny výu ko-
vých metod, například metody situační a herní strategie učení. Všech-
ny takovéto strategie používají zkrácené verze událostí v reálném čase 
(Leigh, 2015). 

Například Leigh (2015) umisťuje výukovou případovou studii do katego-
rizačního modelu, a to do širšího spektra simulačních aktivit, simulačních 
her za použití případových studií pro demonstraci teoretických a prak-
tických souvislostí. 

Podle typu případové studie se orientuje další postup práce s touto me-
todou. Rozlišujeme následující typy případové studie:

Rozsáhlá, podrobná případová studie – obsahuje 100 stran i více. Student 
si obvykle přečte celý případ individuálně a připraví si svá rozhodnutí 
s doporučeními ke změně na základě analýzy případu. Případ je poté 
projednáván.

Popisné, narativní případy – části případu jsou uvedeny postupně, 
do 5 stran textu, s kterými student pracuje během dvou nebo více se-
tkání, poskytuje se vždy jedna stránka a následuje diskuse, formulace 
hypotéz a naplňování cílů učení; pro část případu jsou stanoveny otázky. 

MiniCases, tzv. minipřípady – pro použití v jednom setkání, jsou jasně 
zaměřené, slouží k aplikaci teoretických konceptů. 

Bullet Cases – jedná se o dvě až tři věty s jedním základním bodem, pro-
blémem.

Řízená případová studie – krátké případy jsou okamžitě následovány vy-
soce adresnými otázkami). 
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Možnost volby – z 4–5 řešení si ve skupinách studenti musí vybrat a obhá-
jit jedno řešení) (Waterman. (1998). Investigative Case Based Learning. 
Planning for Case-Based Learning. Citace online. Dostupné z: http://www.
bioquest.org/lifelines/PlanningStages.html).

Při prvotním ověřování výukových případových studií jsme pracovali s po-
pisným typem případové studie a tzv. minipřípady.

Obecněji lze typ případu vymezit jako: případy fakticky založené, složité 
problémy napsané za účelem stimulace diskuse ve třídě, zahrnují interak-
tivní, realistické a specifi cké situace zaměřené na studenty. Pro výukové 
případové studie využíváme realizované školní projekty, v nichž jsme 
určili problémové okruhy a specifi cké situace.
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2  |  Postup tvorby 
a práce s výukovou 
případovou studií

Různí autoři popisují způsob využití výukové případové studie v procesu 
výuky vysoké školy. Stejně jako u jiných metod výuky efektivní uplatnění 
případové studie vyžaduje, aby učitelé určili konkrétní cíle, kterých chtějí 
dosáhnout. Obecně řečeno, případy mohou pomoci aplikovat teoretické 
koncepty do reálného prostředí, situací, včetně budování analytických 
dovedností studentů. Práce s výukovými případovými studiemi ve skupi-
nách pomůže rozvíjet interpersonální dovednosti a schopnost pracovat 
v týmu. 

Christensen uvádí práci s výukovou případovou studií ve třech odlišných 
úrovních: 

Na první úrovni studenti formulují problém, logické závěry a společně je 
prezentují. Studenti diskutují o problému jiného studenta, komentují ho. 

Na druhé úrovni mohou být studentům přiřazeny role ve vztahu k jejich 
znalostem a zájmům. 

Na třetím stupni studenti vzájemně diskutují, přebírají svou vlastní od-
povědnost za způsob řešení. K diskusi volíme otevřené otázky. Je také 
důležité klást otázky průzkumné a relační (Christensen, 1987, s. 35). 

Zadání případové studie by mělo studentům poskytnout dostatek infor-
mací k tomu, aby mohli najít řešení. Studenti by měli pochopit podstatu 
a kontext problému, cíl učební úlohy, klíčové faktory, které je třeba zo-
hlednit, jaké jsou možné alternativy řešení a jaké řešení by doporučili.
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Ve většině situací má výuková případová studie tohoto typu obdobnou 
strukturu: student se rozhoduje a řeší určitý reálný a aktuálním problém, 
který musí být vyřešen. Případová studie obsahuje popis kontextu, 
ve kterém je problém řešen, popis subjektu a dále například tabulky, 
úryvky rozhovorů, obrázky, videa. Následují otázky nebo úkoly, které 
mají studenti zodpovědět nebo vyřešit (citace online: Boston University, 
2016).

Další možností je výukové případové studie předložit jako tzv. ukončené 
případy založené na faktech. Studenti následně provádějí jejich analýzu. 

Při použití tzv. nedokončených, otevřených případů jsou závěry a výsled-
ky otevřené, ještě nejsou jasné. Studenti musí předvídat, podávat návrhy 
a formulovat závěry. Variantou, avšak s úskalím, jsou fi ktivní případy, 
které píše sám učitel. Musejí však odrážet skutečnou edukační realitu. 
Originální dokumenty, jako je použití novin, zpráv, datových souborů 
(Indiana University Teaching Handbook, 2005). 

V kapitole 4 pracujeme s podobou ukončených případů, které vycháze-
jí z realizovaných školních projektů na základních a středních školách. 
Studenti pracují s fakty a provádějí jejich analýzu. Části ve výukových 
případových studií jsou vytvořeny jako otevřené případy. Studenti tedy 
předvídají, podávají návrhy a formulují závěry. Kompletní popis školních 
projektů je zahrnut v kapitole 5 Sbírka realizovaných školních projektů. 
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3  |  Výukové případové 
studie ve výuce obecných 
a oborových didaktik

Výukové případové studie zaměřujeme především na dvě cílové skupiny: 
vysokoškolské učitele (vzdělavatele) a studenty obecných a oborových 
didaktik pedagogických a fi lozofi ckých fakult. 

Následující tabulka 1 uvádí cílové skupiny našich výukových případových 
studií.

Tabulka 1 Cílové skupiny výukových případových studií, možnosti jejich 
využití a očekávané přínosy

Cílové skupiny výukových 
případových studií

Možnosti využití výukových 
případových studií Očekávaný přínos

Vysokoškolští učitelé 
(vzdělavatelé)

Uplatnění ve výuce obecných 
a oborových didaktik, 
rozvoj koncepcí a modelů 
vysokoškolské výuky pro 
podporu optimálního učení 
studentů

Rozvoj profesních 
kompetencí vysokoškolských 
pedagogů 

Studenti obecných 
a oborových didaktik 
pedagogických 
a fi lozofi ckých fakult

Metoda výuky seminářů 
obecné a oborové didaktiky 
(skupinové formy práce, 
kooperativní formy práce, 
diskusní metody)

Rozvoj kompetence 
oborově  předmětové, 
didaktické/psychodidaktické, 
pedagogické, zvýšení 
motivace ve výuce i navození 
zájmu o danou problematiku 
Rozvoj pedagogických 
dovedností
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Cílové skupiny výukových 
případových studií

Možnosti využití výukových 
případových studií Očekávaný přínos

Učitelé základních škol Realizace projektového 
vyučování, integrované 
tematické výuky pro 
naplnění výstupů šk olních 
vzdělávacích programů 
(slouží jako předloha)

Rozvoj kompetence 
oborově předmětové, 
didaktické/psychodidaktické, 
pedagogické

Ředitelé základních škol Plánování projektového 
vyučování, integrované 
tematické výuky

Podpora procesů učení 
a jejího hodnocení

Jak je patrné z tabulky 1, výukové případové studie jako celek, ale i její 
oddíly mohou využívat různé cílové skupiny. 

Aplikace případové metody závisí na vysokém pedagogickém mistrovství 
učitele. Vzdělavatel musí reagovat tvůrčím způsobem na názory a posto-
je účastníků. Musí dobře ovládat danou problematiku a být metodicky 
na vysoké úrovni. Případová metoda je náročná na vyučovací čas. Je za-
ložena na konkrétním zadání, jehož prezentace je vždy časově náročná. 
Stejně je tomu i s nezbytnými diskusemi, které nelze bezpečně časově 
ohraničit. 

V současné době je navazující magisterské studium učitelství koncipová-
no jako dvouleté. Během tohoto období mají studenti učitelství završit 
své zvolené odborné disciplíny dvou aprobačních předmětů a osvojit si 
náročné profesní kompetence. 

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů by měla být orientována na zís-
kání potřebných dovedností, a to v návaznosti na teoretické znalosti, 
které jsou stěžejní pro kvalifi kovaný výkon profese a které již jako takové 
v dalším vzdělávání nezískají. Snahou při zkvalitňování výuky je zařadit 
do přípravného vzdělávání takové předměty, které umožní učitelům lépe 
pochopit pedagogickou realitu a adekvátní praktické dovednosti.

Existuje řada různých pohledů na konkrétní strukturu a třídění jednotli-
vých profesních kompetencí. I samotný termín kompetence je vymezo-
ván nejednotně.
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Klíčové profesní kompetence jsou chápány jako komplexní, fl exibilní sou-
bor znalostí, dovedností, refl ektovaných zkušeností, hodnot a postojů. 
Mohou mít také podobu charakteristik klíčových profesních činností, 
které jsou považovány za nezbytné pro kvalitní výkon profese.

Zajistit vhodné podmínky pro úspěšné naplnění profesního profi lu učitele 
a osvojení základních učitelských kompetencí je velmi obtížné. Extenzivní 
cesta – zvyšování počtu hodin pedagogických a didaktických předmětů – 
není možná. Zbývá tedy pouze cesta zvyšování efektivity a modernizace 
metod výuky a přiblížení obsahu výuky oborových didaktik potřebám 
reálného edukačního prostředí (Mach, 2009). 

Očekáváme, že práce s výukovými případovými studiemi realizovaná 
ve výuce seminářů a v domácí přípravě studentů povede k rozvoji pe-
dagogických dovedností a klíčových profesních kompetencí budoucích 
učitelů, včetně dalších významných rysů učitelské profese. 

Profesní rozvoj učitelů má tři základní složky – institucionální další vzdě-
lávání učitelů, sebevzdělávání a také znalosti, zkušenosti a dovednosti 
získané profesní praxí učitele. Tyto tři součásti profesního rozvoje se 
na vzájem doplňují a pro profesní rozvoj jednotlivce (a kvality školy) jsou 
všechny tři nezastupitelně významné (Kohnová, 2016).

Požadované profesní kompetence studenti nezískají pouze učením se 
zpaměti nebo odvozováním, ale také vlastní činností, zkušeností nebo 
prožitkem. Stěžejní přestává být učivo zaměřené na jeho pouhé osvoje-
ní, stává se prostředkem k dosažení konkrétní vědomosti, dovednosti, 
postoje a kompetence. Slavík et al. (2017) usilují prostřednictvím transdis-
ciplinární didaktiky o teoretické zdůvodnění i empirické ověřování po-
třebnosti a přínosnosti didakti ckých kazuistik jak pro zkoumání kvality 
výuky, tak pro cyklické sdílení znalostí v profesním společenství učitelů. 

Profesní kompetence postihují odborné předpoklady či způsobilosti po-
žadované pro úspěšný výkon profese. Formují se postupně, nejdříve se 
v přípravě na profesi utváří jejich nezbytné jádro a dále se rozvíjejí v prů-
běhu profesní dráhy získáváním zkušeností a dalším vzděláváním. Pro-
fesní kompetence zahrnují komponenty znalostí, dovedností, zkušeností, 
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postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně provázané 
a chápané celostně (Vašutová, 2007).

V tabulce 2 uvádíme přínos výukových případových studií k rozvoji kate-
gorie pedagogických dovedností, profesní kompetence jsou pak zastře-
šujícím termínem. Žádoucí pedagogickou dovednost student získává jako 
komplex vědomostí, rozhodování a činnosti.

Tabulka 2 Výukové případové studie a jejich přínos k rozvoji 
pedagogických dovedností a profesních kompetencí studentů 
učitelství 

Přínosy výukové případové studie k rozvoji dimenze pedagogických 
dovedností 
(vědomosti, rozhodování, činnost)

Přínosy výukové 
příp adové studie 
k rozvoji profesních 
kompetencí studentů 
učitelstvíVědomosti Rozhodování Činnost

Pochopení a hluboká 
úvaha

Kritické hodnocení Práce ve skupině, 
kooperace, 
komunikativní 
dovednosti

Kompetence 
předmětová

Analýza komplexních 
poznatků

Předložit alternativní 
postupy a strategie

Projektovat 
a refl ektovat

Projektovací 
kompetence

Označení vzájemných 
vztahů mezi 
kategoriemi

Uskutečnit 
algoritmické 
a heuristické 
strategie 
rozhodování

Ovládat strategie 
vyučování a učení 

Kompetence 
didaktická/
psychodidaktická

Pedagogické dovednosti lze vymezit jako komplexnější způsobilost sub-
jektu k projektování, realizaci a hodnocení výuky, výchovnému působení 
a k řešení pedagogických situací. Pedagogické dovednosti se vytvářejí 
a rozvíjejí při řešení pedagogických situací. 

Výše představeným výčtem profesních kompetencí je do značné míry po-
psán charakter složitosti přípravy studentů pro výkon učitelské profese.

Vymezením komplexního souboru profesních kompetencí určujeme 
vzdě lávací výstupy studenta v tématu projektového vyučování v domé-
nách: znalosti, postoje, dovednosti. Kompetence specifi cky vymezené 
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pro projektovou výuku jsou součástí obecných profesních kompetencí 
uváděných J. Vašutovou v Profesním standardu učitele (2004, s. 92) a jsou 
ukázkou jejich konkretizace. Srov. Kratochvílová, (20016). Online, dostup-
né z: http://konference.osu.cz/pdae/dok/2-2016.pdf.

V průběhu práce s výukovou případovou studií si studenti osvojují důle-
žité profesní kompetence pro výkon budoucího učitelského povolání. 
Získáním profesních kompetencí potřebných pro realizaci projektové 
výuky v praxi je pak zárukou efektivního a úspěšného rozhodování a jed-
nání učitele.

Mach (2009) uvádí další dovednosti: dovednost koncipovat pedagogic-
kou situaci jako cílenou aktivitu, dovednost vytvořit prekoncept mode-
lové pedagogické situace, dovednost předjímat průběh výstupu (včetně 
prekoncepční analýzy), dovednost přetvořit vyučovací koncept do podo-
by reálné (nebo simulované) situace, dovednost komparovat prekoncept 
s realitou, dovednost posoudit svůj výkon ze záznamu a pojmenovat dílčí 
profesní prvky, dovednost přijmout názory druhých a včlenit je do sebe-
refl ektivního uvažování, dovednost (po analytické fázi) modifi kovat své 
postoje, chování a metody (vytvoření postkonceptu).

3.1  Výuková případová studie jako způsob poznání 
kategorie projektového vyučování a rozvoje 
profesních kompetencí v učitelské přípravě

Výukové případové studie věnující se projektovému vyučování: poskytují 
po pis pro pochopení této didaktické kategorie (1); zaměřují se na pro-
cesní otázky a problémy (2); všímají si konkrétního obsahu projektové-
ho vyučování (3); předsta vují edukační realitu ve školské praxi (4); řeší 
praktickou aplikaci ve školní praxi (5); hodnotí efektivitu této metody 
ve vztahu k naplňování RVP ZV (6); slouží jako didaktické náměty a in-
spirace pro realizaci ve školské praxi (7); hodnotí projektovou metodu 
a konkrétní význam v jednotlivých případech (8).

Základní podmínkou pro výběr případů je jejich skutečná realizace pro-
jektového vyučování ve školním prostředí základních a středních škol. 
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Případy realizovaného projektového vyučování jsou součástí projektu 
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu (Projekt Kreativní partnerství 
pro inkluzivní školu CZ.02.3.61/0.0 /0.0/16_012/0000601 je spolufi nancován 
Evropskou unií). Společnost pro kreativitu ve vzdělání realizoval projekt 
od října 2016 do září 2019 jako partner Univerzity Palackého v Olomouci. 

Koncept projektu je zastřešen britským programem Kreativní partner-
ství (The Creative Partnership). Projekt nastavuje systém strukturova-
né spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž vzniká výuka s využitím 
kreativních metod a umění, která se zaměřuje mimo jiné na individuální 
podporu žáků. Kromě zavádění programu na několika základních školách 
v rámci celé České republiky je program p ilotně zaváděn na středních 
školách bez maturitní zkoušky. Realizace projektu proběhla od října 2016 
do září roku 2019. Celkově je do projektu zapojeno 14 škol, přičemž jsou 
zapojeny střední i základní školy. V rámci projektu bude podpořeno při-
bližně 1000 žáků, přičemž nejméně 290 žáků je ze sociálně znevýhod-
něného nebo kulturně odlišného prostředí. Cílem projektu je rozvíjení 
klíčových kompetencí, funkční gramotnosti, motivování žáků k učení, 
zlepšení so ciálního klimatu ve třídě a rovněž podpora žáků ze sociálně 
znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Efektivita progra-
mu je podpořena akčním výzkumem ve všech zapojených třídách, který 
realizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Působnost projektu zahrnuje 
celkem 8 krajů: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký 
kraj, Olomoucký kraj, Vysočina, Moravskoslezský kraj, Ostravský kraj. 
Do projektu se zapojilo celkem 32 škol. Počet podpořených žáků činí 
1836 (Citace [online] Projekty Kreativního partnerství pro inkluzivní školu, 
dostupné z: https://www.crea-edu.cz/projekty/kreativni-partnerstvi-pro-
-inkluzivni-skolu).

Vycházíme z odkazu pragmatické pedagogiky Deweya (1904, 1932); Pří-
hody (1936), a z požadavků na konstruktivisticky orientovaný model uče-
ní, s důrazem na autentičnost. Je nutné vybavit studenta nejen znalostmi 
deklarativními, ale také zkušeností se znalostí procedurární. 

Učitelská znalost vedle specifi ckých vědomostí z věd, umění, techniky 
a sportu obsahuje deklarativní znalosti: vědět „co“ a představy o do-
vednostech, tj. procesuální znalosti (vědět „jak“). Učitelé potřebují spe-



213  | Výukové případové studie ve výuce obecných a oborových didaktik

cifi cké, praxi refl ektující znalosti kontextuá lní (vědět „proč“), tj. znát 
odborné zdůvodnění smyslu své činnosti a dokázat vysvětlit důsledky 
svých činností pro rozvoj a vzdělávání žáků (Atkinson, Glaxton, 2001).

Předmětem výukových případových studií je kategorie projektového vy-
učování, kterou řadíme k náročným, komplexním metodám vyučování. 
Úspěšná realizace této výukové metody je pro studenty učitelství značně 
obtížná a vyžaduje především osvojení si celého komplexu pedagogic-
kých dovedností a profesních kompetencí. Problémem je také způsob 
realizace pedagogických projektů ve školách, kde studenti realizují svou 
pedagogickou praxi. Naše zkušenosti se shodují se zjištěním Kratochvílo-
vé (2016), představa učitele se míjí s charakteristikami projektu, po stu-
dentovi je žádána realizace integrované tematické výuky. Student tak 
nemá možnost v praxi zhlédnout či si vyzkoušet skutečné projektové 
vyučování.

Naším cílem je rozvíjet profesní kompetence studentů učitelství, které 
jim umožní plánovat, realizovat a vyhodnocovat projektové vyučová-
ní ve školách. Využitím výukových případových studií ve výuce didaktik 
působíme jak na kognitivní, tak na afektivní složku studentova postoje 
k projektovému vyučování s požadavkem zařazení do jeho repertoáru 
výukových metod.

Ze zjištění dle Kratochvílové (výsledky seberefl exe studentů v letech 
2014–2016) vyplývá, že stále vyšší procento studentů tuto metodu vnímá 
jako významnou pro rozvoj žáků a jako jednu z metod, kterou je vhodné 
do výuky zařazovat. Což potvrzuje naše zjištění prekonceptů studentů 
didaktik před výukou tohoto tématu. Pro studenty didaktik je projektové 
vyučování především výuková metoda rozvíjející klíčové kompetence 
žáka. Vnímají ji jako metodu aktivizační.

Profesní příprava budoucích učitelů k projektovému vyučování obsahuje 
soubor znalostí, dovedností a postojů získaných v předmětech obecná 
pedagogika, obecná a školní didaktika, komunikační dovednosti, pe-
dagogická diagnostika. V předmětu kurikulum a jeho tvorba je jedním 
z výstupů představit plán pedagogického projektu a jeho hodnocení. 
Z našich zkušeností vyplývá, že pouhý návrh tématu a tvorba plánu pro-
jektového vyučování činí studentům značné obtíže. Výuka didaktik je 
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vedena takovým způsobem, aby byli studenti na konci semestru schop-
ni tvorby pedagogického projektu: projekt naplánovat (formulovat cíle 
pedagogického projektu, vytvořit sadu kritérií pro hodnocení projektu). 
V rámci pedagogické praxe pak refl ektovat reálné situace a konfronto-
vat je se subjektivní teorií nebo s teorií v odborných publikacích týkající 
se projektového vyučování. Výukové případové studie se nám jeví jako 
možná cesta k naplnění těchto výstupů.

Příprava na projektovou výuku probíhá v několika fázích: přípravná 
(1.–3. ročník), realizační a seberefl ektivní (4. ročník) a integrační (5. roč-
ník) a vychází z kompetenčního profi lu učitelů projektové výuky. Opírá 
se o klíčový koncept současných proměn učitelského vzdělávání. V nava-
zujících magisterských učitelských oborech je nyní nutné zvládnout obor 
didaktika během dvou let. Je prodloužena cesta od základních poznatků 
a pilířů oboru bakalářského studia k poznatkům učitelské přípravy. 

Na refl ektivně orientovanou profesní přípravu, v níž jsou studenti sti-
mulováni k refl exi svých zkušeností, se zaměřila Kratochvílová (2009, 
2014, 2016). 

Pro výběr jednotlivých výukových případů vycházíme z požadavku na 
dosáhnutí požadovaných vzdělávacích výstupů studentů didaktik. Násle-
dující tabulka 3 uvádí výstupy znalostí, dovedností v kategorii plánování, 
realizace a vyhodnocení pedagogického projektu.
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Tabulka 3 Vzdělávací výstupy v oblasti znalostí, dovedností v kategorii 
plánování, realizace a vyhodnocení pedagogického projektu

Plánování/ příprava projektu
Příprava 
projektu 
a vymezení 
dílčích kroků

Sestavení 
struktury plánu 
projektu

Formulace 
cílů rozvoje 
osobnosti žáka: 
oblast kognitiv-
ní, afektivní, psy-
chomotorická 

Formulace 
edukačního i mo-
tivačního cíle 
pedagogického 
projektu

Volit výstup/
výstupy
pedagogického 
projektu

Vytvořit časový 
plán projektu

Plánování vyhod-
nocení realizace 
projektu

Ve vztahu 
k formulovaným 
cílům projekto-
vého vyučování 
určit repertoár 
výukových 
metod, forem, 
materiálně- 
-didaktických 
prostředků 

Volba předpoklá-
daných učebních 
činností pro 
žáky, formulace 
učebních úloh, 
volba předpoklá-
daného způsobu 
a kritérií hodno-
cení výsledků 

Realizace
Možný způsob realizace projektového vyučování během souvislé praxe (spolupráce studen-
ta se zvolenou školou a cvičným učitelem, aby bylo projektové vyučování nebo model ITV 
v souladu se ŠVP dané školy).
Vyhodnocení
Volba předpokládaného způsobu a kritérií hodnocení výsledků.
V případě realizace student vyhodnocuje výsledky a výstupy projektového vyučování a zpra-
covává podklady pro závěrečnou pedagogickou refl exi.
Písemná seberefl exe pedagogického projektu/mo delu ITV  probíhá na základě 
pedagogických a obecně didaktických kritérií. Tvoří tedy tři samostatné části, jež jsou 
záznamem každé z fází koncepce projektu/modelu ITV, tj. fáze přípravy, realizace a refl exe.

V poslední fázi lze uplatnit model intuitivního praktika v učitelské přípra-
vě dle T. Atkinsona a G. Claxtona (the intuitive practitioner). 

Autoři vidí uvedený model jako pomoc krizi učitelské profesionality. 
V tomto modelu kladou důraz na tři zásadní charakteristiky:

1.  Přisuzování příčin (reason), které je ovlivňováno teoretickými učitel-
skými znalostmi (theoretical knowledge) a vyústí v dovednost pláno-
vat proces vzdělávání. 
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2.  Intuitivní vhled (intuition) je reprezentován znalostmi v akci, moh-
li bychom také říci činnostními znalostmi, imanentními nebo také 
skrytými znalostmi či dovednostmi (knowledge in action, tacit 
knowledge), které vyústí v dovednost realizovat plán procesu vzdě-
lávání v praxi.

3.  Refl exe (refl ection) umožní vytvářet tzv. kontextové znalosti (kon-
textual knowlege), tedy znalosti kontextu a souvislostí teorie a praxe, 
které umožní nahlédnout a posoudit vše v plánu, včetně předchozí 
intuice praxe (Atkinson, Claxton).

Pedagogický projekt se tak stává osobitým dílem, který lze považovat 
za výsledek, proces i způsob profesního pedagogického dění (Slavík, 
1996, 1999). 

Pedagogický projekt, jeho tvorba, realizace a refl exe vypovídá o úrovni 
osvojených učitelských kompetencí, tj. o vědomostech, dovednostech, 
pedagogickém myšlení, rozhodování, zkušenostech s tvořivou činností 
a kontextuálními znalostmi z pedagogické refl exe reality.

Domníváme, že v českém prostředí nejsou dosud výukové případové 
studie při výuce didaktik dostatečně využity. Pro využití výukových pří-
padových studií je možné převzít volně dostupné případové studie nebo 
tyto studie přizpůsobit pro svou vlastní výuku. Při tvorbě vlastních přípa-
dových studií je možné se opřít o aktuální trendy či události, což může 
zkrátit čas potřebný na přípravu tematického zaměření. Pedagog může 
do případové studie přenést vlastní zkušenosti z praxe, pokud jimi dis-
ponuje. V tom případě také může pružně reagovat na možné scénáře vý-
voje řešení případové studie. Sdílení případových studií s kolegy umožní 
hledat nové nápady a zároveň představuje určitou formu oponentury, 
která je pro kvalitní případové studie typická. Pojetí a skladba výukových 
případových studií, především synopse výukové případové studie, je vo-
lena na základě našich zkušeností a prací s prekoncepty při osvojování 
znalostí, dovedností a postojů v tématu projektového vyučování.
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4  |  Výukové případové 
studie a didaktický 
manuál (teaching note)

V kapitole jsou uvedeny výukové případové studie pro výuku kategorie 
projektového vyučování. Představujeme celkem 15 výukových případo-
vých studií. Vyberte si výukovou případovou studii, která splňuje vaše 
výukové cíle a je vhodná pro vaše studenty dle jejich dosavadních znalostí 
a zkušeností (pro rychlou orientaci vám poslouží synopse případu). Pro 
samotnou přípravu na výuku pomocí případové studie stanovte výuko-
vé cíle s požadovanými vlastnostmi. Návrh cílů uvádíme v didaktickém 
manuálu.

Úspěšná výuka pomocí případových studií často zahrnuje řadu různých 
výukových metod, které jsou v souladu se stanovenými cíli, pomáhají 
udržovat zájem a apelují na různé učební styly studenta. Mezi ně může 
patřit hraní rolí, situační metody, skupinová diskuse nebo studentské 
prezentace.

Následující výukové případové studie zahrnují široké pole školních projek-
tů z různých vzdělávacích oblastí/oborů vymezených v RVP ZV a RVP SOV, 
realizovaných na obou stupních základních a středních odborných škol.

Dle doporučení Mareše (2016) se výukové případové studie skládají ze 
dvou částí:

1. vlastní případová studie, kterou studenti pod vedením učitele řeší;

2. didaktický manuál (teaching note).
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V didaktickém manuálu s oporou o práci Heatha (2015) rozlišujeme tyto 
části:

Didaktický manuál (teaching note)

1. Synopse výukové případové studie 

 Stručný popis toho, o čem je případ a jeho kontext.

2. Klíčová slova

 Výčet souvisejících kategorií a pojmů, řešené téma.

3. Cílová skupina 

 Určení cílové studijní skupiny.

4. Výukové cíle a klíčové otázky/problémy

 Výukové cíle a určení klíčových otázek/problémů, kterých mají stu-
denti dosáhnout. 

5. Učební strategie

 Jak lze případ použít ve výuce. Například spouštěcí otázky pro zahá-
jení diskuse o případu; nápady pro skupinovou práci; návrh, jak může 
být učení konsolidováno na konci případové relace, atd. Tato část 
odráží vlastní styl výuky.

6. Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ

 Otázky a úkoly k řešenému případu. Seznam otázek určených k pod-
poře diskuse o klíčových otázkách případu.

7. Reference 

 Odkazy na relevantní doplňující, podpůrné materiály týkající se přípa-
du nebo souvisejících otázek. 

8. Zkušenost s používáním případu 

 Zpětná vazba o tom, jak s případem studenti pracovali v různých stu-
dijních skupinách. 

9. Multimédia

 Odkazy na videoklipy a zvukové klipy, které jsou pro daný případ re-
levantní.
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Didaktický manuál (teaching note) je instruktáž k výukovému případu 
a poskytuje představu o tom, jak používat případ v konkrétním vyučo-
vání.

Doprovází výukový případ a je určen pro použití v učebně. Sdělujeme, 
čeho má student po skončení řešení výukového případu dosáhnout. 
Poskytujeme učiteli/vzdělavateli obecné porozumění obsahu případu, 
cíle, klíčové otázky nebo otázky a navrhované vyučovací přístupy (Heath, 
2015).

Dle Cinneida (2006) jsme postupovali tak, že psaní didaktického manuá-
lu – teaching note – předcházelo produkci samotné výukové případové 
studii, neboť její podrobný popis sloužil jako osnova, kolem níž se rozvi-
nul text výukové případové studie.

Výukové případové studie ověřujeme v této podobě pouze jednou bě-
hem akademického roku 2019/2020 v šesti studijních skupinách studentů 
didaktik a dvou skupinách studentů disciplíny Aktivizační metody na Pe-
dagogické fakultě UP. Po opakovaném ověření výukových případových 
studií dojde k jejich následné revizi. Zaměříme se na následující otázky: 
Jak reaguje pilotní skupina studentů? Jsou otázky dobře postaveny? Od-
povídá případ požadované náročnosti studia didaktiky? Při výběru těchto 
otázek jsme vycházeli z Jenningse (1997).

Pro každou výukovou případovou studii jsou stanoveny cíle a klíčové 
otázky a problémy, které jsou stěžejní pro přípravu učitele na seminář. 
Tyto cíle refl ektují synopsi výukové případové studie. Učitel (vzdělavatel) 
je volí vzhledem k úrovni studentů a určuje náročnost a počet výukových 
cílů v rámci probíraného učiva projektového vyučování. 

Učební strategie, výukové metody, tzn. jak použít výukovou případovou 
studii ve své výuce, zahrnují širokou škálu metod a forem, jež zprostřed-
kují tzv. učení se z případů. Následující tabulka 4 uvádí několik učebních 
strategií, metod, jež mohou být použity při práci s případem.
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Tabulka 4 Příklad učebních strategií pro práci s výukovou případovou 
studií

Učební strategie, 
výuková metoda Význam Vzdělavatel (učitel) Studenti dokážou…

Individuální učení Rozvinutí dialogu 
mezi studentem 
a vzdělavatelem

Případy mohou být 
studovány v tutoriálu 
nebo pomocí 
individuálního zadání

Vést dialog mezi ním 
a vzdělavatelem;
napsat komentáře 
k položeným 
otázkám; vyjádřit 
vlastní názor 

Práce s případem 
v malých skupinách

Podpora 
autoregulace 
vlastního učení

Zadání případu 
malým skupinám 
k jejich analýze 
a následné podání 
zprávy zástupcem 
skupiny 

Analyzovat případ 
a napsat krátkou 
zprávu k případu 

Přerušený případ Rozvoj analýzy, 
syntézy a hodnocení 
(viz Bloom)

Přijímání informací 
po částech

Pracovat kontinuálně 
a domýšlet správné 
řešení případu; 
odhalovat nesprávné 
odpovědi

Diskuse Rozvoj dovednosti 
kritického myšlení

Usnadňuje diskusi 
mezi dvěma 
diametrálně 
protichůdnými 
názory

Argumentovat, 
pracovat ve skupině, 
prezentovat 
argumenty 
prostřednictvím 
diskuse

Hraní rolí Pochopit různé 
pohledy, rozvoj 
kreativního myšlení 
a rozvoj empatie

Struktura rolí, refl exe 
na závěr hraní rolí

Pochopit názory 
zúčastněných stran; 
popsat stanoviska 
všech zúčastněných 
stran

Skládankové učení Podpora vzájemného 
učení a převzetí 
odpovědnosti 
za své vlastní učení, 
spolupráce všech 
během učení

Vytvořte domovské 
týmy, přiřaďte každé 
skupině část případu 
ke studiu; vytvořte 
nové učební týmy, 
kde studenti řeší 
proces osvojení si 
učiva; skupiny se 
na závěr přeskupují 
do svých domovským 
týmů, kde si předávají 
učivo v jeho celkové 
podobě; skupiny 
si na závěr kladou 
refl ektivní otázky

Být zodpovědní 
za své vlastní učení, 
zodpovědnost 
za učení ostatních; 
kooperovat 
ve skupině; 
formulovat a klást 
refl ektivní otázky 
k části učiva
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Učební strategie, 
výuková metoda Význam Vzdělavatel (učitel) Studenti dokážou…

Otevřené versus 
uzavřené případy

Otevřené případy: 
podpora analýzy, 
syntézy a hodnocení 
(viz Bloomova 
taxonomie); 
uzavřené případy 
poskytují spíše 
znalosti

Práce s otevřenými 
i uzavřenými případy 

Otevřené: vyhodnotit 
fakta a zvážit 
možnosti a důsledky 
rozhodnutí;
uzavřené: analyzovat 
fakta v případu; 
řešit problémové 
otázky související 
s případem

Kombinace 
výukových metod

Podpora různých 
strategií učení 
studentů

Práce v malých 
skupinách 
zakončených 
společnou diskusí; 
individuální 
práce a možnost 
konzultovat 
s jakoukoliv 
autoritou; 
vypracování 
otázek studenty 
a společná diskuse se 
vzdělavatelem

Diskutovat nad 
položenými 
problémovými 
otázkami; společně 
formulovat otázky 
k případu s učitelem/
vzdělavatelem

Virtuální třídy Podpora práce 
ve skupině; 
realizace domácí 
přípravy studenta

Studenti pracují 
s případovými 
studiemi v online 
prostředí; mohou 
pracovat ve skupině; 
vzdělavatel poskytuje 
rady online.

Diskutovat 
nad položenými 
otázkami; 
pracovat společně 
na odpovědích 
ve skupině

Didaktický manuál teaching note představuje různé učební strategie 
použité při práci s výukovou případovou studií. Stejný výukový případ 
lze použít i několikrát ve stejném semináři. Studenti se tak vracejí k pří-
padu s novými analytickými technikami a nástroji. Naše výukové přípa-
dové studie na základě témat školních projektů demonstrují teoretické 
koncepty didaktiky v aplikovaném prostředí. Použili jsme je především 
k jejich kontextualizaci.
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Výuková případová studie 1

Vyjmenovaná slova v projektovém vyučování

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Vyjmenova-
né příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Osvojení si učiva 
vyjmenovaných slov patří k jednomu z obtížných úkolů, již na 1. stupni zá-
kladní školy. Důvodem je jednak mechanické pamětní učení a náročnost 
pochopení celého systému vyjmenovaných a slov příbuzných. Současná 
kritika se týká také problematiky způsobu osvojení některých vyjmeno-
vaných slov, která se málo používají, např. vyžle nebo lýko. Realizované 
projektové vyučování představovalo způsob, jak si žáci procvičili a upev-
nili učivo o vyjmenovaných slovech pro ně aktivním přístupem. Cestou 
projektového vyučování došlo k podpoření mezipředmětových vazeb, 
stýkají se zde výtvarné a dramatické činností s fi xací jazykových jevů, 
aplikace vědomostí a dovedností potřebných k osvojování si spisovné 
podo by českého jazyka, uplatnění logického myšlení jako základ pro jas-
né, přehledné a srozumitelné vyjadřování. U žáků se rozvíjely tyto oblasti: 
kog nitivní, emocionální, sociální a motorická. Projektovým vyučováním 
se ovlivnil proces poznávání, získávání zkušeností žáka, měnila se míra 
a intenzita motivace žáka. Finálním produktem celého projektového 
vy učování bylo divadelní představení Vyjmenovaný příběh. Zlepšila se 
kooperace mezi žáky, rozvinula se a posílila sebedůvěra žáků. Projek-
tové vyučování pracovalo s mezipředmětovými vztahy českého jazyka 
a literatury, výtvarné výchovy a prvouky. 

Didaktický manuál 1

Synopse výukové případové studie: Na 1. stupni základní školy se učitelka 
Jana potýká s problémem osvojení si vyjmenovaných slov. Žáci si dobře 
v jejích hodinách pamětně osvojili ucelené řady vyjmenovaných slov. Mají 
však problém vysvětlit význam vyjmenovaného slova, vytvořit s vyjme-
novaným slovem vlastní větu či jen rozhodnout, zda se jedná o slovo 
příbuzné, či nikoliv. Její žáci jsou v hodinách českého jazyka velmi pasivní, 
v učebnicích se nacházejí stereotypní cvičení, která jsou vnímána žáky 
jako „dril“. Jana chtěla změnit způsob, jakým se její žáci učí vyjmenovaná 
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slova. Rozhodla se k tématu vyjmenovaných slov vytvořit projektové vy-
učování, které by vyřešilo uvedené problémy, s nimiž se potýká. Zamýšlí 
se nad mezipředmětovými vztahy, jež by chtěla využít. Plánuje v peda-
gogickém projektu využít umělecké a kreativní metody, které by výrazně 
odlišily její nynější pojetí výukových metod ve vztahu k vyjmenovaným 
slovům. Očekává, že novým pojetím tématu vyjmenovaných slov posílí 
vnitřní motivaci žáků k učení. 

Klíčová slova: vyjmenovaná slova, výtvarná výchova, dramatická výcho-
va, divadlo.

Cílová skupina: studenti oborových a předmětových didaktik, školních di-
daktik, učitelských oborů, projektování vzdělávací aktivity. Forma studia 
je prezenční i kombinovaná. Předpokládané vstupní znalosti studentů: 
základy obecné a školní didaktiky. Pomocí výukové případové studie da-
ného předmětu učitel zjišťuje úroveň aplikace znalostí studentů o pro-
jektovém vyučování.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou při práci s vý-
ukovou případovou studií určit problém při osvojování vyjmenovaných 
slov žáky, navrhnout výukové metody pro plánované projektové vyučo-
vání, využít pro plánovaný projekt mezipředmětové vazby předmětů čes-
ký jazyk a literatura, výtvarná výchova, prvouka a dramatická výchova. 
S jakými problémy se Jana potýká? Proč k popsaným problémům v její 
výuce došlo? Je plánované projektové vyučování vhodným řešením? Jaké 
výukové metody, organizační formy a aktivity mohou být realizovány 
v projektovém vyučování ve vztahu k určeným mezipředmětovým vaz-
bám?

Učební strategie: Studenti řeší problémové otázky pomocí diskusních 
metod ve skupinové organizační formě. Nabízí se diskusní metoda Phi-
lips, metoda 365. Úvodem čtou případ, analyzují popsaný problém. Stu-
denti analyzují výukovou situaci, diskutují o identifi kovaných problémech, 
navrhují řešení, prezentují svá řešení. Na závěr porovnávají svá řešení 
s realizovaným školním projektem uvedeným ve sbírce pedagogických 
projektů.
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Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Učitelka Jana stojí před problémem osvojení si vyjmenovaných slov 
v jejích hodinách. 1.1 Popište příčiny problému. Pokuste se nalézt 
od povědi na tyto otázky: 1.2 Je plánované projektové vyučování 
vhod ným řešením? 1.3 Jaké budou očekávané efekty projektového 
vy učování ve vztahu k žákovi? 

2.  Je vhodným řešením v projektovému vyučování využít mezipřed-
mětových vztahů předmětů výtvarná výchova, dramatická výchova 
a prvouka? Pokuste se nalézt odpovědi na tyto otázky: 2.1 Jaké drama-
tické a výtvarné techniky lze pro realizaci mezipředmětových vazeb 
navrhnout?

3.  Jaké výukové metody, formy a aktivity by učitelka Jana měla po -
užít v realizaci projektu? Pokuste se nalézt odpovědi na tuto otázku: 
3.1 Vyberte vhodné žákovské produkty projektového vyučování.

4.  S oporou o realizovaný projekt ve sbírce pedagogických projektů na-
lezněte odpovědi na tuto otázku: 4.1 Jsou popsané aktivity, metody 
a formy efektivní ve vztahu k naplňování vzdělávacích výstupů a klí-
čových kompetencí žáka?

Reference: Realizovaný školní projekt ve sbírce pedagogických projek-
tů. Publikace: Vyjmenované čtení o přírodě, Výři nesýčkují, Proč chtěl 
ptakopysk do Solopysk aneb vybraná slova pro vybíravé děti. Přílohy: 
„Jak dědeček zasadil pelyněk“, „O nenasytném Otesánkovi z Přibysla-
vy“, Pojmová mapa vyjmenovaných zvířat. Pro domácí přípravu je nutné 
zadat zdroj týkající se projektové výuky, např. Lukášová, H. Jak připravit 
kvalitní pedagogický projekt.

Zkušenost s používáním případu: V pilotním ověření studie studentům 
nečinilo potíže určit problém učitelky češtiny při osvojování vyjmenova-
ných slov. Vyvozovali příčinné souvislosti vzniklého problému. S oporou 
diskuse jmenovali očekávané efekty projektového vyučování ve vztahu 
k žákovi. Značné potíže studentům činilo navrhnout metody, formy a ak-
tivity pedagogického projektu. Důvodem byl jejich omezený metodický 
repertoár výukových metod a forem. Obtížná orientace v klasifi kaci vý-
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u kových metod dle různých autorů. V této studii šlo o řešení skutečné-
ho případu. Studenti se shodli na následujících úskalích pedagogického 
projektu: náročnost na čas, pomůcky a materiál. Učivo se jim zdálo být 
nedostatečně systematizováno. Vyslovili obavy s naplněním plánovaného 
kurikula v hodinách českého jazyka.

Výuková případová studie 2

Prvouka hravě aneb místo, kde žijeme 

Jde o výukovou případovou studii z realizovaného školního projektu 
Prvo uka hravě aneb místo, kde žijeme. Jedním z tematických celků vzdě-
lávací oblasti Člověk a jeho svět je téma „Místo, kde žijeme“. Pedagogic-
kého projektu se zúčastnili žáci prvního stupně. 

V projektu žáci poznávali místní a regionální skutečnosti. Pomocí prak-
tických úkolů se v žácích probudil kladný vztah k místu jejich bydliště 
a vztah k naší zemi. Pedagogický projekt čerpal především z průřezových 
témat Osobnostní a sociální rozvoj a Výchova demokratického občana, 
jenž se zajímá o své bydliště a jeho okolí. Cílem pedagogického projektu 
bylo pomoci žákům pochopit učivo prostřednictvím zážitkových aktivit. 
Po skončení projektu žáci dokázali: zhodnotit místo, kde žijí, prostřednic-
tvím realizovaných aktivit, uvědomit si důležitost místa, kde žijí, a vytvořit 
si pozitivní vztah k těmto místům, realizovat výstavu svých prací (ve škole 
a ve veřejném prostoru města). 

Didaktický manuál 2

Synopse výukové případové studie: Na prvním stupni základní školy byl 
uskutečněn třídní projekt ve 4. ročníku základní školy, jenž podpořil aktiv-
ní občanství a zapojování do regionální komunity. Učitelé se při plánování 
projektu potýkali s absencí závazných výstupů, které by se explicitně 
tématem Místo, kde žijeme zabývaly. Cíl projektu založený na podpoře 
občanské angažovanosti žáka a aktivního zapojení do komunitního života 
bylo obtížné provázat s doporučeným učivem a výstupy RVP ZV. Téma 
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Místo, kde žijeme tak učitelé v plánu projektu čerpali z průřezových témat 
v RVP ZV.

Klíčová slova: Místo, kde žijeme, RVP ZV, Člověk a jeho svět, 1. stupeň, 
aktivní občanství a zapojování do regionální komunity, průřezová témata 
RVP ZV.

Cílová skupina: Cílovou skupinu výukové případové studie tvoří studenti 
obecných a oborových didaktik společenskovědních předmětů, studenti 
předmětu Kurikulum a jeho tvorba, pokrývá také předměty Projektování 
vzdělávací akce. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou po práci 
s vý ukovou případovou studií určit vzdělávací oblast (v RVP ZV), s níž 
projektové vyučování pracovalo. Pochopit kurikulární zakotvení tématu 
Místo, kde žijeme v RVP ZV. Posoudit, zda učivo a očekávané výstupy 
jsou navrženy tak, aby odpovídaly současnému požadavku společnosti 
vychovávat aktivní občany. Označit průřezová témata RVP ZV (Osob-
nostní a sociální rozvoj a Výchova demokratického občana) jako zdroj 
tématu a problému pro plán projektové vyučování. Formulované klíčo-
vé otázky: V jaké vzdělávací oblasti je Místo, kde žijeme ukotveno? Jaké 
vzdělávací obory zahrnuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, Člověk 
a společnost? Jaké žádoucí znalosti, dovednosti a postoje jsou důležité 
pro aktivní život v občanské společnosti? Jak se liší v tematickém celku 
učivo oblastí Člověk a jeho svět s celkem Člověk ve společnosti? Jaké oče-
kávané vzdělávací výstupy požaduje RVP ZV v tematickém celku Místo, 
kde žijeme? Jaká prů řezová témata v RVP ZV pracují s naším cílem pro-
jektového vyučování Místo, kde žijeme?

Reference: kurikulární dokumenty RVP ZV, ŠVP vybrané školy, tematické 
plány vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Pracov-
ní listy s otázkami a úkoly. Plné znění pedagogického projektu ve sbírce.

Učební strategie: Studenti pracují ve skupinách a řeší stanovené otázky 
a problémy. Nejprve analyzují stanovený problém výukové případové stu-
die. Odpovědi na otázky řeší analýzou kurikulárních dokumentů v RVP ZV 
a zvoleném ŠVP základní školy. Pro pochopení kurikulárního rámce vy-
tvářejí pojmovou mapu zobrazující ukotvení tématu Místo, kde žijeme. 
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Ve dvojicích analyzují učivo a očekávané výstupy vzdělávacích oblastí Člo-
věk a společnost a Člověk a jeho svět. Rozhodují, zda jsou navrženy tak, 
aby odpovídaly současnému požadavku společnosti vychovávat aktivní 
občany. Formulují problémy v průřezových tématech RVP ZV.

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Učitelé plánují projektové vyučování na téma Místo, kde žijeme. 
1.1 Formulujte jejich cíl pedagogického projektu. 1.2 Z jakých vzdělá-
vacích oblastí a oborů projektování čerpají pro plán jejich projektu? 
Jaké je pojetí průřezových témat v RVP ZV? 1.3 Vypracuj pojmovou 
mapu kurikulárního rámce Místo, kde žijeme.

2.  S oporou o vzdělávací výstupy a učiva vzdělávacích oblastí Člověk 
a jeho svět a Člověk a společnost studenti určí žádoucí znalosti, do-
vednosti a postoje důležité pro aktivní život v občanské společnosti. 
2.1 Porovnej závazné učivo vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět 
s oblastí Člověk ve společnosti. 2.2 Doplň „chybějící“ očekávané vý-
stupy RVP ZV, které pomohou žákům lépe pracovat se svými znalost-
mi a především je využívat v jejich osobním životě. 

Zkušenost s používáním případu: Studenti byli schopni pracovat s hlav-
ními pojmy RVP ZV a zaznamenat je do předem připravené pojmové 
mapy. Obtíže jim činila práce s cílem projektu. Určení žádoucích znalostí, 
dovedností a postojů důležitých pro aktivní život v občanské společnosti 
činilo největší obtíže. Na základě analýzy závazného učiva vzdělávacích 
oblastí Člověk a jeho svět a oblastí Člověk ve společnosti doplnili tyto 
očekávané vzdělávací výstupy o dovednosti a afektivní rovinu kurikula 
(např. navrhnout možnosti zlepšení životního prostředí města a tyto ná-
vrhy realizovat). Problémy studentům činilo určení integrujících předmě-
tů a vzdělávacích oblastí pro plánovaný projekt. 
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Výuková případová studie 3

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Superhrdin-
ské veličiny a fyzikální zákony. Učitel fyziky uchopil téma pedagogického 
projektu netradičním způsobem. Pomocí oblíbených superhrdinů vysvět-
loval fyzikální zákony a vědecké teorie. Využil tak záliby většiny žáků 
v su per hrdinech. Pro podporu digitální gramotnosti žáků byla vytvořena 
aplikace do tabletů, která využila rozšířenou realitu a s jejíž pomocí se 
žákům přiblížila jednotlivá fyzikální témata hravou a interaktivní formou. 
Projektové vyučování se uskutečnilo na základní škole v 6. a 7. třídě. Dle 
RVP ZV náleží do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, předmětu fyzika. 
Dle RVP ZV byla zvolena témata LÁTKY A TĚLESA: měřené veličiny, PO-
HYB TĚLES; SÍLY: pohyby těles, gravitační pole a gravitační síla, tlako-
vá síla a tlak, třecí síla, výslednice dvou sil stejných a opačných směrů, 
Newtonovy zákony, rovnováha na páce a pevné kladce, MECHANICKÉ 
VLASTNOSTI TEKUTIN: Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický 
tlak, Archimédův zákon. Žáci toto učivo memorovali bez porozumění, 
kladení a řešení problémových otázek. Učitel si na začátku plánování 
projektu položil otázku, co stojí za nezájmem o předmět fyzika, a hledal 
k tomu realistická řešení. Projektové vyučování tak přispělo ke zvýšené-
mu zájmu o učivo fyziky. Při plánování projektu učitel a přizvaný umělec 
vycházeli z analýzy především oblíbených témat fyziky, činností a me-
tod upřednostňovaných při výuce. V projektu se realizovaly činnosti, 
při nichž žáci získali nové zkušenosti, které následně pozitivně ovlivnily 
postoje žáků. Integrovalo se zde téma superhrdinů a v dalším bloku pak 
výchovy, které se spojují v jednom konkrétním tématu. Vznikly podrobné 
metodiky i podpůrné materiály pro výuku v pedagogickém projektu. Je-
jich podrobný popis je uveden ve sbírce pedagogických projektů. Vlastní 
zážitek během projektového vyučování byl pro učitele fyziky impulzem 
pro změnu zaběhlých zvyklostí a jeho vyučovacího stylu. Díky pochopení 
fyzikálních zákonů a jevů, mezipředmětovým vazbám s ostatními před-
měty, představení praktického využití se učivo fyziky pro některé žáky 
stalo pochopitelnější, a dokonce oblíbené. 
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Didaktický manuál 3

Synopse výukové případové studie: Realizovaný projekt připravil učitel 
fyziky a přizvaný umělec. Výrazně se zaměřili na realizaci mezipředměto-
vých vztahů a klíčových kompetencí žáka a rozvoj digitální gramotnosti. 
Mezipředmětově se realizovaly vazby mezi předměty fyzika, český jazyk 
a literatura, dramatická a výtvarná výchova. Propojily se tak vzdělávací 
oblasti, které měly učivo fyziky podat žákům odlišným způsobem. Svým 
záměrem lze projekt zařadit k projektům, jež vedou především k získání 
dovedností a směřují k prožitku z estetického hlediska. Učitel fyziky spolu 
s umělcem pracovali s učivem fyzikálních zákonů a veličin, integrovali tyto 
vzdělávací obsahy s tématem superhrdinů a v dalším bloku s uměleckými 
a kreativními formami práce. Lze fyziku učit zajímavěji a lépe? Lze učivo 
propojit zajímavou formou s výchovami, které stojí v našem kurikulu spí-
še na okraji? Lze z předmětu fyzika učinit oblíbený předmět? Tyto otázky 
si na začátku pokládali autoři školního projektu. 

Klíčová slova: fyzika, obliba vyučovacího předmětu, potřeby žáka, téma 
superhrdinů, mezipředmětové vztahy, učivo fyzikálních veličin a zákonů. 

Cílová skupina: studenti předmětové didaktiky, oborové didaktiky pří-
rodovědních předmětů, učitelé obecných, školních a předmětových di-
daktik. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou při práci s vý-
uko vou případovou studií označit výkonové, kognitivní a sociální po-
třeby žáka, které lze naplňovat pomocí realizovaného pedagogického 
projektu. Naplánovat motivační aktivity, které zvýší zájem žáka o před-
mět fyzika. Zvolit dle popisu projektu výukové metody a formy, které 
lze zasadit do plánu pedagogického projektu. Zhodnotit roli výchov 
(vý tvarné, dramatické, hudební) jako cesty podpory zájmu a motivace 
žáků v projektu fyziky. Uplatnit zájem žáka o téma superhrdinů při plá-
nování aktivit v pedagogickém projektu. Formulované klíčové otázky: 
Jakým způsobem upoutat pozornost žáků, vzbudit jejich aktivitu a vést 
žáky k samostatnosti v předmětu fyzika? Jak ovlivňuje projektová výuka 
postoj žáka k předmětu fyzika? Vyberte z popisu případu projektového 
vyučování motivační výukové metody prakticky použitelné v projektu 
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fyzika. Jaký efekt bude mít na žáka propojení předmětu fyzika s výcho-
vami a oblíbeným tématem superhrdinů?

Reference: kapitola z knihy pedagogické psychologie (motivace ve vý-
uce), repertoár aktivizačních metod. 

Učební strategie: Studenti pracují ve skupinách a řeší stanovené otázky 
a problémy. Z předloženého případu popisu pedagogického projektu 
analyzují žákovy potřeby, jež budou pedagogickým projektem naplňo-
vány. V párovém (dyadickém) učení navrhují motivační aktivity, které by 
měly zvýšit zájem žáka o předmět fyzika. Motivační aktivity dále zasazují 
do plánu pedagogického projektu. Volí metody a formy. Hodnotí účel-
nost propojení tématu superhrdinů a učiva fyzikálních zákonů a veličin. 
Analyzují význam výchov v představeném projektovém vyučování. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Studenti analyzují klíčové problémy označené v případové studii. 
Hodnotí možnosti učitele, jak zlepšit zájem žáků o předmět fyzika. 
Pokuste se najít odpovědi na tyto otázky: 1.1. Jakým způsobem lze 
zvýšit zájem žáka o předmět fyzika? Defi nujte výukovou metodu a or-
ganizační formu vedoucí ke zvýšení zájmu žáka o předmět fyzika. 
1.2 Jakým způsobem fi gurují výkonové, sociální a kognitivní potřeby 
v motivačním rámci představeného projektového vyučování? 

2.  Jaké výukové metody, formy a aktivity lze pro plán projektu předmětu 
fyzika uplatnit? 2.1 Zhodnoťte aktivity předloženého pedagogického 
projektu fyzika pro rozvoj motivace žáka. 2.2 Pro plán pedagogického 
projektu zvolte motivační výukové metody a formy. 

3.  Jaký význam a smysl bude mít v očekávaných efektech projektového 
vyučování téma superhrdinů a výchov? Diskutujte o možnosti propo-
jení tématu superhrdinů a výchov s učivem fyziky. V domácí přípravě 
si přečtěte knihu Fyzika superhrdinů (James Kakalios, 2019).

Zkušenost s používáním případu: Studenti označili hlavní příčiny neoblí-
benosti předmětu fyzika. Mezi nápady, jak efektivně řešit tento problém, 
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zařadili projektové vyučování až na třetí místo. Nejčastěji žáci uváděli ba-
datelsky orientovanou výuku, výuku pomocí experimentů, naučné fi lmy 
a pořady, didaktické hry a soutěže, propojení učiva fyziky s praktickým 
životem (např. lidské tělo v problémových úlohách) a využití informač-
ních a komunikačních technologií. Obtíže činilo označit v představeném 
projektu naplňované výkonové, kognitivní a sociální potřeby a následně 
určit motivační rámec plánovaného pedagogického projektu. O spojitosti 
tématu superhrdinů a učiva fyziky nikdy neslyšeli a hodnotili ji na základě 
četby doporučené knihy velmi pozitivně. Využití výchov v projektovém 
vyučování studenti viděli jako jedno z netradičních řešení. Vyslovili oba-
vy o naplnění všech vzdělávacích výstupů uvedených v RVP ZV a v ŠVP 
předmětu fyzika.

Výuková případová studie 4

Superhrdinové v bojové hře

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Super hrdi-
nové – bojová hra. Projektové vyučování představilo možný způsob pře-
mýšlení nad klíčovými kompetencemi, který může učitele inspirovat pro 
zavedení uměleckých a kreativních metod do projektového vyučování. 
Bojové hry se účastnili žáci 5. a 6. třídy základní školy. Žáci plnili úkoly 
na 6 stanovištích (na každém stanovišti za splněný úkol obdrželi střep). 
Hra skončila sestavením zrcadla a pronesením sloganu celé hry: „Hrdino-
vé jsou uvnitř, ne venku“. Bojová hra se realizovala v okolí školy. Hlavní 
cíl směřoval k posílení kooperace a spolupráce mezi žáky. Žáci pracovali 
s iPady a spuštěnou aplikací „FyzikAR7“. Vytvářeli superhrdinský kostým, 
příběh superhrdiny, masku a nacvičovali pohybovou sestavu. Na posled-
ním stanovišti sestavovali hudební nástroj kalimba. Využitím projekto-
vé metody se podařilo podpořit dobré vztahy mezi žáky. Rozvinula se 
spolupráce a kooperace mezi žáky. Na přípravě a realizaci bojové hry se 
podíleli samotní žáci a přebrali svou odpovědnost. Projekt byl realizován 
jako celotřídní, navazovala se komunikace a kooperace mezi žáky, bez 
které by nebylo možné projekt vyřešit. Žáci si budovali respekt k pravid-
lům a schopnost samostatné práce. Během bojové hry se objevovala ko-
operace mezi žáky. Ke kooperaci přispěl charakter úkolu na stanovištích. 
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Některé skupiny bylo třeba podpořit a upevnit skupinu jako celek. Při 
rozdělování rolí ve skupinách žáků se prosazovali dominantní žáci bez 
ohledu na ostatní. Projevila se tak neakceptace dominantních vedoucích 
ostatními žáky. Bylo nutné podpořit zásady kooperace a vybídnout žáky 
ke vzájemné spolupráci. Často dominantní žáci převzali kontrolu, pokud 
si při řešení ostatní nevěděli rady. Ostatní žáci očekávali řešení od vedou-
cího týmu nebo nejlepšího žáka ve skupině. 

Během celé bojové hry měla kooperace mezi žáky kolísavou tendenci 
především s vazbou na realizovanou aktivitu. 

Didaktický manuál 4

Synopse výukové případové studie: Projekt Superhrdinové – bojová hra 
byl realizován mezi žáky 5. a 6. tříd v okolí základní školy. Bojová hra 
má 6 stanovišť. Hlavním cílem je posílení kooperace a dobrých vztahů 
mezi žáky. Snaha o posílení ochoty spolupracovat se rozvíjí jak mezi žáky 
samot nými, a to i s těmi, kteří nemusí být oblíbení, tak mezi žáky a uči-
telem. Pro pedagoga je výhodné spolupracovat s dalšími kolegy, i zde je 
tedy prostor pro rozvoj. Prostřednictvím kooperativních metod v pro-
jektovém vy učování se rozvíjejí klíčové kompetence. 

Klíčová slova: kooperativní vyučování, kooperativní forma výuky, spo-
lupráce žáků ve skupině, estetická zkušenost, získávání dovedností, 
prožitek.

Cílová skupina: studenti předmětové didaktiky, oborové didaktiky, před-
mětů aktivizačních metod a zážitkové pedagogiky. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou po práci s vý-
ukovou případovou studií vysvětlit důležitost kooperace pro žáky. Vy-
jmenují a popíší 5 podmínek kooperace ve skupině. Vysvětlí vazbu mezi 
rozvojem kooperace a naplnění klíčových kompetencí žáka. Zhodnotí 
přínos pedagogického projektu pro rozvoj kooperace a klíčových kom-
petencí žáka. Navrhnou strategie pro řízení a podporu kooperace během 
bojové hry. Jaké klíčové kompetence žáka se dařilo tímto projektovým 
vyučováním posílit? Jak se mění role žáka a jeho postavení v tomto pro-
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jektovém vyučování? Jak lze podpořit kooperaci mezi žáky při využití 
této projektové metody? S jakými problémy se během realizace bojové 
hry učitelé setkali?

Reference: Studijní text: Nábělková, Jitka. (2017). Využití modelu koope-
rativního učení pro rozvoj klíčových kompetencí. 

(online). Dostupné z: https://www.pdf.upol.cz/fi leadmin/userdata/PdF/
VaV/2017/odborne_seminare/vyuziti_modelu_kooper_uceni.pdf

Popis případu školního projektu ze sbírky pedagogických projektů Super-
hrdinové – bojová hra.

Učební strategie: Studenti pracují ve skupinách, začínají analýzou po-
pisu případu. Následně řeší učební úlohy a zadání. Výukovou metodou 
Three-before-me studenti zjišťují a doplňují chybějící informace. Student 
přebírá svou iniciativu a hledá odpovědi. Pravidlo „tři přede mnou“ zna-
mená, že student hledá alespoň tři cesty, aby získal informace nutné 
pro odpovědi na otázky nebo problém, který předkládáme. Je možné se 
zeptat také svého kolegy. „Zeptej se tří přede mnou“ předchází disku-
si nad položenými problémovými otázkami a úlohami. Následuje práce 
ve dvojicích a výběr řešení. Na závěr učitel refl ektuje odpovědi studentů 
pomocí panelové diskuse. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Vyjmenujte 5 podmínek kooperace. 1.1. Jaké klíčové kompetence pod-
poruje kooperativní učení žáků? 

2.  Jmenujte aktivity v popsaném pedagogickém projektu Superhrdinové – 
bojová hra, které přispívají k rozvoji kooperace mezi žáky. 2.1 Zhod-
noťte přínos pedagogického projektu pro rozvoj kooperace a klíčo-
vých kompetencí žáka. 2.2 Jmenujte klíčové kompetence, které se 
podařilo tímto projektovým vyučováním posílit. 

3.  V příkladu případové studie se vyskytly potíže. Navrhněte řešení for-
mulovaných problémů.
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Zkušenost s používáním případu: S charakterem kooperativního učení 
a podmínkami kooperace se studenti setkali poprvé. Termín kooperace 
vnímali pouze jako formu spolupráce mezi žáky. Jmenovat aktivity v pe-
dagogickém projektu, které rozvinuly kooperaci žáků, jim nečinilo potíže. 
Klíčové kompetence jmenovali s oporou o RVP ZV. Největší obtíže jim 
činilo řešení formulovaných problémů. 

Výuková případová studie 5

Země a vesmír

Čerpali jsme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Země 
a vesmír. Projekt se realizoval ve školním roce 2017/2018 na základní ško-
le v 6. třídě. Téma školního projektu Země a vesmír rozvinulo smyslové 
prožitky, emoce a zajímavý obsah prostřednictvím propojení předmě-
tů fyzika, zeměpis, český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná 
výchova, pracovní výchova a tělesná výchova. Svým pojetím je typem 
projektu, v němž převažuje zážitek. Vyzdvihl formu výtvarného proje-
vu, vázal se na umění a umělecký svět. V pedagogickém projektu bylo 
podpořeno přesvědčení, že umělecké obory jsou stejně důležité jako 
ja ké koliv přírodovědné a technické disciplíny. Čerpal inspiraci z umění. 
Přes autentický zážitek žáka se navodila interakce s učivem o sluneční 
soustavě a vesmíru. Dle vyprávěného příběhu žáci kreslili mapu ostrova, 
zakreslovali do mapy údaje z učiva, kooperovali a účastnili se didaktické 
hry. Vytvořili abstraktní dílo na téma přírodní živly. Vytvořili a hráli pexe-
so. Žákovským produktem byla i tvorba a realizace performance s do-
provodnou výstavou. Učivo si osvojovali formou objevováním nového. 
Hlavním smyslem pedagogického projektu byla snaha učitele a umělce 
překonat izolaci jednotlivých vyučovacích předmětů, především výtvar-
né, hudební, pracovní a tělesné výchovy. 

Didaktický manuál 5

Synopse výukové případové studie: V tomto pedagogickém projektu se 
autoři snažili plně využít jevy, které podporují využití rozvíjejícího poten-
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ciálu žáků. Uplatňují se zde mezipředmětové vztahy výchov a předmě-
tů fyzika, zeměpis, český jazyk a literatura. Pokud jsou výchovy vedené 
s profesionální kompetencí, očekáváme další rozvoj žákových dispozic. 
Tato výuková případová studie slouží jako didaktický námět a inspirace 
ve školské praxi. 

Reference: popis případu ve sbírce školního projektu, didaktika výtvarné 
výchovy, vzdělávací výstupy RVP ZV ve zvolených předmětech plánova-
ného projektového vyučování. 

Klíčová slova: mezipředmětové vztahy, výtvarná, hudební, tělesná výcho-
va, přírodovědné předměty, didaktický námět projektového vyučování, 
expresivní a tvůrčí činnost žáka.

Cílová skupina: studenti předmětové didaktiky, oborové didaktiky, před-
mětů aktivizačních metod a zážitkové pedagogiky, didaktika výtvarné 
výchovy.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou po práci s vý -
ukovou případovou studií představit vhodný námět pro výtvarné, umě-
lecké zpracování učiva plánovaného projektu v předmětu fyzika, zeměpis 
a přírodopis. Uvažovat o smyslu žádoucích dispozic žáka. Hledat pro-
středky, metody a formy pro výtvarnou a uměleckou výpověď žáků v plá-
novaném projektu. Uplatnit horizontální a vertikální mezipředmětové 
vztahy učiva vybraných předmětů v plánovaném projektovém vyučování. 

Učební strategie: Studenti pracují ve čtyřčlenných skupinách, hodnotí 
a analyzují realizovaný školní projekt. Následně ve výstupech vzdělávání 
RVP ZV a ŠVP volí témata pro návrh školního projektu. Využívají mezi-
předmětových vztahů předmětu fyzika, zeměpis a přírodopis. Násled-
ně vybrané učivo propojují s výtvarnou, hudební, tělesnou a pracovní 
výcho vou. Formulují edukační a motivační cíle projektového vyučování. 
Volí výtvarné a umělecké formy ztvárnění učiva vybraných předmětů. 
Navrhují žákovský produkt plánovaného projektového vyučování. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: V realizova-
ném pedagogickém projektu Země a vesmír označte učivo, mezipřed-



4  | Výukové případové studie a didaktický manuál (teaching note)44

mětové vztahy, klíčové kompetence žáka. Zhodnoťte použité metody 
a formy ve vztahu k plánovaným cílům pedagogického projektu. Ve výstu-
pech vzdělávání RVP ZV a ŠVP zvolte téma pedagogického projektu. Jaké 
cíle edukační a motivační budou voleny, pokud má projektové vyučování 
rozvíjet umělecké dispozice žáka (vnímání, myšlení, vyjadřování, před-
stavivost, estetické cítění a tvořivost)? Jaké cíle budou voleny, pokud má 
projektové vyučování rozvíjet porozumění výtvarnému jazyku, aplikaci 
umění a utváření žákova vztahu ke kultuře? Jaké výtvarné a umělecké 
formy lze plánovat ve vztahu k edukačním a motivačním cílům plánova-
ného projektového vyučování? 

Zkušenost s používáním případu: Studentům obecné didaktiky nečinilo 
potíže hledat náměty pro projektové vyučování vycházející ze společ-
ných znaků tematických okruhů učiva. Označili mezipředmětové vztahy 
v učivu v rovině vertikální a horizontální. Tradičně nedokázali formulo-
vat edukační a motivační cíle projektového vyučování. Motivační efekt 
měla aktivita hledání výtvarného úkolu, který je prostředkem naplňování 
vzdělávacích cílů a obsahů. 

Výuková případová studie 6

Prostorová tělesa

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu Prostorová tělesa. 
Jeho realizace proběhla ve školním roce 2017/2018 na SŠ, ZŠ a MŠ v Krasli-
cích ve třídě 8.A. Svým typem se projekt zařadil k projektům podporujícím 
zapojení více smyslů, zaměřujícím se na produkt, vyhovujícím potřebám 
a zájmům žáků. Byl orientován prakticky a směřoval k upotřebitelnosti 
matematických poznatků v životě. Pojetím tématu prostorová tělesa cílil 
na zájmy a zvídavost žáků, reagoval na situaci, která ve třídě převládala: 
nízká motivace žáků v předmětu matematika. Snahou bylo využití efektů 
pedagogického projektu: zlepšení školního klimatu, méně strachu a více 
radosti z učení, dobré vztahy mezi žáky a učiteli a žáky navzájem. Poje-
tím aktivit v tématu Prostorová tělesa učitel matematiky přiblížil žákům 
význam matematiky v běžném životě. Žáci pochopili význam matema-
tických poznatků pro ostatní vědy a v uměleckých oborech (výtvarné 
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umění). Projekt se uskutečnil ve třech blocích: Matematika kolem nás, 
Platonská tělesa a Geometrie v umění. Konečným produktem byla vý-
stava uměleckých prací. 

Didaktický manuál 6

Synopse výukové případové studie: výuková případová studie slouží pro 
hodnocení projektové metody a jejího konkrétního významu. Studenti 
hodnotí vzdělávací efekty, o které projektová metoda usilovala.

Reference: popis případu ve sbírce školních projektů, významy a efekty 
projektového vyučování dle různých autorů v monografi ích a časopisecké 
literatuře.

Klíčová slova: význam a efekty projektového vyučování, motivace žáka 
k vyučovacímu předmětu matematika, matematika: prostorová tělesa, 
umělecké formy, praktická aplikace učiva. 

Cílová skupina: studenti předmětových a oborových didaktik. Studenti 
školní didaktiky. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti dokážou po práci 
s vý ukovou případovou studií označit důvody nízké motivovanosti žáků 
v předmětu matematika. Představit příklady upotřebitelnosti matema-
tických poznatků v životě. Určit a vyjmenovat významy a efekty před-
staveného školního projektu. Zhodnotit aktivity školního projektu 
Pro storová tělesa ve vztahu k očekávaným významům a efektům projek-
tového vyučování. Jakým způsobem lze aplikovat poznatky platonských 
těles v umělecké tvorbě?

Učební strategie: Studenti si předem přečtou případovou studii v domácí 
přípravě. Ve skupině jmenují důvody nízké motivovanosti žáků v před-
mětu matematika. Mohou vycházet i ze své zkušenosti. Navrhují příkla-
dy aplikace matematiky v tématu školního projektu. Jmenují významy 
a efekty představeného školního projektu. Následně hodnotí aktivity 
školního projektu. Představí návrh aplikace poznatků o platonských tě-
lesech v umělecké tvorbě.
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Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  V představené případové studii studenti vyjmenují možné důvody 
nízké motivovanosti žáků v předmětu matematika. 

2.  Navrhují příklad aplikace matematiky v tématu školního projektu. 

3.  Jmenují očekávané efekty školního projektu.

Zkušenost s používáním případu: Studenti ocenili netradiční propojení 
učiva s uměleckými formami a praktickými aplikacemi učiva platonských 
těles. Studenti vyjádřili obavy z možnosti realizace projektu. Dle jejich 
názoru projekt zabere hodně vyučovacího času, a tak je potom nemožné 
dosáhnout všech ofi ciálně stanovených učebních cílů. 

Výuková případová studie 7 

Čarovná kniha

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Čarovná 
kni ha písmen. Byl realizován ve školním roce 2017/2018 na Základní škole 
Boženy Němcové Přerov v 1. třídě. Cílem bylo posílit čtenářskou gramot-
nost žáků v rovině vztahu ke čtení, potěšení z četby a vnitřní potřebě číst. 
Žáci během školního projektu vyrobili knihu. Od procesu výroby papíru, 
tvorby písma, obalu knihy a záložky se společně dostali až ke konečné-
mu produktu projektu módní přehlídky. Vybrané aktivity rozvíjely zájem 
o knihy. Navštívili knihovnu, tiskárnu, knihařskou dílnu. Školní projekt se 
orientoval na výsledný produkt – výrobu knihy. Pracovalo se s integrací 
předmětů výtvarná výchova, český jazyk a literatura, pracovní vyučová-
ní, tělesná výchova, dramatická výchova a mediální výchova, průřezově 
s mediální výchovou. 

Didaktický manuál 7

Synopse výukové případové studie: Motivací ke zvládnutí čtení může 
být uvědomění si prožitku, který kniha zprostředkovává. Vzbuzení zájmu 
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o čtení na 1. stupni ZŠ bychom měli podporovat formou hry. Využijme 
chuti žáků tvořit vlastní příběhy, pokud je ještě neumějí zapisovat. 

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, didaktická hra, exkurze, zájem 
o čtenářství.

Cílová skupina: studenti oborových a předmětových didaktik, školních 
didaktik, učitelských oborů, formou studia je prezenční i kombinovaná 
forma.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy:

1.  Formulovat očekávané výstupy vzhledem k defi nici podporované čte-
nářské gramotnosti a RVP ZV. 1.1 Jaké roviny čtenářské gramotnosti 
si žáci 1. třídy osvojili? 

2.  Jmenovat a popsat aktivity rozvíjející vztah ke čtení, potěšení z četby 
a posílení vnitřní potřeby číst. 2.1 Jaké aktivity a činnosti žáka mohou 
rozvinout vztah ke čtení, potěšení z četby a posílení vnitřní potřeby 
číst? 

Učební strategie: Studenti pracují nejprve individuálně, defi nují pojem 
čtenářská gramotnost. Následně ve dvojicích pro úroveň vztahu ke čtení, 
potěšení z četby a vnitřní potřebě číst čtenářské gramotnosti navrhu-
jí cíle projektového vyučování. Studenti tvoří čtveřice a domlouvají se 
na konečných formulacích cílů projektu. Pro cíle projektu plánují aktivity, 
metody a strategie. Zařazují je do časového plánu projektu. Volí žákovské 
produkty plánovaného projektového vyučování.

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Jaké jsou očekávané výstupy v RVP ZV z hlediska dovedností vztahu 
ke čtení? 

2.  Představte další náměty a aktivity v projektovém vyučování k rozvo-
ji čtenářské gramotnosti v úrovni vztahu ke čtení, potěšení z četby 
a vnitřní potřebě číst.
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Reference: Studijní text k pojmu a obsahu čtenářská gramotnost.

Zkušenost s používáním případu: Studentům činilo značné obtíže de-
fi novat očekávané výstupy v RVP ZV v rovině vztahu ke čtení, potěšení 
z četby a vnitřní potřebě číst. Další náměty, aktivity podporující čtenář-
skou gramotnost čerpali z různých zdrojů. Vlastní nápad nebo zkušenost 
se objevila v malém počtu.

Výuková případová studie 8

Příběh, matematika a animace

Čerpáme z realizovaného pedagogického projektu s názvem Příběh, ma-
tematika, animace. Realizovaný projekt rozvíjel čtenářskou, matematic-
kou a digitální gramotnost žáků základních škol. Téma projektu pracovalo 
s li te rárními předlohami O Krokovi, O Čechovi v 5. třídě ZŠ. Projekt probí-
hal ve třech provázaných blocích. V prvním bloku žáci vyrobili loutky, kte-
ré byly inspirovány pověstí. Pro výrobu loutek řešili matematické úlohy. 
Ve druhém bloku žáci pracovali prostřednictvím dramatických postupů 
s literárním textem. Vytvořili vlastní scénář k animovanému fi lmu, ve kte-
rém jsou použity vyrobené loutky. Pro tvorbu animovaného fi lmu řešili 
matematické úlohy. Ve třetím bloku žáci vytvořili vlastní animovaný fi lm, 
který následně prezentovali. Projekt byl úspěšný zvláště ve třídách s hor-
šími vzdělávacími výsledky. Problémoví žáci se naopak během tvorby 
animovaného fi lmu projevovali lépe než žáci školsky úspěšní. Samotná 
tvorba animovaného fi lmu vyžadovala aktivní přístup žáka. Žáci pracovali 
v tzv. fi lmových štábech. Učili se pracovat v týmu. Tvorbou animovaného 
fi lmu se žáci naučili smysluplně využívat digitální technologie, které jsou 
pro ně přirozené. 

Didaktický manuál 8

Synopse výukové případové studie: Mnoho pedagogů považuje tvorbu 
animovaného fi lmu za příliš technicky náročnou. Animaci však nalezneme 
v RVP ZV v předmětech oblasti Kultura a umění – výtvarný obor a mediál-
ní výchova. 
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Klíčová slova: animovaný fi lm, umění a kultura, výtvarná výchova, mediál-
ní výchova, digitální média, využití digitálních technologií.

Cílová skupina: studenti oborových a předmětových didaktik, školních 
didaktik, učitelských oborů.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: 

1.  Studenti dokážou zhodnotit roli a význam tvorby animovaného fi lmu 
ve školním projektu ve vztahu k rozvoji gramotností. 1.1 Jaké gramot-
nosti se prostřednictvím tvorby animovaného fi lmu podpoří? 1.1 Jaké 
je ukotvení mediální výchovy v RVP ZV? 

2.  Studenti dokážou představit námět pro tvorbu animovaného fi lmu. 
2.1 Jaké vyučovací předměty a jejich výstupy by mohly být námětem 
pro tvorbu animovaného fi lmu?

Učební strategie: Studenti se během domácí přípravy seznámí se škol-
ním projektem Příběh, matematika, animace. Ve dvojicích formulují hlavní 
výstupy realizovaného školního projektu. Animovaný fi lm, jako hlavní 
výstup projektu, zhodnotí v kontextu rozvíjených gramotností. Odpoví-
dají na otázky a své výsledky následně diskutují s další dvojicí studentů. 
Všechny skupiny prostřednictvím svého mluvčího představí námět pro 
tvorbu animovaného fi lmu v pedagogickém projektu a probíhá následná 
diskuse.

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Představte hlavní výstupy realizovaného školního projektu Příběh, 
matematika, animace. 1.1 Zhodnoťte roli a význam animovaného fi lmu 
ve školním projektu ve vztahu k rozvoji gramotností. 1.2 Představ-
te náměty pro tvorbu animovaného fi lmu. 1.3 Na základě společné 
diskuse zvolte jeden námět pro tvorbu animovaného fi lmu, vyjděte 
z platného kurikula.
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Reference: RVP ZV, studijní text týkající se gramotností, text realizova-
ného školního projektu Příběh, matematika, animace ze sbírky školních 
projektů.

Zkušenost s používáním případu: Studentům nečinilo potíže vymezit 
hlav ní výstupy realizovaného projektu Příběh, matematika, animace. 
Uved li rozvíjené gramotnosti. Na základě společné diskuse měli problém 
zvolit námět pro tvorbu animovaného fi lmu vycházejícího z platného 
kurikula. 

Výuková případová studie 9

Uměním ve škole k demokratickým hodnotám

Výuková případová studie vychází z realizovaného školního projektu 
Uměním ve škole k demokratickým hodnotám. Ve školním projektu nešlo 
pouze o posílení pozitivních postojů, demografi ckých hodnot a jejich pre-
ference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků. V úvodu projek-
tu byla uskutečněna výstava na téma České století v kreativních školách. 
Reagovala na oslavu 100 let od vzniku Československa a 25 let od vzniku 
České republiky. Výstava představila umělecké práce žáků zapojených 
do programu Kreativní partnerství. Žákovské práce se týkaly české stát-
nosti, českých dějin a klíčových hodnot demokratické společnosti. Cíle 
směřovaly ke kultivaci demokracie a občanské kultury. Projekt se snažil 
posílit motivaci žáků zapojit se do občanského života v naší společnosti. 
Formovaly se hodnoty (důvěra v demokratické a občanské hodnoty), 
postoje (sebepojetí žáka v souvislosti s občanstvím, postoje žáka k in-
stitucím, chování (účasti na občanských iniciativách), vztahy (akti vity 
se vztahem k občanství uvnitř komunity). Průřezově zde byla zahrnuta 
témata Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické spo-
lečnosti: stát, politický systém, principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování, občan, občanská společnost a stát. V prvním 
bloku žáci realizovali výstavu, která se členila do šesti základních sekcí, 
jež refl ektovaly pilíře a hodnoty demokratické společnosti. V druhém 
bloku si volili specifi cké téma a cíle zpracování zadání – vyjádření vztahu 
k místu, kde žijí. Hledali informace a sbírali studijní materiály o místu, 
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kde žijí. Žáci se zabývali kulturním a historickým dědictvím regionu, jeho 
tradicemi, přírodou, obyvateli. Uměleckou formou vyjádření byl fi lm, fo-
tografi e a animace. 

Didaktický manuál 9

Synopse výukové případové studie: Učitelé hledají způsob, jak posílit 
motiv žáků zapojit se do občanského života v naší společnosti. Je obtížné 
posílit žádoucí hodnoty (důvěra v demokratické a občanské hodnoty), 
postoje (sebepojetí žáka v souvislosti s občanstvím, postoje žáka k in-
stitucím, chování – účast na občanských iniciativách, vztahy – aktivity se 
vztahem k občanství uvnitř komunity) žáků v demokratické společnosti. 
Projektové vyučování refl ektující aktivity zážitku a zkušenosti žáka jsou 
navrženým řešením. 

Klíčová slova: průřezové téma Výchova demokratického občana a Člo-
věk v demokratické společnosti, motivace žáků k občanskému životu 
ve společnosti, postoje, hodnoty, chování v demokratické společnosti.

Cílová skupina: studenti oborových a předmětových didaktik, školních 
didaktik, učitelských oborů společenskovědních předmětů. Pomocí vý-
ukové případové studie daného předmětu učitel zjišťuje úroveň aplika-
ce znalostí studentů o průřezových tématech Výchova demokratického 
občana a Člověk v demokratické společnosti. Studenti výtvarných oborů 
hledají umělecké formy vyjádření demokratických hodnot, postojů, cho-
vání, dovedností žáků v demokratické společnosti.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti představí průřezová 
témata Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické spo-
lečnosti. Navrhnou motivační a edukační cíl projektového vyučování. 
Zhod notí aktivity v realizovaném projektu Uměním ve škole k demokra-
tickým hodnotám. Navrhnou náměty pro výstavu Demokratický občan. 
Ve vztahu k cílům projektového vyučování formulují motivační a edukační 
cíle. Hodnotí aktivity v realizovaném projektu a navrhnou aktivity vlastní. 
Navrhnou námět pro výstavu Demokratický občan. 
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Učební strategie: Ve čtyřčlenných skupinách jsou studentům přiřazeny 
role ve vztahu k jejich znalostem a oborovému zaměření. Studenti spo-
lečenskovědních předmětů řeší otázky související s průřezovými tématy 
Výchova demokratického občana a Člověk v demokratické společnosti. 
Navrhují motivační a edukační cíl projektového vyučování. Studenti vý-
tvarného zaměření a ostatní studenti hodnotí aktivity v realizovaném 
projektu Uměním ve škole k demokratickým hodnotám. Navrhují náměty 
pro výstavu Demokratický občan. Předkládají aktivity ve vztahu k for-
mulovaným cílům projektového vyučování (motivační a edukační cíle 
for mulují studenti tvořící skupinu společenskovědních předmětů).

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1. Jakým způsobem lze efektivně podpořit rozvoj občanských kompe-
tencí? 

2.  Analyzujte vzdělávací oblasti a průřezová témata související s před-
staveným školním projektem. 2.1 Je pro realizaci průřezových té-
mat v rámcových vzdělávacích programech určena časová dotace? 
2.3 Určete konkrétní časovou dotaci pedagogického projektu, vyjděte 
z možností realizace průřezových témat. 

3.  Na kterých dalších úrovních kurikula je možné podpořit přístup školy 
pro rozvoj demokratické kultury? 

4.  Zvolte vhodné nástroje hodnocení občanského vzdělávání. 

5.  Formuluj základní myšlenku výstavy. 5.1 Zhodnoťte aktivity realizo-
vaného školního projektu. 5.2 Předložte aktivity ve vztahu k formu-
lovaným cílům projektového vyučování.

Reference: text realizovaného školního projektu ze sbírky projektů.

Zkušenost s používáním případu: Studentům činilo obtíže navrhnout 
možná témata pedagogického projektu. Jako podporu využili informa-
ce z analýzy průřezových témat. Navržené aktivity byly spíše obměnou 
uvedeného projektu ve sbírce školních projektů.
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Výuková případová studie 10

Čtenářská gramotnost: Vedeme redakci

Hlavním cílem tohoto školního projektu byla podpora čtenářské gramot-
nosti. V první fázi realizace projektu vznikly ve škole redakce, které vy-
daly komiksové sešity o B. Němcové a K. H. Borovském. Žáci vyhledávali 
informace z různých zdrojů o životě a dobových souvislostech. Analyzo-
vali literární texty těchto autorů. Texty převáděli do komiksové podoby. 
Tímto způsobem si žáci v projektu vyzkoušeli, co obnáší žurnalistická prá-
ce. Projekt směřoval k podpoře čtenářství a cílil na skupinu žáků, jejichž 
rodinné prostředí nebylo v tomto ohledu podpůrné. Hlavním prostřed-
kem, jak motivovat žáky, byla volba kreativních forem a metod. Finálními 
produkty pak byly animace, dramatizace a výstava žákovských produktů. 

Didaktický manuál 10 (teaching note)

Synopse výukové případové studie: Problematika rozvoje čtenářské gra-
motnosti, konkrétně čtenářství, úzce souvisí s rodinným prostředím. Je 
tedy velmi obtížné motivovat žáky, jejichž rodinné prostředí v tomto 
ohle du není podpůrné. Jednou z efektivních cest, jak podpořit čtenář-
ství, je realizace projektového vyučování. Projektové vyučování v našem 
případě spojuje oblíbené předměty a dbá na aktivity, jež mohou u žáka 
vzbudit jeho motivaci a zájem.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, čtenářství, podpora čtenářství for-
mou projektového vyučování.

Cílová skupina: studenti oborových didaktik.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti defi nují pojem čtenář-
ská gramotnost. Popíší jednotlivé úrovně čtenářské gramotnosti. Jak 
spolu souvisejí pojmy čtenářská gramotnost a čtenářství? Uvedou mož-
nosti, jak zvýšit počet čtenářů. Zaujme projekt žáky natolik, že budou 
chtít číst? Navrhnou metody a postupy podporující čtenářství. Jaké bu-
dou vaše vlastní postupy, jak žáky zaujmout a nadchnout pro četbu? 
Vyjmenují metody a strategie pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak lze 
efektivně využít naučné texty v aktivitách projektového vyučování?
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Učební strategie: V úvodu studenti kladou otázky související s případem. 
Odpovídají na položené otázky. V skupinách řeší klíčové otázky. Na zá-
věr studenti hodnotí své odpovědi ve skupinové diskusi pomocí metody 
sněhové koule. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: Defi nujte 
pojem čtenářská gramotnost a popište jednotlivé úrovně čtenářské gra-
motnosti. Jakými způsoby lze zvýšit počet čtenářů? Analyzujte školní 
projekt Čtenářská gramotnost ze sbírky školních projektů. Zvolte meto-
dy a strategie pro rozvoj čtenářské gramotnosti a zasaďte je ve vztahu 
k cílům do plánu pedagogického projektu.

Reference: text věnují se čtenářské gramotnosti, realizovaný školní pro-
jekt ze sbírky školních projektů. 

Zkušenost s používáním případu: Studenti měli nejasné prekoncepty 
v ka tegorii čtenářské gramotnosti. Realizace zadaných úloh byla možná 
s oporou studijního textu o čtenářské gramotnosti.

Výuková případová studie 11 

Uč své spolužáky – Multimédia ve výuce matematiky

Žáci strojírenského učebního oboru projevovali nízký zájem o všeobec-
ně vzdělávací předměty. Matematika byla neoblíbeným předmětem. 
Ve školním projektu žáci vytvářeli výukové video na téma matematické 
funkce. Vytvořené výukové video mělo za cíl změnit pohled žáků na ma-
tematiku, představit ji zábavnou formou. Autoři videa byli samotní žáci, 
kvalitu materiálů a správnost informací kontroloval učitel. Video plnilo 
funkci osvojení si učiva tak, aby ho pochopili všichni žáci. Na začátku uči-
tel žákům předložil seznam s několika matematickými tématy, ze kterých 
si žáci jedno téma zvolili. Podpořila se tak jejich svobodná volba a parti-
cipace ve školním projektu. Žáci pracovali s technologiemi a programy 
pro tvorbu videa, došlo tak k mezipředmětovému propojení matematiky 
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a informační technologie. Přestože učitelé dnes uznávají důležitost in-
tegrace technologie do svých výukových metod a strategií, jejich úsilí je 
často omezeno vnějšími i interními překážkami.

Didaktický manuál 11

Synopse výukové případové studie: Žáci střední odborné školy v projek-
tovém vyučování předmětu matematika natáčejí výukové video na téma 
matematické funkce. 

Klíčová slova: matematika, výukové video, informačních a komunikač-
ních technologií, multimediální podpora výuky.

Cílová skupina: studenti předmětové didaktiky: matematika, informační 
a komunikační technologie.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti po práci s výukovou 
případovou studií jmenují úskalí tohoto projektu. Dokážou plánovat hod-
nocení projektu.

Učební strategie: V úvodu studenti kladou otázky související s případem. 
Odpovídají na položené otázky. Ve skupinách řeší možná úskalí tohoto 
projektu. Plánují hodnocení projektového vyučování. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: Jmenujte 
výukové metody vhodné pro výuku matematiky s využitím moderních 
technologií. Jaká úskalí v realizaci projektu mohl řešit samotný pedagog? 
Jakým způsobem lze hodnotit/refl ektovat toto projektové vyučování?

Reference: Popis případu ze sbírky školních projektů.

Zkušenost s používáním případu: Studenti měli problémy určit model 
a metody hodnocení projektového vyučování. 
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Výuková případová studie 12

Naše restaurace 

Projektové vyučování se realizovalo na střední odborné škole v oboru 
gas tronomie. Žáci tohoto oboru založili fiktivní restauraci. Pracova li 
ve sku pinách, které v průběhu realizace rotovaly. V jednotlivých skupi-
nách nejprve navrhovali celkový koncept restaurace a její název. Pane-
lo vou diskusí došli ke shodě o konceptu a názvu restaurace. Takto 
rea lizovaný školní projekt může sloužit jako podklad pro reálné založení 
vlastní restaurace. Skupiny byly rozděleny dle řešených cílů: první skupi-
na řešila otázku výběru prostoru a lokality, zřízení živnostenského listu, 
fi nance a dotace, celkové náklady, projektovou dokumentaci a stavební 
úřad. Druhá skupina řešila otázku formy reklamy, konzultaci s odborní-
ky, vybavení interiéru, loga, podobu jídelního a nápojového lístku. Třetí 
skupina měla za úkol uchopit design a celkový vzhled interiéru. Všichni 
společně pak navrhovali jídelníček, počítali ceny pokrmů. Analyzovali trh, 
sestavovali marketingový plán a fi nanční plán. Hotovou fi ktivní restauraci 
společně prezentovali ostatním třídám.

Didaktický manuál 12

Synopse výukové případové studie: Žáci střední odborné školy oboru 
gastronomie v projektovém vyučování plánují fi ktivní restauraci. Takto 
osvojené klíčové kompetence mohou sloužit jako podklad pro reálné 
založení vlastní restaurace. 

Klíčová slova: fi nanční gramotnost.

Cílová skupina: studenti předmětové didaktiky: matematika, informační 
a komunikační technologie.

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti po práci s výukovou 
případovou studií jmenují úskalí tohoto projektu. Objasní, jakým způ-
sobem je fi nanční gramotnost zakomponována do RVP SOV. Dokážou 
plánovat hodnocení projektu.
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Učební strategie: V úvodu studenti kladou otázky související s případem. 
Odpovídají na položené otázky. Ve skupinách řeší možná úskalí tohoto 
projektu. Plánují hodnocení projektového vyučování. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: 

1.  Objasněte problematiku fi nanční gramotnosti v RVP SOV (gastrono-
mické obory). 1.2 Jakým způsobem je fi nanční gramotnost zakompo-
nována do vzdělávacích oblastí v RVP SOV (zvolený obor)? 

2.  Jmenujte průřezová témata, kde je výzva pro uplatnění fi nanční gra-
motnosti. 

3.  Jmenujte osvojené klíčové kompetence žáků dle RVP SOV. 3.1 Jak lze 
jejich dosaženou úroveň hodnotit po skončení projektového vyučo-
vání?

Reference: text výukové případové studie, RVP SOV (zvolený gastrono-
mický obor).

Zkušenost s používáním případu: Studenti měli problémy určit model 
a metody hodnocení projektového vyučování. Další úkoly plnili s oporou 
dokumentu RVP SOV (zvolený gastronomický obor).

Výuková případová studie 13

Úniková školní třída

Žáci měli možnost v prostředí střední odborné školy, obor Pečovatelské 
služby, připravit pro ostatní třídy únikovou hru. Cílem bylo připravit hru 
tak, aby běžně používané smysly člověka byly nahrazeny alternativními 
možnostmi. Tímto způsobem si žáci představili omezení, která jejich klien-
tům přináší handicap. Žáci vstupovali do rolí klientů, měli tak možnost po-
rozumět jejich potřebám. Každá úniková místnost představovala příběh, 
který obsahoval problém, jejž je třeba vyřešit. Prostřednictvím hádanek žáci 
získali přístup ke kombinaci čísel, která jim umožnila otevřít mechanismy pří-
tomné v místnosti, dostat se k jiným hádankám, následně místnost opustit. 
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Didaktický manuál 13

Synopse výukové případové studie: Aktivní učení se v poslední době sta-
lo slibnou strategií zvyšování výsledků učení. Možností, jak posílit některé 
do vednosti žáků, je úniková hra. 

Klíčová slova: úniková školní třída, sociální dovednosti, aktivní učení. 

Cílová skupina: studenti obecné a školní didaktiky. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti po práci s výukovou 
případovou studií jmenují úskalí tohoto školního projektu. Objasní vý-
znam únikové školní třídy pro rozvoj sociálních dovedností žáků. Navrhují 
téma únikové hry dle vlastní aprobace. 

Učební strategie: Studenti čtou ve skupinách text popisu případu. 
Ve vzta hu ke své předmětové aprobaci volí téma únikové hry. Určují so-
ciál ní dovednosti osvojené prostřednictvím realizace projektu únikové 
hry. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: Jaké sociální 
dovednosti byly během únikové hry – escape game – posilovány? 

Reference: text výukové případové studie.

Zkušenost s používáním případu: Studenti ocenili uplatněnou únikovou 
školní třídu pro posílení motivace a zájmu žáka. 

Výuková případová studie 14

Děti učí děti: zvířata a rozmanitost přírody

Ústředním tématem školního projektu jsou zvířata. Na začátku projektu 
si každý žák výtvarnými technikami vytvořil své fantazijní zvíře, které ho 
následně provázelo celým projektem. Bylo nutné si vybrat zvíře a pře-
mýšlet, do jakého prostředí ho zasadit, jaké jeho vlastnosti vyjádřit. Pro 
evokaci výběru a podoby fantazijního zvířete učitel výtvarné výchovy 
využil zobrazení obrázků biotopů na tabuli, např. moře, rybník, les, louka, 
hory. Do podoby zvířete žáci promítali své fantazijní představy a dávali 
mu jméno. Pomocí vybrané techniky zvíře ztvárnili, nechybělo ani 3D zob-
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razení pomocí různých materiálů. Zajímavým ztvárněním byly detaily zví-
řete nebo struktura látky, kterou si žáci volili. O svém fantazijním zvířeti 
žáci vyprávěli příběh pro ostatní žáky, vzájemně si kladli otázky (otázky 
vycházely z učiva přírodopisu a zeměpisu, např. Je tvoje zvíře savec?). 
Pomocí dalších aktivit žáci propojovali informace z přírodopisu, zeměpisu 
a výtvarné výchovy. Vytvořili si se svým fantazijním zvířetem trička, tašky 
a povlaky na polštáře pomocí serigrafi e (sítotisku). Vyráběli prostředí pro 
své zvíře na téma voda, země, vzduch. 

Didaktický manuál 14

Synopse výukové případové studie: Výtvarná práce s různými materiá-
ly zprostředkovává nenahraditelné zážitky. Uvědomění si těsné vazby 
člověka s přírodou, konkrétně zvířaty. Téma zvířat je mezipředmětově 
propojeno. Žáci při výtvarné tvorbě využívají informace ostatních před-
mětů (především z přírodopisu, zeměpisu).

Klíčová slova: výtvarná tvořivost, mezipředmětové vazby.

Cílová skupina: studenti obecné a školní didaktiky. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti určí výtvarné techniky 
pro tvorbu fantazijního zvířete. Studenti dokážou určit učivo pro naplně-
ní mezipředmětových vztahů předmětu přírodopis a zeměpis. 

Učební strategie: Na základě společné debaty studenti jmenují techniky 
výtvarné tvorby pro tvorbu fantazijního zvířete. Následně dle RVP ZV ur-
čují témata učiva přírodopisu a zeměpisu, které lze v projektu opakovat. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: Jaké výtvarné 
tech niky jsou vhodné pro tvorbu fantazijního zvířete? Dle RVP ZV jmenuj-
te učivo pro naplnění mezipředmětových vazeb. 

Reference: text výukové případové studie.
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Zkušenost s používáním případu: Studenti ocenili pojetí tématu a pro-
pojení předmětu přírodopis, zeměpis a výtvarné výchovy.

Výuková případová studie 15

Návrh interiéru čítárny jako relaxační místo

Svým pojetím školní projekt směřoval k vlastní činnosti žáků. Výrobou 
produktů, které využijí samotní žáci, se podpořila vnitřní motivace a zá-
jem. Žáci navrhovali svou vlastní čítárnu ve škole, která sloužila i jako 
relaxační místnost. Do realizace projektu byl zapojen také architekt. 
Vzájemně spolupracovali na návrhu čítárny. Počítali náklady na pořízení, 
sestavovali rozpočet. Žáci sami vyrobili nábytek (projekt byl realizován 
na SOŠ v oboru truhlář). Na závěr projektu proběhlo slavnostní otevření 
čítárny včetně komentované prohlídky. 

Didaktický manuál 15

Synopse výukové případové studie: Žáci v projektovém vyučování využili 
svého učebního oboru truhlář, v němž se připravují, a navrhli a zařídili si 
svou čítárnu v prostředí školy. 

Klíčová slova: učební obor, žákovský produkt v projektovém vyučování, 
vnitřní motiv žáka. 

Cílová skupina: studenti obecné a školní didaktiky. 

Výukové cíle a klíčové otázky/problémy: Studenti po skončení práce 
s vý ukovou případovou studií dokážou jmenovat úskalí v realizaci před-
staveného projektu. Plánovat projekt a vymezit jeho dílčí kroky. Sestavit 
strukturu plánu projektu. Plánovat refl exi projektu. 

Učební strategie: Ve skupinách studenti jmenují možná úskalí realizace 
projektu. V jednotlivých dílčích krocích předkládají plán projektu. 

Otázky a úkoly, otázky k diskusi pro studenty řešící případ: Jaká možná 
úskalí má představený projekt? Naplánujte projekt v dílčích krocích. Se-
stavte strukturu plánu projektu a naplánujte jeho refl exi. 
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Reference: text výukové případové studie. 

Zkušenost s používáním případu: Studentům činilo značné obtíže plá-
novat projekt v dílčích krocích. Pomůckou byly předem stanovené cíle 
projektového vyučování. 

Refl exe zkušeností s používáním výukových případových studií 
v disciplíně obecné didaktiky

Zpětnou vazbu jsme získávali po jejím použití v učebně. Ověřovali jsme 
tyto aspekty: splňuje případ vytyčené cíle, jsou studenti schopni řešit 
případovou situaci a analyzovat informace, chápou její užitečnost, její 
použití je relevantní. 

Zaměřili jsme se na typické chyby učiněné studenty. Po skončení práce 
s výukovou případovou studií byly studentům kladeny otevřené refl ek-
tivní otázky zjišťující posouzení obsahu, formy výukové případové studie 
a jejího přínosu pro vlastní studium. Refl exe byly zpracovány jako pod-
klad pro celkové hodnocení zkušeností s použitím případu. 

Použití výukové případové studie v seminářích didaktiky hodnotili studen-
ti pozitivně. Ocenili novost a aktuálnost představených témat pedagogic-
kých projektů vzhledem k realitě současné školní praxe a požadovaným 
úkolům budoucí učitelské profese. Naučili se nové způsoby, jak přemýšlet 
o pro blému.

Kladně hodnotili možnost vyjádřit se, různorodost „didaktického prove-
dení“ jednotlivých aktivit školních projektů. Uváděli aktivnější zapojení 
do výuky. Více jak polovina studentů uvedla, že se tímto způsobem na-
učili více než běžnou formou výuky. 

Položené problémové otázky jednotlivých případových studií vhodně 
konkretizovaly obsah.

Kriticky vyznívalo hodnocení svých osobních nedostatků (nedostatek 
znalostí a dovedností v klíčových kategoriích tvořící základ pro plánová-
ní projektového vyučování). V této souvislosti tak hodnotili svou účast 
ve výuce s výukovou případovou studií jako přínosnou. 
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Z připomínek studentů vyplývá poskytování zpětné vazby ve větší míře, 
než tomu bylo doposud. Toto zjištění potvrzuje fakt, že práce s výuko-
vou případovou studií poskytuje studentům podklad pro jejich vlastní 
seberefl exi. 

Hodnocení silných stránek výukových případových studií je v začátku 
a jejich další zhodnocení je nutné opřít o jejich další ověření ve výuce 
didaktik. 

Věříme, že výukové případové studie jsou přínosem a práce s nimi po-
může identifi kovat její další slabá i silná místa. 

4.1  Důsledky a návrhy pro použití výukových případových 
studií vyučujícími obecné a oborové didaktiky

Práce s výukovou případovou studií není snadná. Její efektivita však závisí 
na učitelově (vzdělavatelově) didaktické kompetenci k práci s výukovou 
případovou studií. Je jisté, že při práci s každou výukovou případovou 
studií se mohou objevit specifi cké problémy, např. odlišná vstupní úroveň 
zna lostí a dovedností studentů didaktik. V průběhu práce s výukovou 
případovou studií se ukázalo, že její role může být vnímána i jako způsob 
formativního hodnocení studentů didaktik. V průběžných a závěrečných 
rozhovorech se studenty didaktik se potvrdily funkce výukové případové 
studie. Studenti nejčastěji uváděli podporu efektivnějšího kontextového 
učení a uchování v paměti, vyjádření důvěry jim samotným tím, že sami 
naleznou odpovědi (otázky „jak“, ale i „proč“) a pohled na problémy 
projektového vyučování z různé perspektivy. Jako velmi přínosná se jim 
jeví imitace reálné situace a prostředí školních projektů.

Z pohledu učitele jsme se setkali spíše s ověřením klasických řešení vznik-
lých potíží při práci s kategorií projektového vyučování. Studenti byli více 
angažováni a motivováni pro učení. Ve skupinách vzájemně spolupraco-
vali při řešení synopse výukové případové studie. Pro podporu kritického 
myšlení studenta jsme využili otázek z didaktického manuálu. Některé 
se jevily pro studenty jako příliš obtížné, a povedou proto k refl exi a ná-
sledné revizi témat výuky obecné didaktiky. Schopnost studentů vyhod-
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nocovat a aplikovat informace z předmětů obecná a školní didaktika byla 
v některých případech velmi omezená. Tímto způsobem jsme při práci 
s výukovou případovou studií zjišťovali tacitní znalosti studentů didak-
tiky, např. uvědomování si role projektového vyučování pro naplňování 
a rozvoj klíčových kompetencí žáka a mezipředmětových vztahů. 

Zajímavé byly odlišné návrhy studentů pro řešení stanovených problémů 
ve výukových případových studiích. Potvrdily se také naše zkušenosti, jak 
zásadní roli plní dovednost vést diskusi. V tomto ohledu je nutná obdob-
ná příprava, jako když výzkumník vede rozhovor s respondentem. Jako 
klíčové se ukázalo srozumitelné a jasné formulování otázek, dovednost 
klást efektivní doplňující otázky, především rozvíjet intencionální dialog 
(dialogické vyučování). Po práci s výukovou případovou studií se otevře-
la otázka přiměřenosti cílů jednotlivých výukových případových studií. 
Ukazatelem jsou pak zjištěné vzdělávací výstupy všech studentů pracu-
jících s jednotlivými případy. Diskutabilní je také otázka mnohočetnosti 
výukových cílů v jedné výukové případové studii. Prostřednictvím výuko-
vých případových studií jsme zjišťovali znalosti, schopnosti, dovednosti 
a postoje důležité pro osvojení profesních kompetencí budoucích učitelů. 

Výukové případové studie nelze využívat odděleně od dalších plánova-
ných výukových strategií (metod a forem výuky).

Detailnější a přesnější zjištění by přineslo opakované použití výukových 
případových studií u většího počtu studentů. Kritickým momentem může 
být již samotný výběr případu. 

Pokud plánujeme zavedení práce s výukovou případovou studií do své vý-
uky, opíráme se o otázky Proč, koho, kdy, jak, kde a s jakými očekávanými 
efekty?. V tomto ohledu nám pomáhá didaktický manuál (teaching note). 

4.2  Zhodnocení perspektivy výukové případové studie 
pro obor didaktika

Obohacení současného stavu spatřujeme v deskripci dlouhodobější práce 
s vý ukovými případovými studiemi. Zhodnocení perspektivy výukové 
pří padové studie pro obor didaktika je uskutečnitelné refl exí vyučujících 
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především v aspektech jejích efektů, limitů a determinujících faktorů. 
Přikláníme se k pojetí výukových případových studií jako výukové metody 
a stra tegie výuky. 

Výukovou případovou studii vnímáme jako metodu a strategii, která 
de monstruje teoretické koncepty didaktiky v její aplikační rovině. Jako 
neméně důležité se ukázalo zjištění tacitních znalostí studentů didaktik. 
Výukové případové studie daly možnost vysvětlovat a popisovat složi-
tou soustavu situačních vztahů a podpořily řešení problémů ve školní 
praxi. Reprezentovaly komplexní praktické problémy v konkrétních di-
daktických kategoriích. Pojetí výukových případových studií působí jako 
prostředek interakce mezi vzdělávací teorií a praxí. Vysvětlili jsme složi-
tou soustavu situačních vztahů, ukázali jsme, jak řešit určité problémy 
ve školní praxi. Reprezentací problémů v konkrétních doménách je mož-
no zabezpečit sdílení s ostatními kolegy (především sdílení a vytváření 
znalostí o procesech výuky). Očekáváme šíření a sdílení předložených 
školních projektů a výukových případových studií a zajištění součinnosti 
mezi teorií a praxí.

Výukové případové studie poskytly studentům tzv. zprostředkující rámce 
(interemediate frameworks, Ruthven et al., 2009). Jsou souhrnem infor-
mací vztažených k praxi ve třídě, ale opírající se o velkou teorii (grand 
theory) (Slavík, 2014). Zprostředkující rámce jsme uchopili na vzdělávací 
proces projektového vyučování a zachycený v jednotlivých kazuistikách 
(online: https://www.researchgate.net/publication/287693261_Zkouma-
ni_a_rozvijeni_kvality_vyuky_v_oborovych_didaktikach_metodika_3A_
mezi_teorii_a_praxi [accessed Oct 17 2019]).

Budování základní úrovně profesních znalostí budoucích učitelů se usku-
teč nilo zejména v pedagogické znalosti (řízení a organizaci procesů vy-
učo vání); znalosti vyučované oblasti a oboru; didaktické znalosti obsahu, 
znalosti kurikulárních dokumentů, znalost cílů ve výchově a vzdělávání. 
V oblasti profesních činností to bylo především plánování výuky.

Použití výukových případových studií odhalilo požadavek na využívání 
inovativních přístupů ve výuce s apelem na nezbytnost posílení kompe-
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tencí v rozhodování v otázce výukových cílů (tzv. cílová orientace vzdě-
lávání). Především v našem pojetí se ukázala refl exe cílových alternativ, 
které se dnes nabízejí využitím rámcových vzdělávacích programů. Před-
stavenými pedagogickými projekty v souhrnu ukazujeme širokou škálu 
inovačních možností, které by neměly zůstat za branami jednotlivých 
škol, ale přetvářet se do profesních kompetencí učitelů. Studenti učitel-
ství jsou v prostoru inspirací pro zlepšení své práce a aktéry za vyšší kvali-
tu výuky. To ovšem předpokládá, že v jejich predgraduální přípravě bude 
zastoupen výcvik posilující jejich požadované dovednosti. Je snahou najít 
způsoby účelnějšího osvojování učitelské profese, které jsou založeny 
např. na zkušenostním učení a umožňují účelně propojovat teorii s praxí.

Švec (2012) uvádí model vyjadřující proces přeměny tacitních znalostí 
v explicitní a explicitních znalostí v tacitní. Je tedy zřejmé, že k promě-
nám tacitních znalostí v explicitní a naopak dochází při využití výukových 
případových studií. Sdílení tacitních znalostí studentů učitelství, jejich 
(vzdělavatelů) učitelů s kolegy je významným zdrojem propojování pe-
dagogické teorie a praxe ve vzdělávání budoucích učitelů.

Vzdělavatelé učitelů musí disponovat kompetencemi nad rámec běžného 
akademického pracovníka; jako učitelé učitelů (second order teachers) 
musejí být schopni (1) refl ektovat, jak vyučují; (2) komunikovat o tom, 
jak vyučují; (3) vystupovat před studenty jako model dobré vyučovací 
praxe. Ideálně tedy mají vzdělavatelé učitelů podvojnou roli: produkovat 
poznání o vzdělávání, učení a vyučování a současně tyto poznatky učit 
učitele (Voda, 2016, s. 83). 

4.3 Náměty pro výzkum výukových případových studií

Cílem dalšího výzkumného šetření je analyzovat práci s výukovou přípa-
dovou studií z hlediska procesu její implementace a zhodnotit konkrétní 
přínos pro vyučování obecné a školní didaktiky. Implementovat takové 
způsoby výuky didaktik, účinné v přípravném učitelském vzdělávání. 

Hlavní cílovou skupinou jsou učitelé (vzdělavatelé) studentů obecných 
a oborových didaktik. 
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Klademe si následující otázky: 

Jaké cíle a motivy vedly učitele-vzdělavatele k použití výukové případové 
studie? 

S jakými teoretickými znalostmi začal učitel pracovat s výukovou přípa-
dovou studií?

Jak se práce s výukovou případovou studií promítá do naplňování profes-
ních kompetencí budoucích učitelů?

Jaké kroky provázely implementaci výukové případové studie do vyučování 
didaktiky?

Pokud srovnáme zavedenou praxi práce s výukovými případovými studi-
emi např. ve vědních oborech medicíny, trestního práva, psychologie, je 
jisté, že tyto postupy pro rozvoj profesních kompetencí učitelů skutečně 
chybí.

4.4 Shrnutí

Není možné při šířce tématu, jakým je projektové vyučování, zmínit vše. 
Snažili jsme se přiblížit studentům ty problémy, okruhy didaktických ka-
tegorií, které vnímáme jako klíčové pro rozvoj profesních kompetencí 
studentů učitelství. Pro stanovení výukových cílů a otázek v didaktických 
poznámkách (teaching note) vycházíme z vlastní pedagogické zkušenosti 
výuky didaktiky. Výukové případové studie byly testovány v průběhu se-
mestrů akademického roku 2019/2020. Výsledky testování povedou k re-
vizi a úpravám výukových případových studií. Motivací k realizaci použití 
výukové případové studie bylo posílení profesních kompetencí budou-
cích učitelů. Přinášíme také námět k dalšímu ověření výukových přípa-
dových studií ve výuce didaktik. Poskytujeme tak základní konceptuál ní 
rámec pro výuku didaktiky a směry v pojetí výuky tématu projektového 
vyučování u studentů učitelství. Použití výukových případových studií 
je plánováno pro studenty učitelství různých studijních skupin didaktik 
všech typů základních i středních škol. Na základě získaných výsledků 
po práci s výukovými případovými studiemi může učitel adekvátně měnit 
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své výukové strategie vzhledem k požadavkům profesních kompetencí 
budoucích učitelů. 

Sbírku školních projektů lze využívat jako jeden ze zdrojů informací o plá-
novaném, realizovaném a dosahovaném kurikulu na konkrétní škole. 
Výukové případové studie vycházejí z propojení jejich teoretických výcho-
disek a analýzy cílových požadavků na profesní kompetence budoucích 
učitelů. Výběr školních projektů vznikl na základě refl exí učitelů a žáků ZŠ 
a SŠ realizovaných prostřednictvím ohniskových skupin a polostrukturo-
vaných rozhovorů, v neposlední řadě i z expertních recenzí akademických 
pra covníků projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. 

Při vzniku výukových případových studií jsme se soustředili na postupy, 
které doporučuje odborná literatura. Prezentovali jsme především výho-
dy pro jejich použití ve výuce. 

V literatuře se můžeme setkat s kritikou výukových případových studií, 
např. zvyk studentů učit se tradičními metodami (Rees – Porter, 2002a), 
nebo s tím, že jiné výukové metody mají vyšší přínos pro studen ty 
(McCarthy – McCarthy, 2006). Shugan (2006) uvádí, že případové studie 
odklánějí pozornost studentů od učení se nutným teoretickým principům 
směrem k pojetí praxe bez teorie (Shugan, 2006). Správným uchope-
ním postupu práce s výukovou případovou studií lze těmto negativům 
předejít. 

Například pokud budeme s výukovou případovou studií pracovat tak, že 
představujeme konkrétní situace v edukační realitě, pro které lze na zá-
kladě tacitních znalostí nalézt řešení. S důrazem na formulace výuko-
vých cílů případových studií rozvíjíme a mobilizujeme znalosti studentů 
v disciplíně didaktika.
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5  |  Sbírka realizovaných 
školních projektů 
základních a středních 
odborných škol 

Sbírka realizovaných školních projektů je podkladem pro vznik výukových 
případových studií. 

Spoluautorkou textu realizovaných školních projektů je MgA. Michaela 
Kuříková. Ilustrace k textu vytvořila BcA. Vlasta Mudruňková. Fotografi e 
pořídil a zpracoval Dominik Žižka, Tereza Pomschárová. Uvedené foto-
grafi e též pořizovali učitelé, umělci a žáci ZŠ a SŠ zapojení do projektu 
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. 

Uvedené školní projekty jsou výsledkem intenzivní práce a odborné ko-
munikace celého týmu projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, 
jehož hlavním řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem 
Společnost pro kreativitu ve vzdělání. Projekt, který byl řešen v období 
2016–2019, je fi nancován Evropskou unií a koncepčně zastřešen britským 
programem Kreativní partnerství (The Creative Partnerships). Vychází ze 
systému strukturované spolupráce mezi umělci a pedagogy, z níž vzniká 
výuka s využitím kreativních metod a umění, která se zaměřuje mimo 
jiné na individuální podporu žáků a jejich začlenění do třídního kolekti-
vu. Celkem se do projektu zapojilo 32 základních i středních škol. Počet 
podpořených žáků činí 1836. V rámci projektu bylo podpořeno přibližně 
1000 žáků, přičemž nejméně 290 žáků je ze sociálně znevýhodněného 
nebo kulturně odlišného prostředí. 

Hlavní cílovou skupinou projektu byli žáci ohrožení vyloučením ze vzdě-
lávání, a to zejména žáci romského původu žijící v České republice. Pro-
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jekt se zaměřil na tvorbu efektivních nástrojů a postupů jejich podpory 
v rámci výuky na středních školách bez maturitních oborů a základních 
školách a na rozvíjení spolupráce třídního kolektivu. K účasti na Krea-
tivním partnerství pro inkluzivní školu bylo vybráno celkem patnáct zá-
kladních a středních škol v České republice, které ve spolupráci s řešiteli 
a umělci realizovaly konkrétní třídní projekty, jež rozvíjely vybrané klíčové 
kompetence a funkční gramotnosti, podporovaly žáky ze sociálně zne-
výhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a motivovaly je k učení 
a směřovaly ke zlepšení sociálního klimatu ve třídě. Metodologicky byly 
projekty zakořeněny ve výzkumné strategii akčního výzkumu ve vzdělá-
vání (educational action research), který předpokládá vzájemnou pro-
stupnost akademického výzkumu a pedagogické praxe.

Školní projekty vycházejí z uskutečněných třídních školních projektů zá-
kladních a středních škol. Realizovaným projektovým vyučováním jsme 
vytvářeli předpoklady pro individuální rozvoj každého jednotlivého žáka, 
rozvíjeli samostatnost, kritické a především umělecké a kreativní my-
šlení. Proto hlavními strategiemi, formami a metodami jsou umělecké 
a kreativní činnosti. V pedagogických projektech tak převažují výtvarné, 
literární, dramatické, hudební a pohybové pojetí realizovaných aktivit. 
Nechybí fi lm a animace. Nutné je zdůraznit aktivity založené na prožitku, 
vlastní samostatné činnosti žáků. Rozvíjeli jsme tvůrčí postupy, aktivní 
jednání. Podpořili jsme vytváření neformálních vztahů a především in-
tenzivní učení z prožitků namísto pouhého shromažďování informací. 
Formy i metody jednotlivých aktivit jsou obohaceny zařazením didak-
tických her, pohybových a herních činností. Nechybí vycházky, exkurze 
a realizace výstav. Pojetím školních projektů cílíme na rozvoj uměleckého 
a kreativního myšlení s návazností na reálný život. Tímto projektovým 
vyučováním se otevírají možnosti, jak obohatit současnou výuku a pro-
měnit tak postoj žáků ke škole a učení. Volenými aktivitami v třídních pro-
jektech taktéž přibližujeme aktuální trendy v umělecké výchově a tvorbě. 
Školní projekty tvoří rozsáhlejší bloky s na sebe navazujícími aktivitami. 
Aktivity se vyznačují předem promyšlenou stavbou učebních úloh. Svým 
obsahem vyžadují od učitele kreativní přístup, proto v realizovaných škol-
ních projektech fi gurují jednotliví umělci. Uvedené školní projekty mohou 
zprostředkovat zařazení kreativních forem do projektového vyučování 
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škol. K jednotlivým blokům uvádíme specifi cké výukové cíle, rozvíjené 
mezipředmětové vazby a pomůcky. Podporujeme svobodnou volbu žáků 
v průběhu celé realizace projektového vyučování. Popsané aktivity tvoří 
logicky celek provázaný s jednotlivými kroky. Učitelé tak získají popisem 
metodickou podporu při plánování samotného projektového vyučování.

Tematické plány uvedené v manuálech školních projektů jsou pouze 
rámcové. Svobodnou volbou žáka a učitele se otevírají alternativní ces-
ty uchopení představených aktivit. Při volbě uměleckých a kreativních 
aktivit se také dotýkáme otázek obsažených v průřezových tématech 
RVP ZV a RVP SOV. Pracujeme s očekávanými výstupy vzdělávacích oblas-
tí a oborů obsaženými v RVP ZV a RVP SOV. Zmiňujeme rozvíjené klíčové 
kompetence žáka a gramotnosti. Výsledné žákovské produkty jednotli-
vých projektů mají celou řadu podob (výtvarných, grafi ckých, hudebních, 
dramatických, pohybových a literárních). Nechybí fi lm a nová média.

5.1 Pojetí a skladba realizovaných školních projektů

Uvádíme celkem 15 pedagogických (školních) projektů. Jednotlivé peda-
gogické projekty jsou členěné do bloků, které obsahují jednotlivé aktivity. 
K blo kům jsou formulovány dílčí výukové cíle (dle Bloomovy taxonomie – 
kognitivní, afektivní, psychomotorické). K aktivitám jmenujeme pomůcky 
a mezipředmětové vztahy. V úvodu stručně představujeme realizované 
projektové vyučování. Doplňujeme fotografi emi, odkazy a přílohami. 
S bloky a aktivitami lze pracovat chronologicky i samostatně. Jejich vý-
čet a pořadí není závazný, ale pouze rámcový. Jednotlivé aktivity lze 
di dakticky upravit dle předem defi novaných cílů, vzdělávacího obsahu 
a materiálně-technického vybavení školy. 

Pro plánování projektového vyučování uvádíme tzv. vizualizaci plánu 
projektu, uvedeno v přílohách. Uvedené obrázky, pracovní listy, odka-
zy, videa a literatura jsou inspirací k realizaci projektového vyučování. 

Výběr představených pedagogických projektů vychází z požadavků plné-
ho využití uměleckých forem a metod. Důraz se kladl na rozvoj klíčových 
kompetencí žáka a gramotností, propojení vzdělávacích oblastí a oborů 
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především s výchovami a rozvoj mezipředmětových vztahů. Dalším kri-
tériem výběru byly pedagogické projekty s pozitivní refl exí a seberefl exí 
ze strany žáků, učitelů a umělců. A v neposlední řadě ty pedagogické 
projekty, jež úspěšně naplnily sledované cíle projektu Kreativního part-
nerství pro inkluzivní školu. Uvádíme seznam pedagogických projektů 
(jejich plné znění je ve sbírce pedagogických projektů). 

V rámci projektového vyučování a integrované tematické výuky předsta-
vujeme aktivity, které jsou součástí jednotlivých bloků plánu pro jektu. 

 1 Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. 
Vyjmenovaná slova.

 2  Prvouka hravě: místo, kde žijeme

 3  Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

 4  Superhrdinové – bojová hra pro děti

 5  Země a vesmír

 6  Prostorová tělesa

 7  Čarovná kniha písmen

 8  Příběh, matematika, animace

 9  Uměním ve škole k demokratickým hodnotám

10  Čtenářská gramotnost

11  Matematická gramotnost

12  Finanční gramotnost

13  Únikowka – tvorba únikové hry v oboru pečovatelské služby

14  Zvířata a rozmanitosti přírody

15  Architektonický projekt v odborných předmětech – obory truhlář 
a instalatér
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Školní projekty

1.  VYJMENOVANÉ PŘÍBĚHY ANEB UČÍME SE PROFESÍ: SPISOVATEL 
A DIVADLO. VYJMENOVANÁ SLOVA

Školní projekt je ukázkou propojení projektového vyučování s integro-
vanou tematickou výukou. Téma vyjmenovaných slov je svou náročností 
a zařazením vhodné pro žáky 3.–5. tříd. Dle RVP ZV náleží do vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace, předmět český jazyk a literatura. 
Učivo vyjmenovaných slov patří k jednomu z nejtěžších na 1. stupni zá-
kladní školy. Důvodem je jednak jejich mechanické pamětní učení a ná-
ročnost pochopení celého systému vyjmenovaných a slov příbuzných, 
jednak se současná kritika týká také problematiky způsobu osvojení ně-
kterých vyjmenovaných slov, které se málo využívají, např. vyžle nebo 
lýko. Školní projekt představuje způsob, jakým žáci především procvičí 
a upevní učivo o vyjmenovaných slovech pro ně zábavnějším způsobem. 
Nabízenou cestou dochází k propojení výtvarných a dramatických čin-
ností s fi xací jazykových jevů. 

Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slova příbuzná, význam vyjmenova-
ných slov, rozvoj slovní zásoby, metody projektového vyučování, metody 
inscenační, divadlo.

Charakteristika školního projektu 

Cílem tohoto projektového vyučování bylo žákům poskytnout nové po-
znatky a vědomosti prostřednictvím učiva vyjmenovaných slov a zařadit 
je do nových souvislostí. Realizací tohoto projektového vyučování jsme 
očekávali především rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na aktivizaci 
žáka, větší motivaci k učení a zlepšení vztahů ve třídě. Vytvořilo se více 
příležitostí žáka k uplatnění individuálních schopností, pocitu smyslupl-
ného učení, společných prožitků všech žáků. Svým účelem lze projekt 
zařadit k projektům, jež vedou především k získání dovedností a směřují 
k prožitku z estetického hlediska. 

Po realizaci projektového vyučování žáci dokážou: aplikovat vědomosti 
a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, 
uplatnit logické myšlení jako základ pro jasné, přehledné a srozumitelné 
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vyjadřování. U žáků jsou rozvíjeny tyto oblasti: kognitivní, emocionální, 
sociální, motorická. 

Začlenění školního projektu do RVP: Základní vzdělávání  Jazyk a ja-
zyková komunikace  1. stupeň  Český jazyk a literatura  Jazyková 
výchova. 

Kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální 
a personální.

Očekávané výstupy školního projektu: Představeným projektovým vy-
učováním jsme ovlivnili proces poznávání, získávání zkušeností žáka. Mě-
nili jsme míru a intenzitu motivace žáka. Orientovali jsme činnosti žáků 
směrem ke vzniku konkrétního produktu – divadelního představení. Zlep-
šila se spolupráce se spolužáky, rozvíjela se a posilovala sebedůvěra žáků. 

Realizace školního projektu: Projekt byl navržen pro skupinu 25–30 žáků 
(třídu) ve třech blocích. 

Tematický plán školního projektu (přehled projektu): Školní projekt tvo-
řil tři časové bloky I., II., III., bloky obsahují jednotlivé aktivity. Aktivity 
jsou popisovány pomocí jednotlivých kroků. 

Seberefl exe pedagogů a žáků školního projektu

Využila se refl exe od žáků, učitelů a dalších subjektů prostřednictvím 
metody rozhovoru, dotazníku. Refl ektujeme i další subjekty, které se 
na projektové práci podílely (např. umělci). 

Mezipředmětové vztahy: představeným projektovým vyučováním se 
nabídla možnost, jak integrovat jednotlivé předměty do určité aktivi-
ty v předmětech český jazyk, výtvarná výchova, přírodověda, prvouka 
a vlastivěda. 

Zveřejnění výsledků školního projektu: Finálním produktem tohoto pro-
jektu je pohádka a její veřejná prezentace ve formě divadelního předsta-
vení. Závěr tvořila refl exe divadelního představení.

V následující části představujeme plánované bloky a aktivity pedagogic-
kého projektu.
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BLOK I. 

VYJMENOVANÝ PŘÍBĚH A JEHO ILUSTRACE

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže: 

– uvést vyjmenovaná slova a vysvětlit význam vyjmenovaných slov,

– označit vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná v literárním textu,

– rozlišit vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná,

– číst s porozuměním,

– jmenovat kroky příběhu,

– interpretovat různé podoby textu s vyjmenovanými slovy,

– použít pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov v písemném pro-
jevu,

– pracovat tvořivě s literárním textem dle pokynů učitele,

– ilustrovat představený příběh s použitím vyjmenovaných slov.

AKTIVITY

Zahřívací aktivita 

Aktivita je motivační a slouží k evokaci žáků. Pro evokaci uvádíme didak-
tickou hru s názvem „Opakování pomocí vyjmenovaných slov“. Žáci si 
zopakují a procvičí jejich prosté vyjmenování. Všichni žáci sedí v kruhu 
a spojí ruce dlaněmi tak, že levá ruka leží a drží dlaň spolužáka a pravá 
ruka je na dlani druhého spolužáka. Děti si plácnutím předávají štafetu, 
každé plácnutí znamená jedno VS. Děti vyjmenovávají vždy řadu VS, nutí 
je to držet pozornost. Tempo se postupně zrychluje. Dochází k opakování 
vyjmenovaných slov.
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Čtení a vyprávění pohádek a příběhů s vyjmenovanými slovy

KROK 1 Čtení pohádek „naruby“ s vyjmenovanými slovy

Žáci ve skupinách po čtyřech společně čtou dvě jednoduché verze po-
hádek naruby: „Pohádka o velikém pelyňku“, „Pohádka o nenasytném 
Ote sánkovi z Přibyslavi“ . Tyto pohádky jsou upraveny a doplněny o vyjme-
novaná slova. Ve zvolených pohádkách se záměrně opakují stejné pasáže 
textu obsahující vyjmenovaná slova, dochází tak jejich k fi xaci. Závěrem 
si žáci individuálně přečtou krátký text a odpovídají, zda tvrzení jsou či 
nejsou správná. Pomocí metody kvízu ano/ne hodnotí svou úroveň po-
rozumění pohádky. Např. tvrzení: Otesánek snědl sýr. Ano × ne.

KROK 2 Hledání vyjmenovaných slov v textu

Žáci hledají vyjmenovaná slova v textu pohádek naruby, který četli. 
Pra cují ve dvojicích. Po rozdělení do skupin hledají vyjmenovaná slova 
i v dalších textech příběhů s vyjmenovanými slovy, např. z publikací: Vy-
jmenované čtení o přírodě, Výři nesýčkují, Proč chtěl ptakopysk do Solo-
pysk aneb vybraná slova pro vybíravé děti. Dochází tak k procvičování. 
Žáci ve dvojicích doplňují prázdná místa v textu, vybírají je ze seznamu 
vyjmenovaných slov. Slova píší ve správném tvaru. Variantou může být 
též doplňování vyjmenovaných slov do předem připravených pojmových 
map.

KROK 3 Vyprávění a reprodukce textu příběhů s vyjmenovanými slovy

Učitel čte zvolený příběh s vyjmenovanými slovy (např. Mývalova myčka 
dobytka). Trojice žáků obdrží karty s obrázky příběhu. Úkolem trojice 
žáků je karty seřadit dle dějové posloupnosti. Žáci se snaží pomocí vizu-
ální opory karet převyprávět příběh s vyjmenovanými slovy. Tento krok 
může být zakončen přidáním dalšího děje ke kartám příběhu. Žáci tak 
mohou ve dvojicích představit svou verzi konce příběhu. 

Pomůcky: dvě pohádky „naruby“: „Pohádka o velikém pelyňku“, Pohádka 
o nenasytném Otesánkovi z Přibyslavi“.
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Spisovatelé veselých příběhů s vyjmenovanými slovy

KROK 1 Co je to příběh? 

Učitel vysvětlí žákům, co je to příběh, co ho tvoří a jakou má strukturu. 
Popíše na příkladech dějové linie příběhu, aby příběh čtenáře zaujal. Zdů-
razní podstatu postav příběhu (vlastnosti postav, jejich vzhled a role). 
Příběh se také odehrává na určitém místě, v čase a prostředí. Úvodem 
si vymezíme stavbu příběhu – jeho děj. Jakmile máme předlohu příbě-
hu, můžeme se pustit do psaní našeho příběhu. Navazuje didaktická hra 
storytelling. Žáci sedí v kruhu. Los určí vyjmenované slovo, učitel řekne 
jednu vě tu s tímto slovem, pokračuje žák po učitelově pravici. Opět los 
určí vyjmenované slovo a další žák ve směru hodinových ručiček pokra-
čuje v příběhu. Tímto způsobem dochází k jeho rozvíjení.

KROK 2 Tvůrčí psaní příběhů

Žáci ve skupinách tvoří jednoduché příběhy s využitím vyjmenovaných 
slov. Všechna vyjmenovaná slova jsou rozdělena dle kategorií slovních 
druhů (podstatná jména, přídavná jména, slovesa). Vyjmenovaná slo-
va žáci losují z označených hromádek dle těchto slovn ích druhů. Každá 
skupi na pracuje se šesti vyjmenovanými slovy (2 podstatná jména, 2 pří-
davná jména, 2 slovesa). Skupiny žáků tvoří a píší příběh s těmito vyjme-
novanými slovy. Závěrem si žáci své příběhy vzájemně přečtou.

KROK 3 Inscenace 

Žáci vytvoří skupiny. Jednotlivé skupiny si losují jeden příběh, který žáci 
napsali. Úkolem skupin je nacvičit a inscenovat tento příběh. Žáci si roz-
dělí role, na koho nevyjde postava, může představovat předmět v pří-
běhu nebo vytvářet prostředí (např. hukot větru, tekoucí řeku apod.). 
Ostatní skupiny hádají, o jaký příběh se jedná, kdo je autorem příběhu. 

Pomůcky: psací potřeby, papíry.
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Ilustrace veselých příběhů s vyjmenovanými slovy

KROK 1 Ilustrace k příběhům

Žáci mají za úkol vytvořit ilustrace k příběhům, které vznikly společnou 
tvorbou ve skupinách. Mohou si vybrat, ke kterému z příběhů svůj obrá-
zek vytvoří. V ilustracích by se měla objevovat vyjmenovaná slova obsaže-
ná v příběhu. Žáci pracují samostatně na čtvrtky většího formátu (A3, A2), 
k dispozici mají tužky, pastelky, vodové či akrylové barvy a štětce.

KROK 2 Hra s písmeny

Žáci pomocí koláže a hry s písmeny doplní své ilustrace o názvy vyjme-
novaných slov. Vyjmenovaná slova píší větším písmem na papír, písmena 
vybarvují, slova vystřihují a vlepují do obrázku. Písmena také mohou vy-
střihovat z barevných papírů, novin nebo časopisů. Variantou je skládání 
vyjmenovaných slov z přírodních materiálů na vycházce.

Pomůcky: čtvrtky papíru A2 nebo A3, tužky, pastelky, vodové či akrylové 
barvy, štětce, nůžky, lepidlo, barevné papíry, noviny či časopisy.

BLOK II. 

VYJMENOVANÁ BAJKA – VÝROBA MASKY

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže:

– vymyslet bajku (zvířata jsou určena z vyjmenovaných slov),

– vytvořit masku na vyjmenovaná slova zvířat,

– zhotovit fotografi i masky zvířete,

– zhotovit k bajce plakát,

– podílet se na přípravě výstavy fotografi í a účastnit se jí. 
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AKTIVITY

Zahřívací aktivita

Hra na detektiva: učitel nebo žák si myslí vyjmenované slovo a pomocí 
nápovědy a jeho popisu ostatní žáci hádají. Příklad: Žák si myslí slovo 
polykat. Popisuje: „Když mám angínu, tak nemůžu…?“ Vyhrává žák s nej-
vyšším počtem uhodnutých vyjmenovaných slov. 

Bajky s vyjmenovanými slovy

KROK 1 Co je to bajka?

Žáci se seznámí s pojmem bajka. Společně s učitelem čtou bajky, které si 
připravil. Povídají si o jednotlivých bajkách, proč v nich vystupují zvířata 
a jakou mají roli (mj. nositelé lidských vlastností).

KROK 2 Bajky se zvířaty z vyjmenovaných slov

Žáci si připomenou pomocí pojmové mapy (příloha číslo 3), jaká zvířa-
ta jsou obsažena ve vyjmenovaných slovech. Zde je možné využití me-
zipředmětových vazeb s předměty přírodopis, český jazyk – sloh. Žáci 
formulují: Co o těchto zvířatech již vědí. V jakém ekosystému je mohou 
potkat. Jaké ekosystémy známe. Jak se jmenuje samec, samice a poto-
mek zvířete. Čím se zvíře živí. Žáci se společně s učitelem zamýšlejí nad 
charakterovými vlastnostmi zvířat v bajce. Žáci ve skupinách vymýšlejí 
bajky se zvířaty obsaženými ve vyjmenovaných slovech. Bajky společně 
zapisují. 

Pomůcky: kniha bajek (dle výběru učitele), pojmová mapa Zvířata ve vy-
jmenovaných slovech.

Tvorba masek vyjmenovaných zvířat

KROK 1 Výroba masky

Žáci se seznámí s pojmem maska. Seznámí se s technikou tvorby masky 
a pomůckami. Žáci samostatně vyrábějí masky na vyjmenovaná zvířata. 
Žáci nejprve trhají noviny na malé kousky, připravují misky s naředěným 
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tapetovacím lepidlem. Na nafouklý balonek z jedné strany nalepují malé 
kousky starých novin. Tvarují nos, ústa, oči. Po zaschnutí žáci vyfouknou 
balonek a odstraní přebytečné části. Žáci malují barvami na masku. Ukot-
ví gumičku k masce – proděravějí dírky jehlou/hřebíčkem, vážou gumičku. 

KROK 2 Tvorba plakátů

Žáci mohou ke svým bajkám vytvořit plakáty. Žáci se vyfotí s maskami, 
fotky se tisknou na formát A5 nebo A6. Každý žák obdrží svoji fotku 
(případně fotku celé skupiny, která bajku tvořila) a fotku nalepí na bílý 
nebo barevný papír A4. Na papír žáci poté zdobeným písmem píší názvy 
svých bajek, plakát mohou doplnit kresbami nebo opět formou koláže.

Pomůcky: nafukovací balonky, staré noviny, tapetovací lepidlo / Herkules, 
temperové barvy, hřebíčky, jehly s velkým okem, kloboukové gumičky, 
misky/kelímky na lepidlo, nůžky, fotoaparát, tiskárna, papír (bílý, barev-
ný), kreslicí a psací potřeby.

BLOK III.

VESELÁ VYJMENOVANÁ POHÁDKA – DIVADLO

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže: 

– vymyslet a napsat pohádku z vyjmenovaných slov,

– napsat scénář pohádky,

– vytvořit k pohádce kostým, 

– inscenovat připravenou pohádku dle scénáře,

– imitovat, improvizovat a napodobovat postavu v pohádce,

– vystupovat adekvátně před publikem,

– realizovat divadelní představení a účastnit se jej.
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AKTIVITY

Zahřívací aktivita

Bingo: Žáci obdrží tištěnou tabulku, kam si zapíší 15 náhodně zvolených 
VS. Z klobouku se losují VS a žáci křížkují losované VS ve své tabulce. Kdo 
má nejdříve zakřížkovány všechny své VS, vyhrává. 

Příprava pohádky s vyjmenovanými slovy pro realizaci divadelního 
představení

KROK 1 Příprava pohádky

Žáci společně tvoří svou pohádku obsahující vyjmenovaná slova. Z vy-
jmenovaných slov určí postavy pohádky. V tomto kroku lze využít zvířata 
a masky z předchozí aktivity. Do děje pohádky žáci využívají také přídavná 
vyjmenovaná slova, které učitel žákům předkládá pomocí vypracované 
pojmové mapy na téma přídavná vyjmenovaná slova. Zadání pohádky 
je možné variovat – např. vytvořit pohádku jen na vyjmenovaná slova 
po „B“ nebo „M“.

Pomůcky: pojmová mapa – přídavná vyjmenovaná slova.

Scénář pohádky k dramatizaci

KROK 1 Jak se píše scénář?

Učitel žákům vysvětlí, co je to „dialog“ a jak se píše scénář. Využije 
k tomu ukázkového scénáře.

KROK 2 Psaní scénáře

V tomto kroku se píše divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci 
se žáky. Scénář vzniká společně. Důležité je vymyslet pohádku tak, aby 
měl každý žák nějakou úlohu. Kromě hlavních a vedlejších postav mohou 
žáci představovat personifi kované předměty či dotvářet atmosféru po-
hádky (např. šumění stromů, hukot potoka apod.). Někteří žáci mohou 
mít úlohu nápovědy či inspicientů. Ti během představení upravují či mění 
scénu.
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KROK 3 Zkoušení pohádky

Aktivita na úvod – rozmluvení: rozhovor na libovolné téma. Učitel určí 
téma – může se vázat k aktuálním událostem, svátkům nebo probírané-
mu tématu ve škole. Tématem může být, jak se žáci navzájem znají, jak 
se dnes cítí. Žáci se pak volně k tématu vyjadřují.

Žáci obdrží kopie pracovních listů s vytištěným scénářem a nacvičují po-
hádku. Své repliky čtou, postupně mluví zpaměti. Učitel žáky povzbu-
zuje k zapojení těla (gestikulace), pohybu a také je vede k srozumitelné 
a hlasité mluvě. Užitečným nástrojem je kamera či telefon – žáci se na-
táčejí a pak hodnotí svůj projev, co je třeba zlepšit či zinscenovat jiným 
způsobem.

Pomůcky: ukázkový scénář, psací potřeby, papíry, kopie s vytištěným 
scénářem, fotoaparát či telefon k natáčení.

Kostýmy, rekvizity a tvorba scény. Závěrečné vystoupení

KROK 1 Tvorba kostýmů

Žáci vytvářejí kostýmy pro realizaci divadelního představení. Žáci si při-
nesou starší trička a čepice. Pracovat se dá se starými prostěradly. Žáci 
na textil kreslí a malují fi xami a barvami na textil, všívají přírodniny, pro-
šívají korálky. Využít lze jakéhokoli recyklovaného materiálu. Tvořit lze 
i z papíru. Žáci své kostýmy mohou doplnit o zvířecí masky, které vyráběli 
v bloku II. 

KROK 2 Příprava scény a rekvizit

Žáci připravují scénu a rekvizity divadelního představení. Lze využít ba-
revných látek. Části scény také mohou malovat na papír většího formátu. 
K výrobě rekvizit dobře poslouží polystyren, papíry a barvy, staré krabice, 
látky. Je zde velký prostor pro improvizaci.

KROK 3 Divadelní představení

Žáci realizují divadelní představení, jež je konečným produktem tohoto 
projektového vyučování. Divadelní představení lze také nahrát jako vi-
deo. Inspirací může být záznam divadelního představení, které vzniklo 
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ve třídě 2.A v Nejdku. Žáci vytvořili a inscenovali pohádku Vyjmenova-
ná pohádka po B, ke zhlédnutí na YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=ImVRGpmtuxA&feature=youtu.be.

Pomůcky: starší oblečení / oblečení ze second handu, různé čepice, vyro-
bené masky z bloku II., barvy na textil, kelímky, fi xy na textil, jehly, nitě, 
nůžky, různě veliké barevné korálky, knofl íky, přírodniny, látky, krabice, 
papíry, výtvarné potřeby, lepidlo, látky, polystyren, provázky.

Přílohy k projektu

Příloha č. 1 – Pohádka o velikém pelyňku

Pohádka o velikém pelyňku
 Žili, byli dědeček a babička. Jednoho dne babičku rozbolel žaludek. Dědeček tedy šel a za-
sadil do země pelyněk. Vyrostl pelyněk velký, převeliký. Dědeček chtěl pelyněk ze země 
vytáhnout. Táhl, táhl, ale pelyněk nevytáhl. Zavolal na babičku: „Babičko, babičko, prosím, 
pomoz mi vytáhnout pelyněk.“ Babička přišla, aby dědečkovi pomohla. Babička chytila 
dědečka, dědeček chytil pelyněk. Táhli, táhli, ale pelyněk nevytáhli. Zavolali na vnučku: 
„Vnučko, vnučko, prosím, pomoz nám vytáhnout pelyněk. Vnučka přišla, aby dědečkovi 
pomohla. Vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček chytil pelyněk. Táhli, 
táhli, ale pelyněk nevytáhli. Zavolali na pejska: „Pejsku, pejsku, prosím, prosím, pomoz 
nám vytáhnout pelyněk.“ Pejsek přiběhl, aby jim pomohl. Pejsek chytil vnučku, vnučka 
chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček chytil pelyněk. Táhli, táhli, ale pelyněk 
nevytáhli. Zavolali na kočičku: „Kočičko, kočičko, prosím, pomoz nám vytáhnout pelyněk.“ 
Kočička přiběhla, aby jim pomohla. Kočička chytila pejska, pejsek chytil vnučku, vnučka 
chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček chytil pelyněk. Táhli, táhli, ale pelyněk 
nevytáhli. Zavolali na myšku: „Myško, myško, prosím, pomoz nám vytáhnout pelyněk.“ 
Myška přiběhla, aby jim pomohla. Myška chytila kočku, kočka chytila pejska, pejsek chytil 
vnučku, vnučka chytila babičku, babička chytila dědečka, dědeček chytil pelyněk. Táhli, táhli, 
až pelyněk vytáhli! A byl to velký, převeliký pelyněk. Donesli pak pelyněk domů a společně 

uvařili pelyňkový čaj. A jestli ho nevypili, pijí ho tam ještě dnes.

Příloha č. 2 – Pohádka o nenasytném Otesánkovi z Přibyslavi

Pohádka o nenasytném Otesánkovi z Přibyslavi
Daleko v Kraji Vysočina ve městě Přibyslav žil jeden muž a jedna žena. Bydleli v opuštěné 
myslivně pod lesem. Neměli na živobytí a přesto říkali: Kéž bychom měli děťátko! Jednou 
ráno kopal muž na mýtině vysychající pařezy. Vykopal malý pařízek, který vypadal jako 
dětátko. Hlavička s jazýčkem, tílko, ručičky, nožičky. 
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Dítě začalo vzlykat, a tak ho muž přinesl domů a povídá: „Máš, cos chtěla mít, dítě. Budeme 
ho nazývat Otesánek.“ Žena položila dítě do třpytivé peřinky a povídá mu: „Jsi tak malé 
a hubené vyžle, uvařím ti hošíčku kašičku.“ Dítě se začalo hýbat, vrtělo hlavou. Otesánek 
vzlykal a křičel: „Mámo, já bych jed!“ Žena položila dítě do postele. Běžela vařit sýrovou 
bramborovou kaši. Když kaši uvařila, Otesánek ji snědl, ale stále nebyl dost sytý. Potom 
zase vzlykal a křičel: „Mámo, já bych jed!“ 
Žena běžela na přibyslavské panství a přinesla plný ucháč syrovátky. Otesánek syrovátku 
vypil a stále se dost nenasytil. Zase vzlykal a křičel: „Mámo, já bych jed!“ 
Žena tedy běžela a donesla z nedaleké přibyslavské sýrárny Pribina mísu syrečků. Položila 
je na stůl. Otesánek snědl všechny syrečky z přibyslavské sýrárny, ale nebyl stále sytý. Zase 
vzlykal a křičel: „Mámo, já bych jed!“ Žena řekla: „Otesánku, tys snědl sýrovou brambo-
rovou kaši, ucháč syrovátky a všechny přibyslavské syrečky z nedaleké sýrárny.“ „Sněd 
mámo!”
„Jedl jsem – snědl jsem: sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, přibyslavské syrečky 
a tebe, mámo, taky ještě sním!“
Máma se rychle zavřela ve světnici. Otesánek se ale dobyl dovnitř, otevřel hubu a mámu 
snědl. Stále nebyl dost sytý.
Potom přišel domů táta. Otesánek vzlykal a křičel: „Táto, já bych jed!“ Táta se divil a ptal se: 
„Kde je máma?“ „Sněd jsem ji. A tebe taky ještě sním.“ Otevřel hubu a tátu snědl. Čím víc 
Otesánek jedl, tím víc chtěl jíst. V myslivně nic nebylo, šel tedy na přibyslavské náměstí. 
Cestou potkal děvečku s plným trakařem býlí. „Tys toho snědl, že máš tak velký břich!“ 
řekla děvečka. „Jedl jsem – snědl jsem: sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, při-
byslavské syrečky ze sýrárny, mámu, tátu a tebe taky ješte sním!“ Otevřel hubu a snědl 
děvečku s trakařem býlí. Stále nebyl dost sytý.
Potom potkal sedláka se stádem přežvykujícího dobytka a povídá mu. „Jedl jsem – snědl 
jsem: sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, přibyslavské syrečky ze sýrárny, mámu, 
tátu, děvečku s býlím a tebe taky ještě sním!“ A snědl sedláka i s dobytkem. 
Potom šel Otesánek dál. Na pastvině u mlýna pytlák chystal pasti syslům. Pytlák pravil: 
„Otesánku, cos už snědl, že máš tak velký břich?“ „Jedl jsem – snědl jsem: sýrovou brambo-
rovou kaši, ucháč syrovátky, přibyslavské syrečky ze sýrárny, mámu, tátu, děvečku s býlím, 
sedláka s dobytkem a tebe taky ještě sním!“ Otesánek otevřel hubu a snědl pytláka i se syslí 
kolonií. Stále nebyl dost sytý.
Pak přišel k poli, kde pasák pásl stádo kobyl. Otesánek vzlykal a křičel: „Pasáku, já bych 
jed!“ Pasák pravil. „Cos už snědl Otesánku, že máš tak velký břich?“ „Jedl jsem – snědl jsem: 
sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, přibyslavské syrečky ze sýrárny, mámu, tátu, 
děvečku s býlím, sedláka s dobytkem, pytláka s kolonií syslů a tebe taky sním. Otesánek 
otevřel hubu a snědl pasáka i se stádem kobyl. Stále nebyl dost sytý. 
Otesánek šel dál a cestou potkal hospodáře se stádem mladých býků. Otesánek vzlykal 
a křičel: „Hospodáři, já bych jed!“ Hospodář pravil. „Cos už snědl, Otesánku, že máš tak 
veliký břich?“ „Jedl jsem – snědl jsem: sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, při-
byslavské syrečky ze sýrárny, mámu, tátu, děvečku s býlím, sedláka s dobytkem, pytláka 
s kolonií syslů, pasáka se stádem kobyl a tebe taky sním. Otesánek otevřel hubu a snědl 
hospodáře i se stádem býků. Stále nebyl dost sytý. 
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Otesánek přišel k poli. Stará babička tam okopávala bylinky. Otesánek začal bylinky jíst. 
„Otesánku, nedělej to!“ řekla mu babička. „Už jsi toho snědl dost!“ „Jedl jsem – snědl 
jsem: sýrovou bramborovou kaši, ucháč syrovátky, přibyslavské syrečky ze sýrárny, mámu, 
tátu, děvečku s býlím, sedláka s dobytkem, pytláka s kolonií syslů, pasáka se stádem kobyl, 
hospodáře se stádem býků a tebe taky ještě sním. Otesánek otevřel hubu a chtěl babičku 
sníst. Babička byla ale čiperná. Uhodila Otesánka motyčkou do břicha. Otesánek se svalil 
na zem. Z břicha mu vyskočil hospodář se stádem býků, pasák se stádem kobyl, pytlák 
s ko lonií syslů, sedlák s dobytkem, děvečka s býlím. Za nimi vyskočili z břicha máma a táta. 
Poděkovali babičce a nesli si domů ucháč syrovátky. A pak už nikdy neříkali: „Kéž bychom 

měli dětátko.“ A to je konec.

Příloha č. 3 – Zvířata ve vyjmenovaných slovech – pojmová mapa
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu

2.  PRVOUKA HRAVĚ: MÍSTO, KDE ŽIJEME

Pomocí tohoto školního projektu jsme rozvíjeli u žáků aktivní občanství 
a zapojování do regionální komunity. Téma Místo, kde žijeme je v rámci 
ku rikula základního vzdělávání zakotveno nejprve v části rámcového 
vzdělávacího programu určené pro první stupeň základní školy a násled-
ně i pro stupeň druhý. Jedním z tematických celků vzdělávací oblasti 
Člo věk a jeho svět je téma Místo, kde žijeme. Zde žáci přijímají za své fun-
gování okolního prostředí, objevují vazby a spojitosti, které se odehrávají 
v rodinách, ve školách, v místech jejich bydliště, ale i ve společnosti jako 
takové. Měli by být schopni do těchto vazeb vkročit s vlastními nápa-
dy a invencemi, nalézat v nich útočiště pro vytváření nových poznatků, 
postojů a hodnot, které vedou k aktivní participaci na fungování celé 
spo lečnosti. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionál-
ních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti 
a praktic ké úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích klad-
ný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění 
a vztah k naší zemi (viz RVP ZV). Tímto tématem jsou rozvíjeny nejen 
faktografi cké znalosti žáků, ale taktéž průřezová témata: Osobnostní 
a sociální rozvoj či Výchova demokratického občana, jenž se zajímá o své 
bydliště a jeho okolí. RVP ZV nabízí podporu v tom, jaké učivo má být v té-
matu Místo, kde žijeme vyučováno. Nabízenou cestou došlo k propojení 
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učiva vlastivědy, výtvarné výchovy a informační a komunikační technolo-
gie. Pojili jsme témata především s výtvarnými, literárními a dramatickými 
činnostmi. Snažili jsme se o podporu samostatnosti žáka, převzetí zod-
povědnosti za jeho vlastní učení. Žáci se zapojili do plánování, realizace, 
ale také do společné refl exe celého projektového vyučování. 

Klíčová slova: člověk a jeho svět, místo, kde žijeme, funkční prvky města. 

Charakteristika školního projektu

Cílem tohoto projektového vyučování je žákům pomoci  pochopit učivo 
prostřednictvím zážitkových aktivit. Realizací projektového vyučování 
očekáváme především rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na aktivi-
zaci žáka, větší motivaci k učení a zlepšení vztahů ve třídě. Vytváříme více 
příležitostí k uplatnění individuálních schopností, pocitu smysluplného 
učení, společných prožitků všech žáků. Svým účelem lze projekt zařadit 
k projektům, jež vedou především k získání dovedností a směřují k pro-
žitku z estetického hlediska. 

Výchovně-vzdělávací cíle školního projektu 

Dbáme, aby cíle projektu byly vždy přiměřené schopnostem žáků, 
ve svém pojetí plánované komplexně a s vlastností soudržnosti. Využitím 
aktivních sloves zajišťujeme jejich zpětnou kontrolovatelnost. Rozvíjíme 
kompetence – sociální a personální (spolupráce, posílení sebevědomí – 
vystupování před publikem), komunikativní (vyjadřovací schopnosti, pre-
zentace) a kompetence k učení. Po realizaci projektového vyučování žáci 
dokážou: zhodnotit místo, kde žijí, prostřednictvím realizovaných aktivit, 
uvědomit si důležitost místa, kde žijí, a vytvořit si pozitivní vztah k těmto 
místům, realizovat výstavu svých prací. U žáků jsme rozvíjeli tyto oblasti: 
kognitivní, emocionální, osobnostně sociální a psychomotorická.

Začlenění školního projektu do RVP: Základní vzdělávání  Člověk a jeho 
svět  1. stupeň  Místo, kde žijeme. Vzdělávací oblast Člověk a jeho 
svět je koncipována pro 1. a 2. období základního vzdělávání (1.–5. roč-
ník). Jde o integrovanou vzdělávací oblast, ve které se propojuje učivo 
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společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Podpořili 
jsme rozvoj kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kom-
petence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence 
občanské. 

Očekávané výstupy školního projektu: Projektovým vyučováním je 
ovlivněn proces poznávání, získávání zkušeností žáka, měníme míru 
a intenzitu motivace žáka. Orientujeme činnosti žáků směrem ke vzniku 
konkrétního produktu – výstava výtvarných prací. Zlepšujeme spolupráci 
spolužáků. Rozvíjíme a posilujeme sebedůvěru žáků. 

Realizace školního projektu: Projekt je navržen pro skupinu 25–30 žáků 
(třídu) ve dvou blocích. 

Seberefl exe pedagogů a žáků školního projektu: Je využívána refl exe 
od žáků, učitelů a dalších subjektů prostřednictvím metody rozhovoru, 
dotazníku. Refl ektujeme i další subjekty, které se na projektové práci 
podílely (např. umělci). 

Zveřejnění výsledků školního projektu: Finální produkt projektu tvoří 
veřejná prezentace produktu projektu a reflexe (tj. posouzení cesty 
od záměru k výsledkům, její vyhodnocení). Finálním produktem je vý-
stava výtvarných prací žáků realizovaná na půdě školy nebo ve veřejném 
prostoru města. 

Mezipředmětové vztahy: Integrovali jsme jednotlivé předměty do určité 
aktivity v předmětech vlastivěda, informační a komunikační technologie, 
výtvarná výchova. Obsahová kurikulární integrace probíhala v předmě-
tech prvouka, přírodověda a přírodopis.

BLOK I.

MOJE MĚSTO

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže:

– zúčastnit se plánované vycházky městem a oceňuje její význam pro 
splnění cílů v pracovním listě,
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– zaznamenat funkční prvky města do pracovního listu během vycházky,

– zaznamenat zvuky města na pracovní list, pořídit zvukový záznam, 
analyzovat zvuky města,

– formulovat otázky ankety,

– analyzovat situaci města ve zvolených oblastech,

– analyzovat a vyhodnotit údaje ankety,

– pořídit videozáznam,

– vytvořit myšlenkovou mapu „Funkce našeho města“ a refl ektovat 
její zadání,

– vytvořit pocitovou malbu města,

– vybavit si místa, která jej oslovují a má je v oblibě,

– navštívit významná místa svého města a fotografovat je, emočně 
vyjádřit oblibu takového místa,

– vytvořit pocitovou mapu města,

– obhájit své nápady na zlepšení zvolených míst města,

– sdílet své pocity, které evokují oblíbená místa, se svými spolužáky. 

AKTIVITY

Sbíráme informace o našem městě

KROK 1 Naše město

Dle počtu žáků jsou vytvořeny pracovní skupiny. Následuje vycházka 
měs tem bez předem určených tras. Všechny skupiny plní stejný cíl: za-
znamenat do předem připraveného pracovního listu funkční prvky, které 
tvoří město, např. veřejné budovy, parky, vodní plochy, infrastrukturu, 
přechody pro chodce, hlavní silnice, mosty.

KROK 2 Zvuky našeho města

Během vycházky si žáci sednou k odpočinku a poslouchají zvuky města. 
Jednotlivé zvuky diferencují, označí a zapíší do svého pracovního listu. 
Mohou provést zvukový záznam, který budou následně poslouchat bě-
hem kroku 3 Barvy zvuků (žáci tvoří pocitovou abstraktní malbu). 
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KROK 3 Anketa mezi obyvateli města

Skupina žáků si připraví několik anketních otázek. Cílem je zjistit názory 
obyvatel města na některé skutečnosti (např. doprava, občanská vyba-
venost, zeleň, veřejné budovy…). Příklady otázek: Jste zde spokojení? Jak 
se vám zde žije? Co byste v našem městě změnili? Navrhněte městské části, 
kde by se nejezdilo auty. Žáci by měli postupovat od obecných otázek 
ke kon krétním. 

Žáci vytvořili televizní štáb a natáčeli na videokameru v ulicích města. 
Rozdělili si jednotlivé role: reportér, kameraman. Náhodným chodcům 
kladli předem připravené otázky a jejich odpovědi zaznamenávali pro-
střednictvím kamery. Žáci pracovali s externím mikrofonem.

Pomůcky: pracovní list – funkční prvky města, psací potřeby, pracovní 
list – zvuky města, psací potřeby, případně diktafon či mobilní telefon 
k nahrání zvuků, fotoaparát/kamera, externí mikrofon (volitelně), příp. 
rekvizita mikrofonu.

 

Město a jeho funkce

KROK 1 Diskuse a vyhodnocení dat

Tento krok již probíhá ve školní třídě. Učitel vede se žáky dialog pomocí 
předem připravených problémových otázek např. v těchto kategoriích: 
doprava, lokálnost, ovzduší, veřejný prostor, voda, zeleň. Následuje ana-
lýza a vyhodnocení získaných informací z vycházky městem. Žáci nejprve 
sčítají funkční prvky města a vyhodnocují výsledky ze svých pracovních 
listů. Žáci pozorují natočená videa a vyhodnocují odpovědi dotazova-
ných. Krok je ukončen rozhovory se žáky, jak se v jejich městě žije jim 
samotným. 

KROK 2 Myšlenková mapa funkce města

V tomto kroku můžeme žáky rozdělit několika způsoby. První variantou 
je zachování skupin jako na začátku při procházce městem. Druhou vari-
antou je vytvoření dvou skupin. Třetí variantou je, že žáci pracují všichni 
společně na jedné myšlenkové mapě. Název myšlenkové mapy „Funkce 
našeho města“ refl ektuje její zadání. Žáci tvoří mapu nejprve dle zadá-
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ní, co již v našem městě máme. Potom zakreslují prvky, které ve městě 
chybě jí, a přáli by si, aby ve městě vznikly. Obě kategorie odlišují barevně 
větvemi myšlenkové mapy. Pro práci s myšlenkovou mapou je využi-
to velkého balicího papíru položeného horizontálně na podlahu. Tímto 
způ sobem lze vystihnout žákův osobní výtvarný styl a obraz jeho mysli 
na papíře. Myšlenkové mapy jsou prezentovány jako vizuální nástroj pro 
holistické myšlení podporující všechny funkce mozku. Odráží přirozené 
paprskovité myšlení (Buzan a Buzan, 2012, s. 42). Myšlenkovou mapu 
tvoří její centrální prvek umístěný ve středu mapy, centrální prvek je 
velmi výrazný, často zachycený kresbou (Buzan a Griffi  ths, 2013, s. 24). 
Z centrálního prvku vystupují větve nesoucí informace k tématu mapy; 
ty se dále větví, a tím se rozvíjejí myšlenky na nich uvedené. Na každé 
větvi je pojem nebo obrázek představující určitou myšlenku. Blíže cen-
trálnímu prvku jsou důležitější a obecnější informace, větve na okrajích 
mapy obsahují konkrétnější, detailnější a méně podstatné informace. 
Tato hierarchie je často znázorněna grafi cky, větve a pojmy blíže středu 
jsou výraznější (Borovkov, 2015, s. 11). Vztahy mezi jednotlivými pojmy 
obvykle nejsou pojmenovány. Myšlenkové mapy mají často „umělecké“ 
provedení (barvami, obrázky a různými značkami) (Buzan a Buzan, 2012, 
s. 42–43). Tento prvek je zdůrazňován za účelem napodobení lidské mys li, 
která více pracuje s obrazy a barvami než se slovy (Buzan, 2013, s. 7). 
U myšlenkových map je kladen důraz na jejich ruční provedení, čmárání 
a grafi cké zdokonalování, které podpoří schopnost o daném tématu pře-
mýšlet (Gamrot, 2013). Ručně kreslené myšlenkové mapy umožní naplno 
rozvinout osobní vyjádření myšlenek a mnoha lidem vyhovují daleko více 
než mapy tvořené elektronicky. Variantou tvorby myšlenkové mapy je 
jejich zpracování pomocí počítačového programu, který usnadňuje pře-
skupování pojmů a změny vztahů, když je během tvorby zjištěno, že je 
tento krok nutný. Jiným příkladem je tvorba pojmové mapy v online pro-
středí. Existuje velké množství webových stránek, které nabízejí online 
tvorbu myšlenkových map. Např. Slatebox je jednoduchý nástroj, který 
funguje na principu „táhni a pusť“. Na podobném principu funguje Gliff y. 
Coogleit je nástroj od společnosti Google, na který se přihlásíme pomocí 
služby Google Gmail.
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KROK 3 Barvy zvuků

Cílem je tvorba pocitové abstraktní malby. Žáci pracují samostatně. Vo-
líme čtvrtky formátu A4 nebo A3. Žáci pomocí výtvarné techniky akva-
rel – malba vodovými barvami – znázorňují barvy zvuků, které slyšeli 
a určili je v rámci vycházky ve městě. Vycházejí ze záznamu v pracovním 
listě. Během tvorby mohou poslouchat nahrávky zvuků města. Variantou 
je malba na mokrém podkladu. Barvy se rozpíjejí, prostupují a vytvářejí 
živou, dynamickou podmalbu. Plocha papíru postupně schne. Na zasy-
chajících plochách barev malbu žáci zpřesňují a barevně dotvářejí. 

Pomůcky: role papíru / balicí papír, psací potřeby, barevné fi xy a pastelky, 
papír, lepicí páska k upevnění papíru na podlahu, papír A3/A4, vodové či 
anilinové barvy, štětce, kelímky na vodu.

Pocitová mapa města

KROK 1 Příprava

Pomocí jednoduchého asociačního brainstormingu žáci produkují své 
myšlenky na téma Zajímavá místa v okolí školy a v našem městě. Přispívá 
každý žák. Žáci stojí v zástupu před tabulí a zapisují svá místa. Postupně si 
předávají fi xu na tabuli. Asociují místa, která je oslovují a mají je v oblibě. 
Brainstorming je ukončen učitelem, který  určí kategorie míst města. Pro-
běhne závěrečné vyhodnocení a refl exe (jaké místo se v zápisu vyskytuje 
nejčastěji a proč).

KROK 2 Vycházka po městě 

Žáci navštíví významná místa svého města. Mohou si je zvolit s ami nebo 
jsou určena žákům předem. Na místě pořizují skupinové fotografi e. Vol-
bou palce nahoru anebo dolů při focení žáci vyjadřují své zalíbení nebo 
neoblibu fotografovaného  místa. Cílem je takto vytvořit „pocitovou“ 
mapu města. 

KROK 3 Tvorba pocitové mapy města

Tištěné fotografi e se lepí postupně na plán města na velkém formátu 
papíru. Variantou je nákres obrysu města na velký balicí papír s hlavními 
ulicemi. Fotografi e se opět lepí. Mapu lze dále ilustrovat.
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KROK 4 Diskuse nad hotovou mapou

Jeden žák stojí před třídou a sdělí ostatním žákům, které místo se mu 
v mapě líbí. Předem si zapíše důvod výběru místa. Ostatní spolužáci se po-
stupně vyjadřují k tomu, proč si žák zvolil právě toto místo jako oblíbené. 
Snaží se najít nejpravděpodobnější důvod. Po vyjádření všech důvodů čte 
vybraný žák zapsaný důvod výběru místa. Hledá se žák, který byl svým výkla-
dem nejblíže. Variantou může být volba neoblíbeného místa. Poslední slovo 
patří jen vybranému žá kovi, jeho sdělený důvod se již dále  nekomentuje.

Následuje skupinová diskuse technikou brainwriting. Cílem je produkce 
nápadů na zlepšení zvolených míst. Při této metodě si každý z účastní-
ků zaznamená své nápady sám v tichosti. Lze využít model 6-3-5, tedy 
6 úča stníků, alespoň 3 nápady a 5 minu t času. Žáci se rozdělí do skupin 
po 6 a během 5 minut zapíší k tématu 3 nápady, poté posunou papír 
k dalšímu žákovi. Ten si nápady přečte a přidá další, proces se pak opa-
kuje do té doby, než se každý papír vrátí k původnímu majiteli. Nakonec 
se všechny nápady přečtou, třídí a zhodnotí. Žáci vyberou ty nejlepší 
a zveřejní je na nástěnce ve třídě. Žáci mohou v průběhu času nápady 
znovu doplňovat a komentovat na nástěnce ve třídě. 

Pocitovou mapu města lze sdílet s vedením radnice. 

Pomůcky: tabule, fi xy, křídy, fotoaparát, vytištěné fotografi e, lepidlo, 
plán města na velkém papíře; variantou je: velký balicí  papír, psací a kres-
licí potřeby.

BLOK II. 

KRAJE ČR, MAPY

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže:

– vyjmenovat města, kde byl nejdál,

– popsat místo, které navštívil,

– vyjmenovat a označit města, kde žije jeho širší rodina,

– uspořádat města dle krajů, velikosti, počtu obyvatel a dalších kategorií,
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– zaznamenat důležité údaje do slepé mapy krajů,

– ilustrovat mapu,

– vytvořit puzzle krajů České republiky,

– vytvořit mapu dle své vlastní fantazie,

– připravit a realizovat výstavu svých prací.

AKTIVITY

Velké puzzle

KROK 1 Kde všude jsem byl?

Žáci ve skupinách píší své odpovědi na barevné karty, kde se nacházejí 
otázky typu: Kde jsi byl nejdále? Co jsi viděl na svých cestách? Máš rodinu 
i v jiných městech naší republiky? Učitel sbírá karty, jednotlivě je předčítá 
a informace zpracovává společně se č leny skupiny, učitel tvoří clustry 
(kategorie, které vyv staly). D iskuse začíná až po uspořádání kartiček. 
Společně se hledají nadřazené kategorie, např. kraje. 

KROK 2 Slepé mapy krajů

Učitel si vytvoří slepé mapy krajů, které vytiskne na vě tší formát. Žáci 
pracují v jednotlivých skupinách se zvolenou slepou mapou. Pomocí in-
ternetu, učebnic a knih zjišťují informace o daném kraji. Do slepé mapy 
tužkou značí, co k danému kraji náleží. Příroda (hory, lesy, vodstvo…), 
památky, významná místa, krajské město a další města, turistické cíle 
(např. lyžování, turistika). Pracovat lze například s odkazem http://www.
pruvodce.com/hrady_zamky_pamatky/mapa.php3.

KROK 3 Ilustrace map

Žáci na základě popisu a skic mapu ilustrují. Používají k tomu vodové 
nebo temperové barvy. Nápisy zvýrazňují pomocí fi xů, pomocí linek lze 
zvýraznit i namalované objekty a dokreslit detaily. 

Variantou může být malba temperovými barvami, kterou žáci doplní plas-
tickým podkladem z papírové hmoty nebo sádrové podmalby. Vytvoří se 
tak reliéf hor, řek, měst v mapě. 
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KROK 4 Velké puzzle

Žáci nalepí mapu na karton velkého formátu a pomocí lámacích nožů jej 
ořežou podle tvaru kraje. Vzniknou tak dílky puzzle celé České republiky. 

Pomůcky: barevné karty s otázkami, psací potřeby, slepé mapy krajů 
vytištěné na větší formát, vodové či temperové barvy, štětce, palety, 
kelímky na vodu, černé fi xy; variantou je papírová hmota (papír, lepidlo, 
voda), sádrová podmalba (sádra, voda), karton, lepenka, odlamovací 
nůž, lepidlo na papír, připravené mapy nalepené na papíry, výtvarné po-
můcky dle vlastní volby (voskové či suché pastely, tuše a perečka, dřívka, 
vodové barvy, štětce).

Mapy – volná tvorba

KROK 1 Dokreslování map

Tento krok slouží jako motivační aktivita pro poznávání tvarosloví map. 
Žáci pracují ve dvojicích s předem připravenými mapami. Učitel je vyrobil 
nalepením různých částí map na větší čtvrtky tak, aby kolem zbyl dosta-
tek prostoru pro výtvarný projev žáků. Jejich úkolem je vytvořit výtvarné 
pokračování map do volného prostoru. Žáci mají možnost inspirovat se 
designem map, ale zároveň nechat volně působit vlastní fantazii a v ma-
pách zakreslit své vlastní věci.

Pomůcky: připravené mapy nalepené na papíry, výtvarné pomůcky dle 
vlastní volby (voskové či suché pastely, tuše a perečka, dřívka, vodové 
barvy, štětce).

Výstava výtvarných prací

KROK 1 Příprava výstavy žáky

Učitel společně se žáky určí dobu trvání výstavy, vyčlení prostor školy či 
jiné vhodné místo. Pojetím v ýstavy se  snažíme seznámit veřejnost s té-
matem Místo, kde žijeme a vysvětlit ho. 
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KROK 2 Realizace výstavy

Ve vymezeném čase a prostoru se realizuje výstava. Žáci se aktivně po-
dílejí na jejím průběhu. 

Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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3.  SUPERHRDINSKÉ VELIČINY A FYZIKÁLNÍ ZÁKONY

Pomocí superhrdinů se žákům vysvětlovaly fyzikální zákony a vědec-
ké teo rie. Propojila se téma fyzikálních zákonů a záliby žáků v super-
hrdinech, kteří se objevují ve fi lmech, komiksech a literatuře. Snažili jsme 
se přispět k tvorbě digitálních výukových obsa hů. Nabízíme výukovou 
aplikaci, která využívá rozšíř enou realitu a s jejíž pomocí žákům přibližu-
jeme jednotlivá fyzikální témata hravou a interaktivní formou. Žáci mo-
hou s tablety pracovat samostatně či ve skupinách. Touto formou jsme 
rozvíjeli digitální kompetenci a informatické myšlení žáků a učitelů. 

Zvolené téma Superhrdinové a fyzikální zákony je svou náročností a za-
řazením vhodné pro žáky 6. a 7. třídy. Dle RVP ZV náleží do vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda, předmětu fyzika. Nabízenou cestou dochází 
k propojení učiva fyziky s tematikou superhrdinů. V dalším bloku pojí-
me témata fyziky s výtvarným i, literá rními a dramatickými činnostmi. 
Dle RVP ZV jsou zvolena témata: LÁTKY A TĚLESA: měřené veličiny, PO-
HYB TĚLES; SÍLY: pohyby těles, gravitační pole a gravitační síla, tlako-
vá síla a tlak, třecí síla, výslednice dvou sil stejných a opačných směrů, 
Newtonovy zákony, rovnováha na páce a pevné kladce, MECHANICKÉ 
VLASTNOSTI TEKUTIN: Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak, 
Archimédův zákon.

Klíčová slova: superhrdinové, fyzikální zákony a jevy, komiks, aplikace, 
tablet ve vyučování, metody projektového vyučování, metody inscenační 
a situační.

Charakteristika školního projektu

Cí   lem tohoto projektového vyučování je žákům pomoci pochopit učivo 
fyzikálních zákonů a fyzikálních jevů prostřednictvím oblíbené tematiky 
superhrdinů. Realizací projektového vyučování očekáváme především 
rozvoj klíčových kompetencí s důrazem na aktivizaci žáka, větší motiva-
ci k učení a zlepšení vztahů ve třídě. Vytváříme více příležitostí k uplat-
nění individuálních schopností, pocitu smysluplného učení, společných 
prožitků všech žáků. Svým účelem lze projekt zařadit k projektům, jež 
vedou především k získání dovedností a směřují k prožitku z estetického 
hlediska. 
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Výchovně-vzdělávací cíle školního projektu 

Dbáme na to, aby cíle projektu byly vždy přiměřené schopnostem žáků, 
soudržné a plánované komplexně. Využitím aktivních sloves zajišťujeme 
jejich zpětnou kontrolovatelnost. Rozvíjíme kompetence – sociální a per-
sonální (spolupráce, posílení sebevědomí – vystupování před publikem), 
komunikativní (vyjadřovací schopnosti, prezentace) a kompetence k uče-
ní. Po realizaci projektového vyučování žáci dokážou: aplikovat vědo-
mosti a dovednosti potřebné k pochopení základních fyzikálních zákonů 
a jevů. Uplatnit rozvoj logického myšlení a úsudku, jenž je základem pro 
vývoj kognice žáka. Pracovat s vytvořenou aplikací na tabletech. Využít 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. U žáků jsou 
rozvíjeny tyto oblasti: kognitivní, emocionální, sociální a motorická. 

Začlenění školního projektu do RVP ZV: Základní vzdělávání  Člověk 
a příroda  2. stupeň  Fyzika.

Podporujeme rozvoj kompetence k učení, kompetence k řešení pro-
blémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 
kompetence občanské. 

Očekávané výstupy školního projektu

Projektovým vyučováním ovlivňujeme proces poznávání, získávání zkušenos-
tí žáka, měníme míru a intenzitu motivace žáka. Orientujeme činnosti žáků 
směrem ke vzniku konkrétního produktu – komiksu a dramatizace. Zlep-
šujeme spolupráci se spolužáky, rozvíjíme a posilujeme sebedůvěru žáků. 

Realizace školního projektu

Projekt je navržen pro skupinu 25–30 žáků (třídu) ve dvou blocích. 

Seberefl exe pedagogů a žáků školního projektu

Je využívána refl exe od žáků, učitelů a dalších subjektů prostřednictvím 
metody rozhovoru, dotazníku. Refl ektujeme i další subjekty, které se 
na projektové práci podílely (např. umělci). 
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Zveřejnění výsledků školního projektu 

Finální produkt projektu, veřejná prezentace produktu projektu a refl exe 
(tj. posouzení cesty od záměru k výsledkům, její vyhodnocení). Finálním 
produktem je divadelní představení.

Mezipředmětové vztahy

Integrace v předmětech fyzika, výtvarná výchova a český jazyk.

BLOK I. 

SUPERHRDINSKÉ VELIČINY

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže:

– samostatně pracovat s vytvořenou aplikací,

– pracovat s předloženým pracovním listem dle pokynů a zadání,

– určit superhrdiny z fi lmu, literatury a fi lmu,

– zhodnotit postavu superhrdiny na základě jejich charakterových vlast-
ností,

– určit, jaké fyzikální zákony a jevy postava superhrdiny využívá,

– přiřadit fyzikální zákony a jevy, které postavy superhrdinů využívají 
a jsou s vědou v souladu,

– defi novat svou postavu superhrdiny,

– vytvořit vlastního superhrdinu prostřednictvím výtvarné techniky – 
koláže,

– určit fyzikální zákony a jevy svého superhrdiny, kterých využívá nebo 
je popírá,

– vymyslet a napsat příběh zvolené postavy superhrdiny,

– vytvořit nákres k určenému tématu,

– vytvořit komiks k příběhu superhrdiny.
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AKTIVITY

Seznámení se superhrdiny

KROK 1 Úvodní motivace žáků – práce s aplikací

Žáci pracují s tablety ve skupině nebo individuálně. Pomocí aplikace se 
formou animací seznamují se „superhrdinskými veličinami“. Žáci pracují 
s pracovními listy v návaznosti na práci s aplikací. Vytvořené pracovní 
listy dále žákům slouží jako učební pomůcka.

KROK 2 Superhrdinové ve fi lmech a komiksech

Žáci vytvoří skupiny. Učitel pracuje diskusní metodou Philips 66. Žáci jsou 
rozděleni do skupin po šesti žácích, v nichž diskutují na zadané téma 6 mi-
nut. Po každém diskusním kole je zvolen skupinou mluvčí, který představí 
výsledek diskuse, tedy řešení, a diskutuje o něm dále s ostatními mluv-
čími, kteří sedí odděleně u jednoho, nejlépe kulatého, stolu. Výsledky 
diskuse se sepisují na papír, aby se mluvčímu lépe hovořilo a mohl se 
držet osnovy. Mohou následovat další diskusní kola, tj. mluvčí se vrátí 
zpět do svých skupin a ty dále diskutují. Závěrečné řešení se provádí 
v plé nu všech a moderuje ho učitel. Témata k diskusi jsou formulována 
takto: Každý člen skupiny jmenuje alespoň 6 svých superhrdinů z fi lmu, 
literatury nebo komiksu a na základě toho skupiny žáků společně vytvoří 
nový seznam zvolených 6 superhrdinů. Představí jejich superschopnosti. 
Zhodnotí postavy na základě jejich charakterových vlastností. Diskusi 
uzavírá učitel s mluvčími u kulatého stolu, ostatní žáci jsou pozorovateli 
diskuse: hledají se společné rysy představených superhrdinů ze všech 
skupin. Společnými rysy jsou např. výjimečné schopnosti nebo mimořád-
ná technologická základna, dvojí identita, svobodné zaměstnání, které 
jim dovoluje dobrodružný život, osobní motivace ke konání dobra, která 
je nezávislá na okolnostech.

KROK 3 Práce s aplikací – fyzikální zákony a jevy

Žáci pracují s tablety ve skupině nebo individuálně. Pomocí aplikace se 
formou animací seznamují s fyzikálními jevy. Žáci pracují s pracovními 
listy v návaznosti na práci s aplikací.
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K ROK 4 Superhrdinové a fyzikální zákony a jevy

Žáci pracují ve stejných skupinách jako v kroku 2. Na základě zvolených 
superhrdinů v kroku 2 a jejich vytyčených vlastnostech žáci určují, jaké 
fyzikální zákony a jevy postava superhrdiny využívá. Jaké činy a výkony 
superhrdiny jsou s fyzikálními zákony v souladu? Připravit lze také: Jaké 
činy a výkony superhrdinů jsou s fyzikálními zákony v rozporu? 

Lze využít metodu skládankového učení. K fotografi ím nebo jménům 
superhrdinů přiřazují žáci fyzikální zákony a jevy, které postavy využívají 
a jsou s vědou v souladu. Příkladem je nepřemožitelný Iron Man a jeho 
high-tech obrněný oblek, v němž bojuje za spravedlnost: téměř všech-
no na jeho kostýmu je už buď dostupné teď, nebo brzy bude. Obrněný 
oblek? Máme. Exo-skeleton, který zvyšuje sílu? Máme. Trysky v botách? 
Máme. Trysky v rukavicích, které střílejí odpuzující paprsky? Máme. 
Kybernetická helma, skrze kterou lze ovládat celý oblek myšlenkami? 
Máme! Skládankové učení lze připravit na základě publikace Fyzika su-
perhrdinů od Jamese Kakaliose. Zdroj: https://www.lidovky.cz/kultura/
ktery-superhrdina-je-nejlepsi-z-hlediska-vedy-rozhodne-iron-man-rika-
-profesor-kakalios.A160422_131529_ln_kultura_hep.

Pomůcky: iPady s aplikací FyzikAR7, pracovní listy (lze tisknout z aplika-
ce), obrázky superhrdinů.

Tvorba vlastního superhrdiny – koláž

KROK 1 Můj superhrdina

V tomto kroku hraje klíčovou roli vizualizace superhrdiny. Žáci pracují in-
dividuálně. Přemýšlejí o svém superhrdinovi. Nejprve defi nují svou posta-
vu, přemýšlejí nad jeho vlastnostmi, schopnostmi, misí, dvojí identitou. 
Žáci tvoří náčrtek, kde se snaží o ztvárnění těchto vlastností účesem, 
kos týmem, maskou a dalším atributem. Moderní superhrdinové se ne-
obejdou bez kostýmu, který je součástí jejich hrdinské identity. Kostým 
ve velkém množství případů obsahuje také emblém superhrdiny. Mnoho 
superhrdinů má navíc skrytý obličej pod maskou. 
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KROK 2 Koláž

Žáci vytvářejí koláž. Mělo by se jednat o celou fi guru na formátu A3. Pra-
covní postup je následující. Žáci si připraví podklady ke koláži – barevné 
papíry, A4 abstraktní malby, výstřižky oblečení z módních a různých časo-
pisů. A4 abstraktní malbu vytvářejí kombinovanou technikou – stříkáním, 
otisky a malbou štětcem – a takto zaplní celý papír. Žáci použijí náčrt 
z kroku 1 a překreslí jej na papír velikosti A3. Všechny části superhrdiny 
zaplní lepením různých výstřižků z materiálů, které si nasbírali, a dotvářejí 
je kresbou centropenem. Pro své superhrdiny žáci kreslí pozadí na velký 
formát a hrdiny na něj vlepí.

KROK 3 Vlastnosti mého superhrdiny a fyzikální zákony a jevy

Žáci pracují individuálně a navazují na krok 1 a 2. Pojmenují svého superhr-
dinu, určí „superschopnosti“ svého hrdiny. K „superschopnostem“ určují 
fyzikální zákony a jevy, kterých využívají nebo je popírají. Žáci potom vy-
tvoří dvojice. V těchto dvojicích žáci hádají superschopnosti superhrdiny 
u svého spolužáka. Určují fyzikální zákony a jevy, kterých superhrdina 
využívá nebo je popírá. Závěrem hledají spole čné znaky svých předsta-
vených superhrdinů. 

Pomůcky: tužka, čtvrtky A3 a A4, balicí papír, barevné papíry, temperové 
barvy, štětce, módní časopisy s oblečením, nůžky, centropeny, lepidla. 

Komiks

KROK 1 Příběh superhrdiny

Ve skupinách žáci vymýšlejí a zapíší příběh zvolené postavy superhrdiny. 
Popisují jeho příběh, kde se vzal, jak se stal superhrdinou. Promyslí vztah 
superhrdiny k sobě a okolí. Společně se rozhodují o jeho klíčové roli, 
misi a úkolu. Určují místo, prostředí, chování superhrdiny, zápletku a děj, 
konec příběhu. Superhrdina má svého protivníka a pomocníka, postavu, 
kterou superhrdina zachraňuje. 
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KROK 2 Věda v komiksu

Žáci mohou pracovat individuálně v těchto krocích. Rozdělí papír A3 
na 8 polí. Příběh rozvrhnou do jednotlivých polí – do horní části políček 
píší vždy část textu příběhu. Převádějí text na kresbu komiksu. Pro prv-
ní kresby používají tužku, linky poté obtahují centropeny. Pracovat lze 
i se šířkou linky za použití fi xů se širší stopou. Každé okénko pak dotvářejí 
barevně akvarelovými barvami. 

Variantou je tvořit komiks ve skupině. Dle počtu žáků jsou vytvořeny 
skupiny žáků. Žáci nejdříve skicují hrubý návrh tužkou, která má obrov-
skou výhodu v tom, že je snadno gumovatelná. Po nákresu následuje 
obtažení linek a gumování původní skici. Žáci používají různé typy tužek, 
papírů a voděvzdorných tuší. Používají také fi xy a značkovače. Vybarvují 
různými typy barev, např. akvarelovými. K vybarvování mohou sloužit 
také pastelky nebo pastely. Pro rámečky a bubliny se použije pravoúhlé 
pravítko. Při tvorbě komiksu si žáci rozdělí ve skupině role: breakdowner 
(připravuje hrubý rozvrh a kompozici stránek), scripter (scenárista dialo-
gu, komiks textuje), penciller (kreslíř, který vyvede skici a kresby v tužce), 
inker (tuší vytahuje obrysy komiksu), colorist (vybarvuje komiks). Délka 
komiksu není přesně daná. Může se jednat o jednu až dvě linie o 2 až 
4 rámečcích. Dovolí zápletku a vývoj postav. Celá stránka je vhodná pro 
vyprávění delšího, souvislejšího příběhu. 

Pomůcky: papíry A3, pravítka, vymyšlený příběh z úkolu 1, tužky, centro-
peny, fi xy, značkovače, akvarelové barvy, kulaté štětce, pastely, pastelky.

BLOK II. 

DRAMATIZACE

Dílčí cíle tohoto bloku: 

Žák dokáže:

–  samostatně pracovat s vytvořenou aplikací,

–  reprodukovat životopis vě dce,

–  simulovat cestu do minulosti vybraného vědce,
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–  napsat scénář,

–  nacvičit představení podle scénáře,

–  vytvořit kostým a rekvizity,

–  vytvořit plakát metodou slash painting/washing,

–  dokáže kooperovat ve skupinách se svými spolužáky,

– imitovat, improvizovat a napodobovat postavu,

– vystupovat adekvátně před publikem,

– realizovat a účastnit se divadelního představení.

AKTIVITY

Rozehřívací aktivity

Pracujeme s jazykolamy, některé obsahují fyzikální jevy. „Kyklop kou-
lí kouli od poklopu ku poklopu“, „Letadlo nevznese se ze sečené trávy“, 
„Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity“, „Nejspraved-
livější je krasobruslařský rychlorozhodčí“, „Pudl prdl pudr“, „Vytři ty tři 
trychtýře“. 

Žáci předvádějí a napodobují fyzikální veličiny a zákony, jež si vylosovali. 
Ostatní žáci hádají, o jakou fyzikální veličinu a zákon se jedná.

Příběhy vědců

KROK 1 Životopisy vědců

Žáci čtou všichni společně krátké životopisy vědců. Poté tvoří skupiny, 
kde je jejich hlavním úkolem vybavit si co nejvíce faktů, které text obsa-
hoval. Rekonstruují životopisy vědců. Prostřednictvím mluvčích ze všech 
skupin diskutují a srovnávají své výsledky. 

Variantou může být kooperativní metoda skládankového učení Jigsaw I. 

Určíme vědce, který bude předmětem učení. Připravíme jeho krátký živo-
topis, který rozdělíme na čtyři stejně velké části označené písmeny A, B, 
C, D. Vytvoříme tzv. domovské skupiny po čtyřech žácích. V domovských 
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skupinách 4 žákům určíme písmena A, B, C, D. Z domovských skupin 
žáci odcházejí do tzv. expertních skupin. Expertní skupiny jsou rozděleny 
po čtyřech žácích. Expertní skupiny jsou stejně velké, označené A, B, C, D. 
Expertní skupiny (A, B, C, D) čtou vždy svůj díl životopisu vědce. Všich-
ni v expertní skupině mají tentýž text. Po přečtení textu mají studenti 
15 minut na to, aby se v rámci své skupiny shodli na hlavních myšlenkách, 
komentářích a zajímavostech z nastudovaného materiálu tak, aby byli 
schopni předat obsah v nezkreslené podobě a zajímavou formou spo-
lužákům ve své domovské skupině. Po 15 minutách požádejte studenty, 
aby se přeskupili zpátky do svých domovských skupin. Tzn. v každé z nich 
bude vždy jeden expert A, B, C a D. V případě, že původní počet studen-
tů není dělitelný čtyřmi, přiřaďte zbývající studenty do skupin tak, aby 
byly počtem a „expertně“ co nejvíce vyvážené. V domluveném čase si 
studenti vzájemně předávají poznatky ze své části životopisu, který zpra-
covávali v expertních skupinách. Je nutno dodržovat časovou dotaci pro 
jednotlivé členy skupiny, hlídat, aby si expert stihl v dohodnutém čase 
ověřit, jestli ostatní ve skupině jeho část pochopili (naučili se ji) správ-
ně. Následuje ověření znalostí v rámci celé třídy: žáci mohou odpovídat 
na otázky, které si kladou domovské skupiny navzájem.

Následuje rozhovor učitele se žáky. Učitel se ptá: Které fyzikální zákony 
a veličiny se vážou k příběhům vědců? Kde se s těmito fyzikálními zákony 
setkáme v běžném životě? Informace, které zjistili, zapisují do slepé poj-
mové mapy.

KROK 2 Náš příběh – cesta do minulosti

Žáci společně tvoří příběh podle zadání: Cestují z přítomnosti do minu-
losti do času a místa objevení fyzikálního zákona, setkávají se s postava-
mi vědců a pomáhají jim při objevování zákonů. Představují si cestování 
v čase. Pro realizaci tohoto kroku lze využít situačních a simulačních vý-
ukových metod.

Ve skupinách žáci obdrží příběh vědce. K jeho období, ve kterém žil, vy-
hledávají informace, aby se mohli připravit na cestu do minulosti (do času 
a místa objevení fyzikálního zákona).

Pomůcky: životopisy vědců, psací potřeby, slepá pojmová mapa.
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Scénář

KROK 1 Jak se píše scénář

Všichni žáci se seznámí s formátem scénáře. Na ukázkovém scénáři se 
vysvětlují pojmy scéna, dialog a popis děje. 

KROK 2 Psaní scénáře

Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina pracuje s jedním vědcem. 
V jednotlivých skupinách žáci píší scénář. Určíme role vědců, cestovatelů. 
Je určen režisér, který koordinuje práci všech skupin. V roli režiséra může 
být také učitel. 

KROK 3 Nacvičování představení podle scénáře

Žákům jsou určeny jejich role. Nacvičují scény s oporou textu a následně 
bez něj. Jednotlivé scény se mohou natáčet na videokameru pro zpětnou 
kontrolu.

Pomůcky: ukázkový scénář.

Kostýmy a rekvizity

KROK 1 Tvorba kostýmů

Tvorbu kostýmů lze realizovat pomocí těchto kroků: Žáci kreslí návrhy 
kostýmů a ze starých látek vytvářejí pláště a masky dle návrhů. Předkreslí 
si tvar kostýmu na v ětší kus látky, ten vystřihnou a sešijí. Předkreslí si 
na jinou látku znak, emblém a vystřihnou jej. Lze využít šablonu z papí-
ru, na který si návrhy prve předkreslí. Znak obentlují a našijí na kostým.

Tvorba masek: Žáci trhají staré noviny na malé kousky. Na nafouknutý 
balonek nalepují pomocí tapetovacího lepidla / Herkulesu kousky s tím, 
že nechají otvor na nos, pusu a oči podle druhu masky. Po zaschnutí 
odstraní balonek, proděraví krajní části hřebíkem a přivážou klobouko-
vou gumičku. Variantou je kresba masky na papír – karton. Žáci masku 
vystřihnou, vystřihnou i otvory pro oči. Pomocí barevných fi xů či barev 
masky dotvářejí.
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KROK 2 Výroba rekvizit

Třída společně rozhodne, jaké rekvizity budou potřeba. Žáci vyrábě-
jí potřebné rekvizity pomocí různých materiálů a zdobí je výtvarnými 
technikami. Využít lze materiály zmíněné v pomůckách nebo i různé re-
cyklované materiály.

KROK 3 Tvorba plakátu a pozvánek na divadelní představení

Žáci tvoří plakáty k představení metodou slash painting/washing (cákání 
štětcem, špachtlí či zubním kartáčkem) přes písmena v šabloně. Tvorba 
probíhá v těchto krocích: Žáci si připraví šablony tak, že kreslí písmena 
na papír a vyřezávají je lámacími noži. Poté míchají barvy správné hustoty 
pro zvolenou techniku a postup testují na obyčejném papíře. Žáci vytvá-
řejí plakát a pozvánky prostříkáváním šablony na papíry k tomu určené. 

KROK 4 Divadelní představení

Je závěrečným krokem všech aktivit. Žáci inscenují divadelní představení.

Pomůcky:

Krok 1 – ostré nůžky na látku, staré látky, různé oblečení ze second han-
dů, jehly, tkaničky, šňůrky, nitě, balonky, tapetovací lepidlo, staré noviny, 
klobouková guma, korálky, knofl íky, barvy a fi xy na textil, tavné pistole 
atd. (záleží na kostýmu), výtvarné potřeby, papíry A4 (větší gramáž).

Krok 2 – látky, papíry, barevné papíry, staré noviny, špejle, lepidla, nůžky, 
nitě, šňůrky, jehly, korálky, knofl íky, přírodniny, tavné pistole.

Krok 3 – papíry A3 na šablony, malé lámací nože, tužky, barvy, kelím-
ky na ředění barev, malířské štětce, špachtle, zubní kartáčky, rukavice, 
igelity.
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu

4.  SUPERHRDINOVÉ – BOJOVÁ HRA

Téma superhrdinů nám nabízí možnost propojit předměty fyzika, výtvar-
ná výchova, informační a komunikační technologie, hudební výchova, 
pracovní vyučování, český jazyk a literatura, tělocvik a realizovat tak 
projektové vyučování a integrovanou tematickou výuku. Takto vedenou 
výukou posilujeme u žáků samostatnost a především tvořivost. Rozvoj 
kreativního myšlení žáků se pak může pozitivně projevit ve všech oblas-
tech jejich učení. Pomocí uměleckých metod jsme se snažili rozvíjet do-
vednosti umožňující uměleckou a tvůrčí činnost. Probouzeli jsme u žáků 
jejich vynalézavost, vznik originálního díla a t aké tvůrčí řešení problé-
mů. Podporou kreativity žáků naplňujeme rozvoj klíčových kompetencí. 
Představeným tématem realizovaného školního projektu Superhrdinové 
naplňujeme tyto klíčové kompetence v RVP ZV: k učení, k řešení problé-
mů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní. Posiluje-
me čtenářskou, matematickou a informační g ramotnost. Hlavním cílem 
je propojit učivo s dosavadními a novými zkušenosti. Žáci získají motiv 
zabývat se tématem superhrdinů jiným způsobem a rozvíjet konkrétní 
dov ednosti, vědomosti a postoje. Ve výuce se do značné míry uplatňovaly 
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konstruktivistické postupy, které zdůrazňují vlastní poznávací činnost 
žáka. Téma superhrdinů a projektového vyučování je pro tuto formu 
výuky, která žáky výrazně aktivizuje a vede je k samostatnosti, ideální. 
Aktivita a samostatnost žáka je pak podmínkou a předstupněm jeho tvo-
řivosti. Ta představuje nejvyšší úroveň myšlení (viz Bloomova taxonomie 
kognitivních úloh). Ukázali jsme možný způsob přemýšlení nad klíčovými 
kompetencemi, který může učitele inspirovat k zavedení uměleckých 
a kreativních metod do projektového vyučování. Téma školního projektu 
pracovalo s bojovou hrou. Bylo připraveno celkem 6 stanovišť. Na přípra-
vě a chodu všech stanovišť se podíleli samotní žáci. Časová dotace pro 
realizaci hry je 4 až 6 hodin, záleží na vzdálenosti jednotlivých stanovišť. 
Na každé stanoviště je vyčleněno 30 minut. Bojová hra je určena pro 
žáky 5.–6. tříd ZŠ, pro mladší žáky lze upravit náplň aktivit. Na každém 
stanovišti sbírali žáci za splněný úkol „střepy“, ze kterých na závěr se-
stavili zrcadlo. V závěru hry se zrcadlo namíří na všechny žáky. Pronese 
se sdělení, že každý z nás může být hrdinou. „Hrdinové jsou uvnitř, ne 
venku.“ Žáci obdrží dopis s informacemi od Rady starších. Skupiny žáků 
procházejí 6 stanovišti. Jsou umístěné v libovolných lokalitách, každá 
skupina musí projít všemi stanovišti. Tuto hru lze hrát ve škole, v okolí 
školy nebo na školním výletě.

Po skončení bojové hry žáci dokážou:

–  kooperovat a aktivně se účastnit bojové hry,

–  realizovat a účastnit se hry dle jejího plánu,

–  plnit na jednotlivých stanovištích jednotlivé aktivity,

–  kooperovat a zdravě soutěžit při všech aktivitách,

–  pochopit a refl ektovat společné cíle hry,

–  pochopit a dodržovat pravidla hry,

–  sestavit zrcadlo a refl ektovat své pocity.

Pomůcky: „střepy“ – lze připravit ze samolepicí stříbrné fólie, která se 
podlepí čtvrtkou papíru a rozstříhá se.
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Popis aktivit jednotlivých stanovišť:

1. SUPERHRDINSKÉ VLASTNOSTI A VELIČINY

Žáci ve skupinách po 4 pracují s iPady a spuštěnou aplikací FyzikAR7. Volí 
si z nabídky pracovních listů. Obrázek slouží jako tzv. target, spouští ani-
maci v rozšířené realitě. Žáci si přehrají animaci a do pracovního listu do-
kreslí obrázek dle zobrazení v animaci a odpoví na otázky. Pokud neznají 
odpověď, lze pracovat s informačními zdroji a vyhledat správné řešení 
v učebnici či na internetu. Každá skupina žáků vypracuje 2 pracovní listy. 
Variantou může být: vyplnit co největší počet pracovních listů v čase 30 
minut. Pro závěrečnou refl exi výsledků v pracovních listech žáci obdrží 
správně vyplněné pracovní listy.

Pomůcky a didaktická technika: iPady s aplikací FyzikAR 7 (volně ke sta-
žení v App Store), pracovní listy (lze tisknout z aplikace), psací a výtvarné 
potřeby.

Mezipředmětové vztahy: fyzika, informační a komunikační technologie, 
výtvarná výchova.

2.  SUPERHRDINSKÝ KOSTÝM

Žáci tvoří stuhy s vlastními „superhrdinskými“ atributy. Učitel se ptá 
na tato témata: funkce kostýmu např. dodává sílu, identifi kace, zvýrazňu-
je schopnosti superhrdiny. Co mají žáci rádi, co rádi dělají, co jim dodává 
sílu, jak odpočívají, v čem jsou dobří a proč stojí za to svět zachraňo-
vat, zda tyto jejich atributy a hodnoty mohou být náplní jejich kostýmu. 
Po rozdání stuh žáci tyto svoje atributy a hodnoty kreslí nebo píší na svoji 
stuhu. Hotovou stuhu lze uvázat různým způsobem. Například kolem hla-
vy, zápěstí, stuha do vlasů, kolem pasu, jako šerpa nebo kolem kotníků. 
Na stuhu je možné sešívačkou připevnit kruh nebo čtverec ze čtvrtky pa-
píru. Na ně je možné zpracovat nejdůležitější atribut či znak superhrdiny.

Pomůcky: stuha 4 cm široká a 100 cm dlouhá (stříbrná, zlatá), barevné 
propisky, fi xy (vyzkoušet, které se na stuze nerozpíjejí).

Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova.
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3.  SUPERHRDINSKÝ PŘÍBĚH

Cílem je sestavit báseň rozstříhanou na jednotlivé verše. Žáci obdrží roz-
stříhanou báseň a skládají ji do původní podoby. Po tomto úvodu žáci 
píší jednoduchý superhrdinský příběh – každý žák vymyslí jednu větu či 
jeden verš.

Pomůcky: papír, nůžky.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura.

4.  SUPERHRDINSKÁ MASKA

Cílem je vyrobit papírovou masku superhrdiny. V úvodu učitel vede se 
žáky rozhovor, zda uvedené atributy a hodnoty mohou být na plněny 
v jejich masce. Vytvářejí papírové masky, snaží se vyjádřit vlastnosti a vý-
raz svého superhrdiny. Pracují s předtištěnou konturou masky na tvrdém 
papíru, masku si pomocí výtvarných pomůcek žáci ozdobí a vybarví. Po dle 
kontur masku vystřihnou, mohou ji zdobit nalepením barevného papíru. 
Odměří se gumička o délce 1,5 délky masky a naváže se do předkreslených 
míst pro malé otvory. Variantou je, že si žáci tvar masky sami nakreslí.

Pomůcky: šablony masky na kartonu, pastelky, fi xy, nůžky, lepidlo, ba-
revné papíry, gumička.

Mezipředmětové vztahy: pracovní výchova, výtvarná výchova.

5.  SUPERHRDINSKÉ SCHOPNOSTI

Cílem aktivity je nácvik pohybové sestavy. Aktivity tvoří různé pohybové 
sestavy a pohybové aktivity. Závěrem žáci sestavy předvádějí před ostat-
ními třídami. Podrobný popis pohybových aktivit a sestav uvádíme pro 
přehlednost v příloze číslo 3.

Pomůcky: sportovní oblečení, vhodná pevná obuv, rytmická hudba od-
povídající věku žáka, motivující prostředí. 

Mezipředmětové vztahy: tělesná výchova.

6.  SUPERHRDINSKÉ NÁSTROJE

Cílem je sestavit kalimbu. V úvodu se žáci seznamují s pojmem kalim-
ba. Ukazují si obrázky, informace hledají na internetu. Dále si vysvětlují 
pracovní postup její výroby. Pracují samostatně nebo ve dvojici. Obdrží 
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potřebné pomůcky a materiál. Nejdříve opracovávají dřevěný polotovar 
smirkováním. Tlučou matice, nástroj barví a ladí tóny. Na závěr na ka-
limbu žáci hrají a vytvářejí různé hudební kompozice. Celá kalimba (bez 
použití polotovarů) se dá zhotovit během 2 hodin. Návod a více informací 
naleznete na odkaze: www.kreolab.sk/kalimba-vyrobte-si-s-detmi-jedno-
duchy-hudobny-nastroj/, http://www.kreolab.sk/wp-content/uploads/
Kalimba-navod.pdf.

Pomůcky: tuhá podložka pro tlučení matic, kladívko a hřebíky, dřevěné 
kostky se smirkovým papírem, barvy, štětce, polotovary (dřevěné des-
tičky s kobylkou, matice s lamelami). K přípravě polotovarů je potřeba: 
smrková spárovka vyřezaná do tvaru kalimby, vrtané otvory pro matice, 
vyříznuté drážky pro podpěry tónů, kruhová ocel podpírající tóny – 2 ks, 
průměr 5 mm, kruhová ocel přitahující tóny – 1 ks, průměr 8 mm, s navrta-
nými otvory 5 mm, jednotlivé tóny – 5 ks různě dlouhých plátků z pozin-
kovaného plechu o síle 0,5 mm se zaoblenými konci, natloukací matice 
M4 do dřeva – 2 ks, šroub M4x30 s půlkulatou hlavou – 2 ks.

Mezipředmětové vztahy: hudební výchova, pracovní výchova.

Výstupy

Finálními výstupy projektového vyučování jsou pohybové sestavy, vý-
tvarná a literární díla žáků. Pohybové sestavy lze prezentovat ostatním 
třídám. 

Přílohy

Příloha číslo 1 – Dopis rady starších

Žáci, školáci a učedníci, malí, větší, mladí, starší, a vy všichni, kteří se připravujete na to, 
abyste jednou vykročili na samostatnou cestu světem a abyste žili v lidském společenství, 
slyšte volání zástupců Rady starších!
Naše Rada, která odpradávna v přísném utajení dohlíží na zachování řádu, harmonie a spra-
vedlnosti, je velmi znepokojena. Zdá se, že se svět opět vychyluje z rovnováhy a že dobro 
se postupně vytrácí. Lidé se hádají, kdekdo si myslí, že znamená více než ostatní, a běda, 
jak je někdo jen trochu jiný než většina! Zapomněli, že jsou si všichni rovni, zapomněli, že 
každá lidská bytost zaslouží takovou úctu, respekt, pozornost a péči, jakou potřebuje, aby 
mohla být dobrým člověkem. 
Možná namítnete, že to není nic nového. A budete mít pravdu! Dříve však naše znepo-
kojení nebylo tak velké. O nápravu toho nejhoršího a o dodržování prastarých pořádků 
se starali ti, jimž lidé začali říkat superhrdinové. A bylo jich mnoho. O některých jste jistě 
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slyšeli – ačkoli na první pohled vypadali jako obyčejní lidé, do akce vždy chodili ve speciál-
ních oblecích, někteří dokonce v maskách, a jejich výstřední kousky zajistily, že se o nich 
dodnes vyprávějí velké příběhy. Takových bylo ale jenom pár. Většina ostatních přispívala 
k nápravě nepravostí světa nenápadně a nikdy neprozradila svou pravou totožnost. Nyní 
se ale zdá, že se po nich slehla zem. 
Měli byste vědět, že Radu starších odpradávna pojilo se superhrdiny pevné pouto. Vlastnili 
jsme kouzelné zrcadlo, s jehož pomocí jsme je mohli vyhledat a svolat, kdykoli bylo potře-
ba. Před časem se však stala zlá věc: Jeden z velmistrů Rady propadl temnotě. V nenávisti 
k lidem a k celému světu kouzelné zrcadlo roztříštil, a prastaré pouto tím přetrhl. Od té 
doby nemáme o superhrdinech žádné zprávy. Neukazují se, mlčí. Nevíme, kde jsou, co se 
s nimi stalo, zda mají potomky či následovníky. Žel ani nevíme, zdali vůbec žijí.
V zoufalství jsme dlouho hledali v knihách, v legendách i ve starých vyprávěních a vzývali 
všechny síly dobra, aby nám odhalily tajemství nápravy zlého skutku jednoho z velmistrů. 
Nyní snad konečně známe odpověď:
… střepy kouzelného zrcadla dopadly na veliké město, jehož sláva hvězd by se měla dotýkat. 
To město oplývá slovutnou krásou, ale také nemalou pýchou a k nebi se z něj tyčí sto věží. 
Ti, kteří chrání dobro, budou znovu nalezeni, teprve až bude zrcadlo opět spojeno v jeden 
celek. Mějte se však na pozoru! Tak mocný předmět může vzít do rukou jen lidská bytost 
čis tého srdce… 
Voláme proto vás, přátelé, neb se zdá, že jste naší poslední nadějí. V těchto těžkých časech 
přichází hodina vaší zkoušky. Jste ještě velmi mladí, ale víme, že jste připraveni bránit vše, 
co je nám drahé, a odvážně si vysloužit své první ostruhy. Nikdy však nezapomeňte, že 
nej mocnější zbraně nejsou z kovu a jejich užívání nepůsobí krveprolití ani jiné zlo. Mějte 
na paměti, že svět a lidé, kteří v něm žijí teď, potřebují pomoc každého jednoho z vás. 

S nadějí vaše Rada starších
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Krátce popisujeme techniku kašírování. Do mísy se nalije voda a v ní se 
rozpustí škrob na prádlo (případně můžeme použít i lepidlo na tapety). 
Vznikne hustší roztok. Staré noviny nebo letáky nastříháme nebo natr-
háme na menší kostičky. Natrhané či nastříhané papírky nejdřív navlhčí-
me a pak je namočíme do připraveného škrobového roztoku. Necháme 
papír nasát a nabobtnat. Mezitím si nafoukneme balonek do přibližné 
velikosti hlavy, na kterou by měla maska pasovat. Nyní už se můžeme 
pustit do samotné tvorby masky. Kousky papíru se škrobem důkladně 
prohněteme a vzniklou papírovou hmotu začneme nanášet na balon tak, 
jak chceme, aby výsledná maska vypadala. Otvory na oči a pusu můžeme 
buď vytvořit rovnou, nebo je pak vystřihneme. Povrch masky můžeme 
ještě zesílit a také vyhladit tím, že na nanesenou hmotu ještě budeme 
vrstvit ve škrobu nasáknuté delší papírové proužky. Když budeme mít 
pocit, že je základ pro masku hotový, můžeme se pustit ještě do jejího 
tvarování. Z papírové kašovité hmoty na ní vymodelujeme tvary obli-
čeje, jako jsou nos, brada, buclatější tváře a nadočnicové oblouky. Až 
budeme s tvarem spokojeni, necháme masku několik hodin vyschnout 
a zatvrdnout. Pak jen balonek propíchneme a pustíme se do posledních 
úprav. Pokud potřebujeme upravit otvory pro oči, ústa a nos, uděláme 
to ostrými nůžkami. Po stranách v místě nad ušima uděláme na každé 
straně v dostatečné vzdálenosti od okraje masky malý otvor. Tím pak pro-
vlékneme gumičku, která bude masku držet na obličeji. Hotovou masku 
teď už jen namalujeme barvami podle svých představ.

KROK 1 

RYCHLÉ POHYBY – DYNAMICKÉ ROZEHŘÁTÍ A PŘIPRAVENÍ TĚLA 
(CVIČENÍ JEDNOTLIVCŮ)

Je koncipována jako rozcvička na místě pro zachování pořádku a co nej-
větší časové efektivity (zamezuje se přeskupování, dohadování apod.). 
Předchází rozmístění žáků po prostoru – každý si promáchne rukama 
okolo těla, že má místo a nikoho nekope a nebouchá okolo. Vhodné je 
držet skupinu po celou dobu aktivní a rozcvičku nepřerušovat – je v jed-
nom tahu – ideálně na jednu dynamickou hudbu. Nejzásadnější věc je 
dobře se rozcvičit a rozpohybovat.
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Běžec na místě

Žáci skáčou z nohy na nohu – kolena k bradě, mohou si dát dlaně tak 
vysoko, aby se jich dotýkali koleny. Tento pohyb je pomalejší – jde o výši 
kolen. Postupně však můžeme pohyb zmenšovat a zrychlovat a chvíli tak 
běžet na místě „sprintem“, ruce v pěst jako běžec, a dokonce zmenšovat 
až k úplně malým „mravenčím“, ale nejrychlejším pohybům nohou. A to 
celé zase zpět opakovat až ke skákání – kolena k bradě.

Výpady

Ruce si žáci drží skrčené pod rameny, dlaně v pěst – jako připravené 
k úderu. Tělo je zpevněno, zatažené břicho, aktivní postoj. V tomto po-
stoji provádějí výpady pravou a pak levou nohou, co nejníž a co nejdál 
dopředu. Vracejí se zpět na původní místo. 

Skákající panák

Nohy jsou oddáleny v široké pozici a provádějí dřepy s vytočenými špič-
kami (v rámci možností) a koleny směřujícími nad palce u nohou. Ruce 
jsou natažené, pevné a tleskají nad hlavou. Dřep je hlubší, přesný, silový – 
tempo se protáhne. Následuje skok snožmo, ruce plácnou do stehen. 
Prvek se opakuje. 

Křížení

Žáci zaujmou pozici X (nohy a ruce od sebe). Spojují pravý loket s levým 
kolenem a naopak. Jde o kontrakci břicha, zapojení svalů břišní stěny 
a zároveň koordinaci pravé a levé části těla příčným („cross“) pohybem.

Protažení

Jedná se o koordinaci a pohyb v rotaci. Nohy jsou oddáleny, ruce rozpa-
ženy (pozice X). Levou dlaní se žáci dotýkají pravého kotníku (či země) 
a naopak. Druhá ruka míří vzhůru, hlava se za ní může či nemusí dívat. 
Pokračujeme cvikem: oběma rukama se chytit jedné nohy a snažit se dát 
hlavu na koleno, opakovat i na druhé straně. 



5  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 116

KROK 2

NÁCVIK SUPERHRDINSKÝCH CHVATŮ

Žáci zaujímají jasně danou formaci, všechny pohyby míří dopředu, žádné 
změny směru. Při akcích do stran, otočkách a změnách směru dochází 
k „neorientaci“ a pomlácení se navzájem nebo k úmyslnému nasměro-
vání prvku na spolužáka. Prvky volíme jednodušší, na zajímavosti dodá 
následné poskládání za sebe.

Kopy

Ruce v pěst u pasu, skrčené lokty míří dozadu. Žáci provádějí dva druhy 
kopů – oba míří dopředu. Vždy krok vpřed jednou nohou, kop druhou no-
hou a krok zpět na místo. První kop je dopředu a pánev zůstává – směřuje 
dopředu. Stojná noha se nikam netočí. Důležitá je pevnost a přesnost, 
propnuté koleno, držet rovnováhu.

Druhý kop začnou kopem dopředu. Pánev se točí do strany a stejně tak 
i noha, na které se stojí. Při dotažení kopu je možné trup nechat dojít níž 
do strany pro zvýšení dosahu nohy. Trénuje se stabilita, přenášení váhy 
a koordinace těla. Ruce jsou pevné, ale je dobré je nechat z přípravné 
pozice dojít tam, kde přirozeně tělu pomáhají k udržení stability.

Prvky s rukama

Krok s výskokem a ruka ve výskoku: utrhnou něco vysoko nad nimi. Prvek 
se opakuje, krok, skok (chňap), krok zpět a na druhou nohu. Ruka, která 
drží „tržený“ předmět, se natáhne, jako když chce hodit. Je důležitá prá-
ce s celým tělem, tzn. natáhnout se i v zádech, provést rotaci a přenést 
váhu na zadní nohu. Hod: provádí se imaginární hod předmětu někam 
hodně daleko, při hodu se odlepuje zadní noha od země, váha se přesou-
vá dopředu. Žáci jsou v mírném předklonu. Někdo mi hod vrátil, musím 
uhnout: tělem uhýbají vzad – dochází k záklonu. Uhýbají celým tělem.

KROK 3

NÁCVIK POHYBOVÉ SESTAVY

Začínáme sestavu nejdříve přenášením váhy z pravé nohy na levou – po-
skakování z nohy na nohu. Takto žáky připravujeme na rytmus a aktivuje-
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me je – je nefunkční začínat ze statické polohy, žáci jsou pak povolení 
a nestíhají. A poté začínáme – krok z pravé, kop levou a jdeme dále, 
každý prvek pouze jednou, jak přirozeně vychází při střídání pravé a levé 
strany. Nikde by neměl být zádrhel, vše by mělo plynout přirozeně, jako 
když žáci chodí. Aby nepřemýšleli, co a jak která noha dělá. To je velmi 
důležitý aspekt při stavbě jakékoli sestavy takového typu. Plynutí pohybu 
přirozeně a ne složité změny a „výmysly“.

Práce po dvojicích nebo trojicích, akrobatický prvek pyramidy

Cílem je vytvořit „pyramidu“ – pro naši potřebu je spojena s tématem 
„socha superhrdiny na piedestalu“. Začínáme prvkem, kdy se dva lidé 
opírají rukama o kolena v mírném podřepu a předklonu. Zároveň se za-
pírají do sebe, aby svou stabilitu znásobili. Jeden má rozkročené nohy 
vpředu a druhý za ním – nohy se tedy v rozkročení kříží – důležité vysvět-
lit! Třetí na ně opatrně vyleze – každá noha na bedrech kamaráda (klečí) – 
„stojí“ tedy svými holeněmi na jejich bedrech. Opírá se rukama o oblast 
mezi lopatkami kamarádů. Když jim prvek jde, může svůj trup zvednout 
a vytvořit „sochu“ s pozicí superhrdiny. Čtvrtý nebo i pátý člen skupiny 
pomáhá, jistí, podepírá kvůli bezpečí a následně se děti ve skupinách 
střídají. Celý proces je v poklidu, soustředěná práce. Je třeba informovat 
o zákazu vyskakovat a seskakovat z kamaráda. Dále vysvětlit základní 
opěrné body těla. Je důležité sdělit předem a ukázat, kde jsou pevné 
a bezpečné oblasti kamarádova těla pro lezení. Když si nastavíme jedno-
ho žáka do pozice „podstavec“ (podřep a zapření se rukama o kolena), 
ukážeme: oblast jedna: bedra – ukázat oblast spíš níž k pozadí než výš 
k pasu; oblast dvě: mezi lopatkami; obě tato místa jsou totiž podpořená 
oporou – rukama nebo nohama. Dobře se to vysvětluje v pozici „pejska 
na čtyřech“, kdy končetiny směřují svisle do země a pod oblastí pasu je 
prázdno. Nikdy nešlapu kamarádovi přímo doprostřed na páteř. Nikdy 
nešlapu kamarádovi na oblast pasu – není nijak chráněna oporami (ruka-
ma nebo nohama). Je důležité udělat test zapnutí břicha a podpory pasu: 
kamarád jemně zatlačí na oblast pasu a zkoušený musí zapnout a zatlačit 
proti břichem a neprohnout se, ale ani přehnaně nevyhrbit, zůstat v ro-
vině. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a vysvětlení spolupráce a pomoci 
ve skupině, včetně zapojení přihlížejících. Je dobré vysvětlit předem, že 
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se všichni vystřídáme. Skupině ukázat, jak mohou přihlížející pomáhat. 
Rozdělení všech do skupin po čtyřech je ideální. Na závěr se pohybové 
aktivity refl ektují tak že žáci představují naučené sestavy. Předem nauče-
né prvky seskládáme do sestavy, kterou si žáci zapamatují. Hodnotí se 
prvky párové akrobacie – žáci spolupracují, nesoupeří a dosahují efek-
tivních výsledků. Nevýhodou je práce ve veřejném otevřeném prostoru, 
kde se žáci hůře koncentrují při vysvětlování aktivity, kdy je nutná plná 
pozornost pro jejich bezpečí. Varianty aktivit – je možná „nekonečná“ 
obměna prvků v daném metodickém postupu hodiny.

5  ZEMĚ A VESMÍR

Školní projekt byl zaměřen na stimulaci přirozeného nadání žáků 
a na zlepšení jejich spolupráce a studijních návyků. Žáci byli aktivně ve-
deni k tomu, aby se naučili své nadání a zájmy rozeznávat a využívat jich. 
Široká škála aktivit umožňovala každému, aby se uplatnil při uměleckých 
metodách práce podle svých možností. Aktivity zahrnovaly např.: výrobu 
modelů planet, vytváření zvuků tělem, nástroji, výrobu hudebních ná-
strojů, skládání básní, tvorbu map, chůzi podle mapy, práci s pracovními 
listy, pohybové aktivity, exkurzi do Techmanie v Plzni, vycházky do okolí 
školy, výtvarné práce. Na přání paní učitelky byla v projektu akcentována 
i hudební složka, což mělo podpořit dětskou fantazii a zájem při skládání 
vlastních „učebních“ textů. Skládání textů považujeme za dobré mluv-
nické cvičení vhodné pro rozvoj citlivosti vůči jazyku, projekt zároveň 
podpořil mezipředmětovou vazbu s předmětem český jazyk a literatura. 
Finálním produktem projektu byla performance, ve které žáci představili 
vesmír, objekty a procesy v něm pomocí básní. Vystoupení bylo oboha-
ceno o zvuky vytvářené díky nástrojům, které si žáci sami vyrobili z ne-
potřebného odpadního materiálu a měli při tom možnost ukázat svoji 
často dosud neobjevenou kreativitu nebo talent. Forma performance je 
vhodná zejména proto, že sice vyžaduje důslednou přípravu, nicméně 
není založena na drilu jako běžné hudební vystoupení. Značná míra im-
provizace je pro žáky příjemná a přitažlivá. Téma je součástí vzdělávací 
oblasti Fyzika v RVP ZV (6. ročník). Školní projekt lze uplatnit i pro vzdělá-
vací oblast Člověk a jeho svět, Přírodověda pro 5. ročník. Pracujeme tedy 
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se vzdělávacími oblastmi: a) Člověk a jeho svět (týká se výuky na 1. stupni 
základní školy), b) Člověk a příroda (týká se výuky na 2. stupni základní 
školy). V rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou očekávané vý-
stupy a odpovídající učivo školního projektu uvedeny ve vzdělávacích 
oborech fyzika, přírodopis a zeměpis.

Školní projekt Země a vesmír rozvíjí smyslové prožitky, emoce a zajímavý 
obsah prostřednictvím propojení předmětů fyzika, zeměpis, český jazyk 
a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova a tě-
lesná výchova. Umělecká výpověď žáka se stává prostředkem k objevo-
vání světa a sebe v něm. Rozvíjeli jsme výtvarnou představivost a cítění, 
tvořivé experimentace a alternativní způsoby řešení zadání. Uměleckými 
metodami, formami a projevy rozvíjíme u žáka důležitou formu vzdělání – 
gramotnost, která je potřebná pro chápání významu hudby, výtvarného 
umění, tance, literatury a poezie. Rozvíjíme následující klíčové kompe-
tence a gramotnosti: kompetence k učení, k řešení problémů, komunika-
tivní, sociální a personální, občanské a pracovní; gramotnost čtenářská, 
matematická a informační. Mezipředmětově se spojují tyto předměty: 
přírodověda, fyzika, zeměpis, český jazyk a literatura, hudební výchova, 
výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova. Je evidentní, že 
zde existují i velmi úzké integrační vazby na většinu průřezových témat 
v RVP ZV. Celý tematický okruh tak významně kooperuje a integruje s pří-
rodovědnými a společenskými vyučovacími předměty a nabízí i široké 
možnosti pro uplatnění a rozvoj průřezových témat obsažených v RVP 
ZV. Výstupem celého školního projektu je performance s doprovodnou 
výstavou.

BLOK I.

VESMÍR

Po skončení bloku I žáci dokážou:

– vyrobit závěsný model sluneční soustavy,

– pracovat s otáčivou mapou noční oblohy,
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– pohybově znázornit oběžné dráhy planet podle vypočítaného mode-
lu,

– poslouchat a vnímat zvuky vesmíru a svých těl.

Mezipředmětové vztahy bloku I.: zeměpis, výtvarná výchova, pracovní 
vyučování, tělesná výchova, matematika, fyzika, hudební výchova.

AKTIVITY

Závěsný model sluneční soustavy

Žáci vyrábějí závěsný model sluneční soustavy technikou kašírování. Ka-
šírování je levný a nenáročný způsob, jak lze vyrobit nejrůznější dekorace 
a objekty. Připravíme si tapetové lepidlo a na středně nafouklé balonky 
vrstvíme větší kusy natrhaného papíru. Ty můžeme do lepidla namáčet, 
nebo nanést vrstvu lepidla na balonek, nalepit papír a opět nanést vrst-
vu lepidla. Pokračujeme stejným způsobem, až máme na balonku větší 
vrstvu papíru, pak necháme objekt zaschnout. Suché objekty natřeme 
základní vrstvou bílého latexu a po zaschnutí malujeme planety barvami. 
Více o technice kašírovaní např. na tomto odkazu: https://www.vytvarne-
-navody.cz/tipy-na-kasirovani/.

Pomůcky: tapetové lepidlo, štětce, latex, temperové barvy, lak ve spre-
ji, balonky, zbytkový papír (noviny, kartony od vajec, toaletní papír, 
 ubrousky).

Otáčivá mapa noční oblohy

Žáci pracují se šablonou Libora Čermáka (vystřihovánky otáčivé mapy 
hvězdné oblohy). Žáci vystřihnou šablonu hvězdné oblohy. Nejprve vy-
střihněte rám (tu větší část). Avšak vnitřní otvor zatím ponechte nevystři-
žený. Pak přeložte na sebe podél středové čáry tak, aby obě části na sebe 
lícovaly. V oné nevystřižené části vnitřního otvoru je čerchovanou čárou 
nakreslen kříž. Jeho střed propíchněte špendlíkem skrz naskrz a podle 
něho i spodní část rámu. Nyní už se otvor vystřihnout může. Připravte 
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si i samotnou mapu hvězdné oblohy (menší část – kolečko). Najděte si 
hvězdu Polárku (nalézá se přesně uprostřed kolečka na konci oje Ma-
lého medvěda) a i zde propíchněte. Mapku a rám teď spojte pomocí 
šroubku a matičky. Mapka se souhvězdími musí být ve směru k otvoru, 
aby hvězdy byly vidět, nikoliv na opačnou stranu! Pokud jste postupovali 
správně, mělo by jít mapou bez problému otáčet. Pole s měsíci na mapě 
by měla přesahovat pole s hodinami na rámu. Na závěr sestavování mapy 
hvězdné oblohy spojte obě části rámu pomocí růžků. Jednoduše ohněte 
a slepte lepidlem tam, kde se růžky budou stýkat se spodní částí. Práce 
s mapou slouží např. ke zjištění podoby hvězdné oblohy 20. prosince 
ve 22:30 hod. Najdeme prosinec a v něm bod, jenž se nalézá něco málo 
za jeho prostředkem. Pak otáčíme mapou tak dlouho, dokud tento bod 
nebude lícovat s bodem na rámu, jenž se nachází mezi 22. a 23. hodinou. 
Pokud budeme chtít zjistit postavení hvězd jindy, postupujeme stejně. 
V době letního času však musíme ještě odečíst jednu hodinu. Citace on-
line, zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=388482.

Pomůcky: kopie šablon Libora Čermáka (ke stažení na odkazu viz výše), 
nůžky, špendlíky, šroubky, matičky, lepidlo.

Pohyby planet – živý model sluneční soustavy

Jedná se o venkovní aktivitu (hřiště, venkovní prostor školy). Pomocí 
křídy a provázku nakreslíme na zem oběžné dráhy planet podle vypo-
čítaného modelu. Žáci představují jednotlivé planety a obíhají po svých 
oběžných drahách odpovídající rychlostí (poměrově). 

Pomůcky: křída, provázek.

Hra na lidský uzel

Žáci stojí v kruhu se zavřenýma očima. Dovnitř kruhu natáhnou levou 
ruku a hledají ruku jiného žáka. Spojí se rukama. Totéž provedou s pra-
vou rukou. Žáci otevřou oči a začnou uzel rozmotávat, ruce se při tom 
nesmí rozpojit.
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Zvuky vesmíru a našich těl

Žáci poslouchají zvuky vesmíru, symfonie planet (kolekce NASA,  YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=m0FZD48AxEs). Jedná se např. 
o zvuk Merkuru, Venuše, Pluta, Saturnu, Slunce, Země, Marsu… Na závěr 
poslechu mohou žáci vyhodnotit zvuk, který je něčím zaujal. Mohou si 
také předem jako domácí úkol připravit svůj nejoblíbenější zvuk (moře, 
větru, chůze sněhem, ptáků). Učitel vede se žáky rozhovor na téma Jaká 
hudba ti evokuje vesmír?. Lze doplnit poslechem hudby, např. skupiny 
Dead can dance, online https://www.youtube.com/watch?v=aiDNf8tr-
Wn8. Žáci vytvoří skupiny a „hledají“ zvuky, které lze vydávat jen rukou, 
jen nohou, kombinací ruky a nohy, ústy. Vnímají rytmus. Nacvičí a před-
vedou krátkou zvukově-pohybovou sestavu. Za domácí úkol nahrají „ves-
mírné“ zvuky vytvořené pomocí běžných předmětů v domácnosti. Žáci si 
založí vlastní YouTube kanál, kde budou své hudební kompozice sdílet. 

Pomůcky: PC s přístupem na internet, reproduktor, případně i datapro-
jektor.

BLOK II.

HUDBA A RÝM

Po skončení bloku II. žáci dokážou: 

– formulovat rýmy na vybraná zeměpisná slova,

– vytvořit plakát,

– složit báseň na téma vesmír,

– ilustrovat báseň o vesmíru,

– navrhnout vlastní hudební nástroj a zahrát na něj,

– složit text ke skladbě.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: zeměpis, český jazyk, informační a ko-
munikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní 
vyučování, fyzika.
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AKTIVITY

Zeměpisný rýmovač

Cílem je najít co nejvíce rýmů na vybraná zeměpisná slova. Žáci společně 
vyberou nejlepší nápady a tvoří plakát na nástěnku – manuálně nebo 
v počítači. Plakát dále slouží žákům jako mnemotechnická pomůcka.

Pomůcky: papíry, psací potřeby, PC.

Skládání básní o vesmíru

Žáci pracují ve dvojicích a mají za úkol složit báseň na téma vesmír. Doplní 
báseň ilustrací – kresbou. Pokud žáci píší své texty na počítači, hledají 
k básni vhodný ilustrativní obrázek na internetu. Všechny básně na závěr 
tvoří ilustrovanou sbírku básní, která se vytiskne.

Pomůcky a didaktická technika: papír, psací potřeby, výtvarné potřeby, 
počítač s připojením na internet.

Výroba hudebních nástrojů

V úvodu učitel vysvětluje žákům: Jak fungují hudební nástroje? Jak vzniká 
zvuk? Jaké druhy hudebních nástrojů rozeznáváme podle vzniku zvuku? Žá-
kům jsou představeny netradiční hudební nástroje: mořské varhany v Za-
daru, hudební seskupení Flaškinet, hrající na láhve. Úkolem pro žáky je 
navrhnout vlastní hudební nástroj, mohou dále vymyslet co nejbizarnější 
hudební nástroj. Jako inspirační zdroj může sloužit umělecká tvorba české-
ho výtvarníka Františka Skály. Žáci mohou sbírat přírodní materiály na výro-
bu vlastního nástroje venku během procházky. Zkoumají materiály a jejich 
zvuky, objevují mezi nimi rozdíly. Využít lze i materiálů ve sběrném dvoře, 
je-li v okolí nějaký, nebo si materiály přinesou z domova. Výroba hudebních 
nástrojů probíhá nejlépe ve školní dílně vybavené základními nástroji. Jako 
inspirace může sloužit také projekt výtvarníka Petra Nikla Orbis Pictus Play.

Pomůcky: kreslicí potřeby, papír, nasbírané materiály na výrobu nástrojů 
(přírodní, recyklované, nevyužité předměty), základní nářadí: vrták, kla-
divo, šroubovák, šrouby, hřebíky.
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Improvizovaná skladba „Měřítko“

Žáci pracují s myšlenkovou mapou na téma Jak se používají měřítka 
na mapě?. Dále skládají text pro skladbu (text pomůže zapamatovat si, 
jak se měřítka používají). Žáci vycházejí z předchozí práce s myšlenkovou 
mapou. Improvizují skladbu „Měřítko“ s pomocí vlastních hudebních 
nástrojů. Skladbu lze nahrát a vložit na YouTube kanál. 

Pomůcky: psací potřeby, větší arch papíru, papír, hudební nástroje, fo-
toaparát, kamera.

BLOK III.

MAPY, ZEMĚ

Po skončení bloku III žáci dokážou:

– nakreslit mapu ostrova dle vyprávěného příběhu,

– zakreslit do mapy údaje z učiva,

– kooperovat a účastnit se didaktické hry,

– vytvořit abstraktní dílo na téma přírodní živly, 

– vytvořit a zahrát si pexeso,

– vytvořit a realizovat performance s doprovodnou výstavou. 

Mezipředmětové vztahy bloku III.: zeměpis, výtvarná výchova, těles-
ná výchova, matematika, hudební výchova, informační a komunikační 
technologie.

AKTIVITY 

Kresba mapy ostrova podle vyprávěného příběhu

V úvodu do tématu si zopakují: mapové značky, vrstevnice, světové stra-
ny, měřítko, geografi cké prvky. Žáci si na papír zakreslí čtvercovou síť 
v měřítku: jeden čtverec je 10 × 10 cm. Učitel vypráví příběh, ve kterém 
jsou skryté přesné údaje z učiva, žáci je zakreslují do svých map.



1255  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 

Např. „Když trosečník vylezl na nejvyšší kopec v okolí, oněměl úžasem. 
Byl tak sto metrů nad pláží, kde ho moře včerejšího večera vyplavilo. Bylo 
jasné, že je na ostrově. Ten se na východ táhl asi 2 km, na západ, sever, 
jih… Na jihu se kopec pozvolna svažoval až k pobřeží. Na severu ho na-
opak lemovala skaliska a tvořila kruhovou zátoku asi 10 metrů širokou 
a 15 metrů dlouhou.“ Žáci z indicií nakreslí tvar, velikost ostrova, jeho 
horstvo, nížiny, vodstvo, ale i měřítko, světové strany, legendu.

Pomůcky: papíry, psací potřeby, pravítka.

Pohybová hra – vzácné nerosty

Žáci vytvoří trojice. Levý hráč z trojice má pravou nohu uvázanou k levé 
noze prostředního, prostřední pak levou k pravé noze pravého. Pohyb 
je hodně nesnadný, vyžaduje chvíli zkoušet a hodně koordinovat. V tělo-
cvičně jsou rozmístěné karty s názvy nerostů. Běžných nerostů je v kar-
tách hodně a jsou za méně bodů než diamanty. Diamantů je malý počet. 
Žáci představují tzv. těžební party. Unesou na jednu výpravu jen nerosty 
v určeném součtu bodů (např. jeden nejvzácnější, deset běžných). Žáci si 
musí pamatovat bodové hodnocení jednotlivých nerostů a během lovu 
je sčítat. Skupiny vyrážejí z jednoho bodu na lov, vracejí se na základnu, 
kde „prodávají“ svůj úlovek. Učitel sbírá karty a zapisuje body. Další po-
mocník karty rozmisťuje zpět.

Pomůcky: karty s názvy nerostů, provazy (šátky), psací potřeby, papír.

Výtvarné znázornění přírodních živlů

Úvod do tématu: učitel pouští hudbu vztahující se k jednotlivým živlům 
(např. voda – Vltava z cyklu Má vlast, vzduch – J. S. Bach Air suite Nr. 3, 
oheň – fl amenco). Žáci pracují se čtvrtkami papíru, které přeloží na čtvr-
tiny. Intuitivně vybírají barvy a kreslí podle vlastních aktuálních pocitů.

Pomůcky: papíry A3, pastelky, vodové barvy, štětce, hudba dle výběru.
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Atmosférické pexeso

K tématu atmosféry si žáci píší nejrůznější termíny a k nim hledají obrázky 
na internetu, které tento termín ilustrují. Žáci vytvářejí pexeso ze čtvrtek 
papíru. Na jednu kartičku píší termín, na párovou lepí vytištěné obrázky. 
Žáci hrají pexeso.

Pomůcky: PC s internetem, tištěné obrázky z internetu, čtvrtky, nůžky, 
lepidlo, psací potřeby.

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

Performance s doprovodnou výstavou

Projekt se prezentoval jako celek formou performance s doprovodnou 
výstavou. Žáci společně píší scénář performance, včetně replik pro kaž-
dého žáka a dalších (hudebních) vstupů. 1–2 moderátoři v jednoduchých 
větách (verších) posouvají děj dále. Žáci představí vesmír, objekty a pro-
cesy v něm pomocí básní. Mohou použít vyrobené planety. Žáci představí 
jednotlivé přírodní živly. Scénu doprovází hudba na vlastnoručně vyrobe-
né nástroje. Žáci si mohou vyrobit kostýmy či paruky z vlny v tematických 
barvách a tvarech. 

Pomůcky: jednotlivé výstupy z projektu (rekvizity), scénář, paruky, kos-
týmy.
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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6  PROSTOROVÁ TĚLESA

V rámci třídního projektu žáci s učitelem a lektorem zkoumali možnosti 
využití matematiky v praxi a snažili se o lepší porozumění probíraného 
učiva matematiky. Žáci se inspirovali ukázkami různých uměleckých děl 
s tématem geometrie, připravovali propočty a návrhy, zabývali se geo-
metrií v ploše i v prostoru a navrhovali vlastní objekty. V rámci projektu 
jsme zkoumali možnosti efektivní motivace a záměrem bylo podpořit 
spolupráci ve třídě, mezilidské vztahy a soudržnost kolektivu. Důraz byl 
kladen na vedení dialogu, naslouchání a respekt k druhému a stejně tak 
i na podporu žáků k samostatné práci. Žáci se naučili pracovat s učivem 
kreativním způsobem a přicházeli s novými, inovativními nápady. Na zá-
věr vytvořili prostorová geometrická tělesa (objekty, sochy) z plasto-
vých desek a z dřevěných hranolů. Dále žáci připravili ke každému tělesu 
plakát s postupem výroby a s výpočty celkového povrchu vyrobeného 
tělesa a všechna svá díla představili na závěrečné výstavě. Žijeme v troj-
rozměrném prostoru a předměty, které nás obklopují, mají svůj mate-
matický model v mnohostěnech a rotačních tělesech. Pojetím projektu 
Prostorová tělesa jsme přiblížili žákům význam matematiky v běžném 
životě. Ukázali jsme, že matematické poznatky jsou využívány i v dalších 
vědních, ale i uměleckých oborech (výtvarné umění). Na matematiku je 
třeba pohlížet jako na vědu všedního života. Na základě činnostních, 
výtvarných a manipulativních metod jsme podpořili u žáka postupné roz-
krývání vztahů mezi věcmi. Rozvíjeli jsme matematickou představivost 
žáků, zdůraznili jsme umělecké a výtvarné formy, jež vedly k pochopení 
učiva prostorových těles. V roli pro řešení úloh na prostorovou předsta-
vivost je důležitý pohyb a manipulace s objekty. Rozvíjeli jsme představy 
žáků v oblastech: prostorové útvary, konstrukce a zobrazování útvarů, 
geometrická zobrazení. Rozvíjeli jsme matematické myšlení, modelování, 
používání různých výtvarných technik a pomůcek ve vybraném tématu 
tohoto školního projektu. Realizovaným projektovým vyučováním vy-
tváříme konstrukční dovednost, podle své představy znázornit velikost 
útvarů, dovednost vytvořit tělesa, rozvíjíme manipulativní dovednosti 
žáků, přesné představy tvaru prostorových těles. Cílem projektu Prosto-
rová tělesa je rozvíjet u žáků prostorovou představivost, získat poznat-
ky o geo metrických tělesech prostřednictvím výtvarných a kreativních 
technik. Po skončení školního projektu žák dokáže určit a charakterizo-
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vat základní prostorové útvary, analyzovat jejich vlastnosti, odhadnout 
a vypočítat objem a povrch těles, načrtnout a sestrojit sítě základních 
těles, načrtnout a sestrojit obraz jednoduchých těles v rovině. Dokáže 
určit a vyrobit platonské těleso. Realizuje a účastní se výstavy soch. V prů-
běhu projektu žák dokáže zabývat se vlastnostmi mnohostěnů, určovat 
objemy a povrchy těles, řešit problémové úlohy vedoucí k výpočtu ob-
jemů a povrchů. Podnítili jsme žákův zájem o prostorové útvary: objevo-
váním zajímavých vlastností těles, vlastní tvorbou mnohostěnů a jejich 
sítě, samostatným vyhledáváním souvisejících informací. V rámci školního 
projektu jsme rozvinuli klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Zároveň roz-
víjíme gramotnosti: čtenářskou, matematickou, digitální a informační. 
Klademe důraz na objevování mezipředmětových vztahů. Integrovali 
jsme předměty: matematika (geometrie), pracovní výchova, výtvarná vý-
chova. Hlavním výstupem projektu je výstava soch geometrických těles.

BLOK I.

MATEMATIKA KOLEM NÁS

AKTIVITY

Matematika kolem nás

Společné hledání možností aplikace matematických znalostí ve světě 
kolem nás (např. architektura, fi nance, informační a komunikační tech-
nologie, grafi cký design). 

Krokování vzdálenosti

Všichni žáci si změří svůj krok. Žáci si odkrokují určitou vzdálenost a vzdá-
lenost zjistí výpočtem. Po odstranění extrémních hodnot vypočítají prů-
měr. Vzdálenost pak ověří měřením v praxi. Ideální je pracovat venku 
nebo ve volném prostoru školy. Variantou může být měření pomocí měr: 
loket, píď, palec.

Pomůcky: pravítko, metr, psací potřeby, papír.
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Φ – číslo, které ovládá svět – číselné poměry

Úvodem učitel opakuje učivo: poměry čísel, číslo Φ (fí) a jeho přítomnost 
v našem životě (výtvarné umění, vesmír, příroda, geometrické tvary, lid-
ské tělo). Následuje empirické ověřování čísla Φ. Učitel se žáků dotazuje: 
Jak můžeme ověřit číslo Φ na lidském těle? Ve skupinách pak žáci kreslí 
lidskou postavu na velký balicí papír (grafi cky označí pupek). Počítají 
pomocí změřených veličin – je pupík ve zlatém řezu? Počítají aritmetický 
průměr ve třídě. Měří proporce lidské postavy.

Pomůcky: role balicího papíru, výtvarné potřeby, psací potřeby, metr.

Zlatý řez – aplikace v kompozici

Učitel vysvětluje: Co znamená zlatý řez? Jak jej využívali umělci v práci 
s kompozicí? Každý žák počítá a rozdělí čtvrtku papíru zlatým řezem. 
Žáci vytvářejí abstraktní kompozice tak, aby důležité prvky byly umístěny 
právě ve zlatém řezu.

Pomůcky: čtvrtky papíru, výtvarné potřeby, rýsovací potřeby.

Pokus – osm pravoúhelníků

Žáci pracují s obrázkem osmi pravoúhelníků. Úkolem žáků je pozorně si 
obrázek prohlédnout a zvolit si ten „nejlíbivější“. V první fázi pokus pro-
vedou individuálně a pak ve dvojici, čtveřici, osmici. Pomocí výpočtu arit-
metického průměru žáci zjistí preferenční obrázek. Test vědcům vychází 
se 75% shodou všech zúčastněných na preferenci „zlatého obdélníku“. 

Doporučené knihy: Olsen, Scott (2009), Záhadný zlatý řez, nakladatelství 
Dokořán.

Pomůcky: obrázek 8 pravoúhelníků (příloha č. 1).
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BLOK II.

PLATONSKÁ TĚLESA

AKTIVITY

Trojúhelník

Učitel vede se žáky rozhovor na téma Jaké výtvarné a symbolické funk-
ce základních geometrických tvarů žáci znají? (např. dopravní značky). 
Představí použití geometrických tvarů v grafi ckém designu. Společně se 
žáky si ukážou geometrizované písmo (např. logo galerie DOX). 

Žáci rýsují a vystřihují trojúhelníky a z nich pak sestavují kompozice na for-
mát A3. Pracujeme s barevnými papíry. Žáci kompozice dokreslují a troj-
úhelníkům přidělují symbolické funkce. Na kompozicích lze opakovat 
pojmy: opsaná/vepsaná kružnice, výška trojúhelníku apod. Uzavíráme 
společnou debatou o souvislostech mezi vytvořenými trojúhelníky a pro-
bíraným učivem. Během práce na kompozicích mohou žáci ověřit počet 
těles, který je možný z trojúhelníků sestavit. Žáci mohou také tvořit ná-
pisy geometrizovaného písma jen za pomoci vystřižených trojúhelníků.

Hra s geometrickými tvary a tělesy – cílem je si vzájemně předávat geo-
metrický objekt a během předávání vyslovit jednu asociaci k tvaru či tě-
lesu. Žáci mohou využívat k tvorbě asociací poznatky z učiva. 

Pomůcky: obrázky – geometrické tvary v grafi ckém designu, logo galerie 
DOX, rýsovací a výtvarné potřeby, čtvrtky A3, barevné papíry.

Platonská tělesa s trojúhelníkovými stěnami – papírové modely

Úvodem učitel opakuje poznatky o platonských tělesech. Jsou to tělesa, 
jejichž stěny tvoří shodné pravidelné mnohoúhelníky a z každého vrcho-
lu vychází stejný počet hran. Společně jmenují platonská tělesa. Žáci si 
ve dvojici určí jedno platonské těleso s trojúhelníkovými stěnami. Začíná-
me s jednoduššími tvary: čtyřstěn, osmistěn, dvacetistěn. Žáci rýsují „síť 
mnohostěnu“ k výrobě těles na čtvrtku papíru formátu A3. Žáci provádějí 
výpočet délky stěny a výšky trojúhelníku. K síti žáci kreslí chlopně ke sle-
pení tělesa. Využívají znalostí kružnic, kolmic, rovnoběžek a výpočtů. Žáci 



5  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 132

vystřihují a lepí mnohostěny. Žáci své mnohostěny vyfotografují a spolu 
s tabulkou umísťují na třídní nástěnku.

Žáci mohou diskutovat o tom, jaká tělesa se jim podařilo sestavit. Žáci 
s pomocí učitele přicházejí na to, že existuje 1 druh čtyřstěnu, 2 druhy 
pětistěnu (hranol a jehlan), 3 druhy šestistěnu (jehlan, krychle a šestistěn-
ný deltaédr) a další varianty. Žáci mohou počítat počty hran a vrcholů 
u těchto těles – např. krychle má 8 vrcholů a 12 hran, šestistěnný deltaédr 
5 vrcholů a 9 hran. Diskusi učitel uzavírá otázkou: Je čtyřstěn mnohostěn 
s nejmenším možným počtem stěn?

Hra – tleskání rytmů a vytleskávání – žáci společně vytleskávají rytmus 
volených platonských těles. Ukážou těleso a zatleskají počty stěn. 

Pomůcky: kreslicí a rýsovací potřeby, papír A3, nůžky, lepidlo, fotoaparát.

Doporučené knihy: Lundy, Miranda (2009). Posvátná geometrie. Sutton, 
Daud (2011). Platonská a archimédovská tělesa. Nakladatelství Dokořán.

Platonská tělesa – návrhy a tvorba objektů a soch

Žáci navrhují objekty a sochy. S pomocí papírových modelů žáci navrhují 
podoby soch, které budou vycházet z tvarů platonských těles. Využít lze 
i krychle či složitější platonská tělesa. Společně vybírají a hodnotí pracov-
ní postupy a techniky pro další tvorbu. Volí vhodný materiál. Doporuče-
nými materiály pro tvorbu soch jsou lepenka a dřevo.

Žáci si připraví kresby tvarů soch – skici. Rýsují síť tělesa na volený mate-
riál, poté vyřežou a lepí. Žáci využívají znalosti kružnic, kolmic a rovno-
běžek. Počítají plochy a objemy objektů. Žáci se seznamují s bezpečností 
práce a nástroji pro výrobu, materiály a způsobem jejich formátování 
a spojování. Vyrábějí tělesa z lepenky a ze dřeva. Skládají jednotlivé části 
tělesa do výsledné sochy. Na závěr se sochy barví, stříkají spreji a lakují. 

Pomůcky: skicák, lepenka (2–3 mm tloušťka), kreslicí a rýsovací potřeby, 
řezák, lepidlo, nářadí, dřevěné tyče, hranoly, drát, hřebíky, štětce, barvy, 
spreje, lak.
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Matematická úloha oštěp lovce

Žáci řeší matematickou úlohu: „Představte si, že lovec dostal od náčel-
níka afrického kmene vzácný oštěp dlouhý 165 cm. Do vlaku ho však 
nechtěli pustit, protože se směla převážet jen zavazadla, jejichž jaký-
koliv rozměr nepřesáhl délku 1 metr. Dokážete lovci navrhnout takové 
zavazadlo, do kterého by se oštěp, samozřejmě bez poškození, vešel?“ 
Žáci pracují individuálně, potom ve čtveřici (Opava, Z. Matematika kolem 
nás, 1989).

BLOK III.

GEOMETRIE V UMĚNÍ

AKTIVITY

Geometrie v umění

Výklad učitele na téma geometrie a geometrická tělesa v dějinách vý-
tvarného umění: malířství, sochařství (např. Sol le Witt, D. Judd, J. Jones, 
C. André, F. Skála, pomník Dubeč, neolitické objekty). Učitel vede se žáky 
rozhovor na téma Jaké jsou možnosti instalace geometrických objektů?. 
Nástin možných způsobů prezentace produktů našeho školního projektu.

Harmonie v ploše I – plakát na výstavu

Žáci navrhují a tvoří plakát na závěrečnou výstavu. Je možné využít kres-
by s rýsováním, koláže z barevných papírů, geometrii v ploše. Výtvarné 
pokusy s psaním různými nástroji (štětce, fi xa, razítka), experimentování 
s možnostmi písma.

Pomůcky: papír A3, barevné papíry, nůžky, lepidlo, psací, rýsovací potře-
by, štětce, vodové či anilinové barvy, barevné tuše, perečka, fi xy s různě 
tlustou stopou.
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Harmonie v ploše II – naučné tabule

Žáci tvoří návrhy naučných tabulí s informacemi o svém objektu. Žáci volí, 
jaké matematické informace a postupy na tabuli umístí. Co vše chceme 
o objektu sdělit? Navrhují kompozice informačních tabulí a vytvářejí je 
výtvarnými prostředky.

Pomůcky: papír A3, barevné papíry, nůžky, lepidlo, psací, rýsovací potře-
by, štětce, vodové či anilinové barvy, barevné tuše, perečka, fi xy s různě 
tlustou stopou.

ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE

VÝSTAVA

Žáci připravují tematické pohoštění. Tématem jsou geometrické tvary. 
Instalují se díla a naučné tabule. Slavnostní zahájení a realizace výstavy. 
Žáci pořizují videozáznam a fotografi e z výstavy.

Přílohy

Příloha č. 1 – Obrázek 8 pravoúhelníků
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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7  ČAROVNÁ KNIHA PÍSMEN

Školní projekt byl zaměřen na rozvoj nezávislosti žáků, podporu zájmu 
žáků o vzdělání a budování prostředí, ve kterém budou rádi pracovat 
a rozvíjet své osobnosti. Tématem projektu byla společná tvorba knihy 
a budování vztahu ke čtenářství. Jednotlivé projektové aktivity spočívaly 
ve tvorbě knihy od základů (zkoumání výroby papíru, tvorba písma, obalu 
knihy, laminování záložky, výroby doplňků ke knize i módních doplňků 
z papíru) s cílem vytvořit jedno společné dílo. Během projektových aktivit 
se rozvíjel zájem o knihu jako fenomén i tím, že žáci nosili vlastní knihy, 
navštívili opakovaně knihovnu, tiskárnu, knihařskou dílnu a budovali si 
vztah k obsahu, estetické kvalitě a materiálu samotné kouzelné knihy. 
Výsledné dílo bylo prezentováno formou módní přehlídky ve třídě, žáci si 
k ní vyrobili také módní doplňky z papíru a knihu prezentovali jako jejich 
součást. Vedle výtvarných dovedností se žáci učili gramotnosti a psaní. 
Získali nejen vhled do výroby knihy a způsobu, jak využívat materiály po-
třebné k výrobě knihy, ale především kreativní náhled na různé způsoby 
vyrábění a schopnost improvizovat a využívat vlastní tvořivost. Posílili 
jsme čtenářskou gramotnost u žáků prvních a druhých tříd. Zaměřili jsme 
se na tvořivé činnosti spojené s literárními tématy. Pracujeme s volnou 
reprodukcí slyšeného, dramatizací a vlastním osobitým výtvarným dopro-
vodem. Rozvíjeli jsme čtenářství a jeho aspekty hodnotové, postojové 
a volní. Posilujeme roli knihy v životě žáka. Pro čtenářství je klíčové, jaký 
vztah si ke knihám utváříme. Čtenářská gramotnost je branou k osvojení 
mnoha dalších kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, 
sociální a personální, občanské a pracovní. V učivu 1. stupně se složky 
čtenářské gramotnosti objevují v také v komunikační a slohové výchově. 
Představená metodická inspirace svým pojetím pracuje prostřednictvím 
integrace učiva předmětů: výtvarná výchova, český jazyk a literatura, 
pracovní vyučování, tělesná výchova a dramatická výchova. Průřezově 
pracujeme s mediální výchovou. Finální produkty projektového vyučo-
vání tvoří výtvarná díla a artefakty, módní přehlídka na téma papírové 
oblečení, jednotlivé exkurze a deník. 
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BLOK I. 

KOUZELNÁ KNIHA PÍSMEN

V prvním bloku žáci pracují s aktivitami rozvíjejícími především výtvar-
né a pracovní dovednosti. Tyto činnosti jsou kombinovány s rozvojem 
psychomotorických dovedností žáků. Je podporována čtenářská gra-
motnost a vztah ke čtenářství a knihám. Znalost písmen je propojena 
s výtvarnými technikami. Propojují se tvořivé činnosti s učivem českého 
jazyka a literatury. 

Po skončení bloku I žáci dokážou:

– popsat funkci knih,

– vyjádřit svůj postoj ke knihám,

– sdílet své prožitky, porozumění a pochopení se svými spolužáky,

– pozorně zhlédnout fi lm o Johannu Gutenbergovi a zapamatovat si 
důležité pasáže fi lmu,

– složit písmena z pastelek, bez a s předlohou,

– vyrobit ruční papír dle představené techniky,

– zaujmout pozitivní postoj ke knihám,

– účastnit se pohybových aktivit,

– zapojit svou představivost při zobrazení písmen pomocí vlastního 
těla,

– poznat a popsat pohádkové postavy dle pexesa,

– účastnit se didaktických her a kooperovat se spolužáky,

– vytvořit na ruční papír své jméno, počáteční písmeno nebo mono-
gram,

– vyrobit záložku do své oblíbené knihy z přírodních materiálů,

– vyrobit módní doplňky z papíru,

– účastnit se exkurze (tiskárna, knihařská dílna, knihovna),

– uspořádat módní přehlídku,

– sestavit fotokoutek a módní kolekci vyfotit.
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Mezipředmětové vztahy bloku I.: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, 
pracovní vyučování, tělesná výchova, dramatická výchova, mediální výchova.

AKTIVITY

Kniha

V této aktivitě se žáci na úvod zabývají pojmem kniha. Snaží se tento 
po jem defi novat, popsat a charakterizovat. Jmenují významy knih, popi-
sují jejich funkce. Zabývají se také otázkami tvaru, podoby různých knih. 
Dialog končí otázkou: Jaké knihy mají žáci doma? Za úkol každý žák při-
náší svou oblíbenou knihu z domova. Žáci knihu představí a sdělí důvod 
výběru knihy. Vysvětlují, proč je pro ně jejich kniha oblíbená. Mohou si 
promítnout fi lm „Byl jednou jeden vynálezce: Gutenberg a knihtisk“. Film 
je možné nalézt na tomto odkazu: (https://www.youtube.com/watch?v=
RBGZXtxB3ls&list=PL9Ze9eoNplXSScyqxzzSX9gsJBE19eRht&index=8). 

Pomůcky: různé knihy, psací potřeby, PC s připojením na internet.

Vynálezci

Žáci skládají z pastelek písmena, která již znají. Mohou pracovat s vytvo-
řenými předlohami. 

Pomůcky: pastelky.

Výroba papíru I

Začínáme úvodní aktivitou s novinami. Každý žák dostane kousek no-
vin a vyrábí (poskládá, roztrhá, složí) jakýkoliv výtvor. Ten ukáže třídě 
a ostatní hádají, co žák vytvořil. Žáci se připraví na trhání papíru procvi-
čením prstů. Učitel vede se žáky rozhovor na téma Jak se vyrábí papír?. 
Jaký papír je vhodný (noviny, toaletní papír)? Žáci trhají papír na malé 
kousky do krabice. Natrhaný papír namáčejí ve velké nádobě, je potřeba 
tolik vody, aby bylo vše ponořené. Směs se namáčí den před samotnou 
výrobou. Více informací k výrobě papíru na tomto odkazu: https://www.
priroda.cz/clanky.php?detail=1533.
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Pomůcky: noviny, krabice, toaletní papír, velká nádoba, voda.

Pravidlo kouzelné knihy

Učitel vede se žáky rozhovor na téma Proč s knihou zacházíme opatrně?. 
Žáci si v kruhu posílají kouzelnou knihu a snaží se s ní manipulovat co 
nejopatrněji. Aktivita probíhá v tichosti a kniha nesmí vydat žádný zvuk. 

Pantomima

Každý žák půjde k tabuli a předvede ze svého těla jakékoliv písmeno, 
ostatní hádají. Písmena abecedy se mohou opakovat. Písmeno lze před-
stavit také ve dvojici. Jednotlivé sestavy mohou žáci fotografovat.

Výroba papíru II

Žáci debatují nad otázkami výroby papíru. Do této aktivity je vloženo 
pan tomimické pohybové cvičení – moje ráno: žáci vstávají (zívnutí, 
pro tažení), oblékají se, čistí si zuby, snídají, obouvají se, jdou do školy. 
Vzájemně si masírují prsty dle učitelovy předlohy. Následuje zpracování 
namočených papírů do vrstvy na ručníkovou plochu, uložení na klidné 
místo k uschnutí. 

Pomůcky: papírová hmota, staré ručníky.

Pohádkové aktivity

Děti hádají pohádkové postavy dle obrázků pexesa. Variantou je, že si 
jeden žák (nebo dvojice) vylosuje kartičku a postavu popisuje, ostatní 
spolužáci hádají. Dalšími aktivitami jsou hry pro rozvoj jemné motori-
ky: Popelka – dvě dívky třídí čočku a fazole, zbytek třídy oběma fandí. 
Korálky – dva chlapci navlékají korále na nit, zbytek třídy oběma fandí. 

Pomůcky: pohádkové pexeso, čočka a fazole, korálky, nit.



5  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 140

Výroba papíru III

V této fázi žáci podlepují uschlý papír a lepí ho na čtvrtku A4, zbytek 
volného místa dolepují další vrstvou natrhaného vyrobeného papíru.

Pomůcky: suchý ruční papír, čtvrtky A4, lepidlo.

Hra s barevnými kolečky

Všichni žáci obdrží červené a zelené kolečko (variantou jsou barevné 
kelímky nebo karty). Jsou kladeny otázky. Žáci odpovídají výběrem barvy 
kolečka. Zelená = správně, červená = špatně. Příklad otázek: Můžeme 
s knihou házet? Můžeme nad knihou jíst? Můžeme trhat stránky knihy? 
Můžeme do knihy balit svačinu? Skládat ze stránek vlaštovky? Kreslit 
do knihy? Můžeme si knihu prohlížet? Položit ji na zem? Můžeme ji půjčit 
kamarádovi? Můžeme knihu číst? Můžeme ji číst vzhůru nohama?

Schovaná kniha

Kniha se schová na tajemné místo (ve třídě) a žák, který byl předtím 
za dveřmi, ji hledá. Třída radí – přihořívá, hoří, samá voda. Místo verbální 
instrukce lze využít clickeru nebo tlesknutí. 

Pomůcky: kniha, clicker.

Zdobení svého jména na papír

Uplatňuje se metoda tupování houbičkou. Žáci zdobí na ruční papíry své 
jméno nebo jen první písmeno či pracují s monogramem. Do misek si 
na chystají barvy, případně namíchají různé odstíny své oblíbené barvy. 
Pro každou barvu používáme jinou houbičku. Na papír pomocí otisků 
hou bičky „píší“ jméno, písmeno, monogram. Po zaschnutí jedné vrstvy 
mohou aplikovat vrstvu jiné barvy. Po zaschnutí písmena obtahují bar-
vou, aby na papíře vynikla, lze využít např. špejle a tuš. Písmena zdobí 
pomocí třpytek a peříček. Variantou je práce s šablonami – písmeno/jmé-
no nejprve vystřihneme z papíru, pomocí lepicí gumy se dočasně umístí 
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na čistý papír a přes šablonu tupuje. Možná je i práce ve dvojicích. Více 
v tomto odkazu: http://vytvarna-vychova.cz/tag/tupovani/.

Pomůcky: molitanové houbičky, tempery, misky, voda, papír, nůžky, le-
pidlo, lepicí gumy, tuše a perečka/špejle, třpytky, peříčka.

Slunce svítí na toho, kdo…

Žáci sedí v kruhu, jeden je uprostřed a říká: „Slunce svítí na toho, kdo má 
červené ponožky (má doma psa…).“ Všichni žáci, kterých se to týká, si 
musí vyměnit místa, na koho nezbude místo, sedne si doprostřed kruhu 
a pokračuje. Žáci se o sobě dozvídají různé informace.

Posílání knih

Co nejrychleji posíláme knihu sousedovi, knize se nic nesmí stát, nesmí 
spadnout (opět budujeme vztah ke knize – ke knize se chováme opatr-
ně!).

Pohybová imitace

Žáci stojí u lavic, každý udělá pohyb, který jej napadne, a ostatní jej zopakují.

Barvení stránek

Žáci barví druhou stranu stránek knihy s písmeny. Lze využívat různých 
tónů a technik. Lze využít štětce nebo opět tupování. Ideální je barvu 
více naředit, nebude pak tak výrazná.

Pomůcky: stránky knihy, akrylové či temperové barvy, štětce, voda, kelímky.

Posílání stránek

Žáci posílají jednotlivé stránky knihy po lavicích. Se stránkami je třeba naklá-
dat velmi opatrně, žáci procvičují jemnou motoriku a opět vztah ke knize.
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Oblíbené jídlo

Každý si vzpomene na své oblíbené jídlo a vymyslí k němu pohyb, kte-
rý u lavice či ve skupině předvede. Ostatní žáci opakují pohyb po svých 
spolužácích. 

Tvoření velkých písmen

Jedná se o venkovní aktivitu na hřišti. Žáci tvoří velká písmena – nejprve 
je píší velkou křídou na zem, poté je vytvářejí ze svých těl. Jednotlivé 
sestavy mohou fotografovat.

Tvorba záložek z přírodnin

Žáci při vycházce v přírodě sbírají přírodní materiály k výrobě záložky. Žáci 
vy tvářejí své záložky – přírodní materiály skládají a lepí na barevný papír 
ve tvaru záložky. Laminují je s pomocí učitele. Záložka se vloží do euro-
fólie a přes pečicí papír se zažehluje, poté se pomocí řezáku vyřízne. 

Pomůcky: přírodní materiály, barevné papíry, lepidlo, eurofólie, pečicí 
papír, řezák, žehlička.

Chůze v prostoru

Žáci se pohybují volným prostorem. Jakmile učitel zvedne knihu nad hla-
vu, „ztuhnou v sochy“. Druhou aktivitou je imaginární chůze vysokou 
trávou, hustým lesem, v bažině, vodě.

Módní doplňky z papíru

Učitel navodí téma rozpravou: Co vše může sloužit jako módní doplněk? 
Žáci vyrábějí doplňky z ústřižků papíru. Doplňky zdobí dle vlastní fanta-
zie. Připravují módní fotokoutek. Závěrem se uspořádá módní přehlídka 
a proběhne focení ve fotokoutku.
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Pomůcky: ústřižky papíru, nůžky, lepidlo, materiály ke zdobení (třpyt-
ky, perličky, přírodní materiály), fotoaparát (možné použít fotografi cké 
plátno a světla).

Najdi 3 slova

Každý žák má svou knihu. Jeho úkolem je najít tři slova, která začínají 
na první písmeno jeho jména. Může také hledat tři slova posledního pís-
mena svého jména.

Výstupem bloku I. je kouzelná kniha písmen, módní přehlídka – módní 
doplňky z papíru. Tvorba vlastního fotokoutku a focení modelů. 

BLOK II.

EXKURZE

Ve druhém bloku žáci absolvují exkurze. Pořizuje se videozáznam a fo-
tografi e.

Po skončení bloku II žáci dokážou:

– účastnit se exkurze na zvolené místo,

– pořídit videozáznam a fotografi e během exkurze,

– sdílet své prožitky z exkurze s ostatními spolužáky.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: český jazyk a literatura, výtvarná vý-
chova, mediální výchova. Žáci realizují zvolenou exkurzi (tiskárna, kni-
hařská dílna, knihovna). Vycházíme z možností a zájmů žáků. Exkurze 
se dokumentuje videozáznamem a fotografi emi. Pořízený záznam a fo-
tografi e žáci sdílejí na vytvořeném úložišti. Žáci společně refl ektují své 
prožitky.
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BLOK III. 

KNIHA ZVÍŘAT

V bloku III žáci tvoří příběhy na téma zvířat. Pracují dle své volby samo-
statně nebo ve skupinách. Vzniká kniha zvířat. Absolvují výlet do zoo. 

Po skončení bloku III žáci dokážou:

– slovy popsat vybrané zvíře,

– slovy představit příběh zvířete,

– k příběhu nakreslit komiks,

– vytvořit jednoduché loutky zvířat na špejli, 

– vytvořit fotokomiks s loutkami zvířat,

– účastnit se představení,

– účastnit se výletu do zoo,

– nakreslit vybrané zvíře dle reálné předlohy v zoo,

– zhotovit knihu zvířat doplněnou o různá cvičení.

Mezipředmětové vztahy bloku III.: český jazyk a literatura, člověk a jeho 
svět, výtvarná výchova, dramatická výchova, pracovní výchova, mediální 
výchova.

Příběhy zvířat

Žáci tvoří věty a příběhy na téma zvířat. Sami sobě kladou otázky a po-
pisují vybraná zvířata v příběhu. Žáci kreslí k příběhům zvířat krátké 
komiksy, učí se tak skladbu příběhu. K této tematice spolu s učitelem 
vytvářejí osmisměrky, křížovky, krátká cvičení z českého jazyka. Na závěr 
tvoří loutky zvířat na špejli a fotí s nimi fotokomiks. S loukami mohou 
realizovat krátké představení.

Pomůcky: psací potřeby, čisté a barevné papíry, kreslicí potřeby, špejle, 
lepidlo, fotoaparát.
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Výlet do zoo

Na výletě žáci kreslí a popisují vybraná zvířata. Jak žijí? Co dělají? Jak 
vypadají? Vzniká fotogalerie fotek z výletu. 

Pomůcky: papíry, psací a kreslicí potřeby, desky, fotoaparát.

Kniha zvířat

Na závěr žáci společně vyberou nejlepší materiály (kresby, fotografi e, 
komiksy, luštěnky a cvičení z českého jazyka). Ty se kopírují (skenují) 
a vzniká kniha zvířat doplněná o různá cvičení z českého jazyka. Každý 
žák obdrží svůj výtisk a může jej dále používat jako svůj pracovní sešit.

Pomůcky: výstupy předchozích aktivit, kopírka/skener.

Výstupem bloku III. je kniha zvířat.

BLOK IV. 

MOJE KNIHA ZÁŽITKŮ

V tomto bloku žáci zhotovují svou knihu zážitků. Refl ektují tak celý školní 
projekt.

Po skončení IV. bloku žáci dokážou:

– vést a zhotovit osobní deník – knihu zážitků,

– refl ektovat své zážitky s pomocí zhotoveného deníku,

– pracovat s mapou učebního pokroku.

Žáci si během školního projektu zakládají svůj osobní deník, kam si mo-
hou kreslit a hodnotit různé aktivity, sledovat svůj pokrok. Mohou lepit 
všechny hmatatelné výstupy. Ze svého deníku mohou ostatním refl ek-
tovat své zážitky. Variantou je tvorba mapy učebního pokroku (předem 
ji připraví samotný učitel). Svou cestu projektem si žáci značí posunem 
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své fotky na jednotlivých stanovištích, která představují bloky a aktivity 
projektu. Výstupem bloku IV. je moje kniha zážitků.

Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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8  PŘÍBĚH, MATEMATIKA, ANIMACE

Třídní projekt byl zaměřen na zlepšení čtenářské gramotnosti a s tím 
související problematiku porozumění matematickým slovním úlohám. 
Projekt byl koncipován tak, aby výuka pro žáky nabyla reálnějších před-
stav o jejím praktickém využití ve světě, který nás obklopuje. Motivo-
váni k zájmu o učení byli žáci zejména tím, že si probírané učivo mohli 
vyzkoušet v praxi prostřednictvím různorodých aktivit. Žáci od počátku 
pracovali s literární předlohou, kterou dále kreativně rozvíjeli. V první 
fázi projektu žáci vytvářeli loutky inspirované pověstí o praotci Čecho-
vi. Ve druhé fázi projektu pak prostřednictvím dramatických postupů 
pracovali s textem, slovem, rytmizací. Ve třetí fázi žáci natáčeli vlastní 
animované fi lmy, čímž došlo k propojení všech předešlých uměleckých 
forem – výroby loutek i dramatické výchovy. Žáci mj. absolvovali výlet 
na pražský Vyšehrad s interaktivním představením Mise Vyšehrad, získali 
tak nové znalosti a zážitky k tématu česká historie a pověsti. Finálním 
produktem byla výstava loutek a promítání animovaných fi lmů. 

Posílili jsme čtenářskou a matematickou gramotnost žáků 4.–5. třídy 
základní školy. Nelze pominout digitální gramotnost. Pracujeme s prů-
řezovým tématem mediální výchovy. Hlavní cíl se zaměřuje na zlepšení 
porozumění žáků různým typům matematického textu (slovní úlohy) 
a aktivní používání či dotváření různých matematických operací slouží-
cích především v praktickém životě, který nás obklopuje. Žáci pomocí 
kreativních metod a forem práce získali dovednosti, schopnosti a zkuše-
nosti, a to díky vlastní manipulativní činnosti. Tímto způsobem rozvíjíme 
i následující klíčové kompetence žáků: k učení, k řešení problémů, komu-
nikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. Mezipředmětově se 
realizují v následujících vazbách: český jazyk a literatura, matematika a její 
aplikace, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, informační a komunikační 
technologie, tělesná výchova, dramatická výchova, hudební výchova, 
pracovní výchova. Finálním produktem celého projektového vyučování 
je promítání animovaných fi lmů a výstava loutek.



5  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 148

BLOK I. 

LOUTKY

Cílem prvního bloku je výroba loutek, které jsou inspirovány pověstí nebo 
příběhem. Pro výrobu loutek žáci řeší matematické úlohy.

Po skončení bloku I žáci dokážou:

– pochopit dějové souvislosti příběhu nebo pověsti,

– řešit zadané matematické slovní úlohy,

– nakreslit a označit situace pověsti na časové ose,

– vyrobit loutku na základě vybrané postavy z pověsti,

– aplikovat matematické výpočty pro výrobu loutek.

Mezipředmětové vztahy bloku I.: český jazyk a literatura, matematika 
a její aplikace, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, pracovní výchova

AKTIVITY

Seznámení s příběhem, matematika v praxi

Společné čtení příběhu, který bude provázet celým projektem. Můžeme 
pracovat s pověstmi O praotci Čechovi, Vojvoda Krok či jinými. Žáci řeší 
matematické úlohy typu: Jak dlouho trvala Čechova cesta z charvátské 
země na Říp? Kolik kilometrů jsme schopni ujít? 

Žáci pokračují měřením vlastní stopy provázkem, kolik stop se vejde 
do jednoho kroku? Krokují a dopočítávají, kolik udělají kroků, když ujdou 
pat náct stop. Žáci společně debatují, proč dospěli k různým výsledkům 
výsledky. Následuje obkreslení chodidla, v něm žáci hledají základní 
geo metrické obrazce. Pokračují hrou, kdy se rozřazují do skupin podle 
velikosti svého chodidla. U hry nesmí mluvit nebo psát, mohou vydávat 
zvuky. Aktivita je zakončena kresbou časové osy. Na velký balicí papír 
kreslí a zaznamenávají situace z pověstí. 

Pomůcky: text pověsti, provázek, balicí papír, kreslicí a psací potřeby.



1495  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 

Výroba loutky

Žáci rozebírají text pověsti nebo jiného zvoleného příběhu. Jmenují po-
stavy příběhu nebo pověsti. Zvažují postavy mimo příběh, které se v té 
době mohly v onom místě vyskytnout. Pro výrobu loutek nejprve kreslí 
jejich námět. Kreslí lidskou fi guru, jmenují části lidského těla. Při výrobě 
loutek využívají matematické úlohy k měření částí těla, poměry končetin 
vůči tělu apod., geometrické tvary na těle loutky – jejich propojování 
a utváření hmoty. Po výpočtech vyrábějí loutku (hlavu, ruce a nohy tvoří 
z keramické hlíny, tělo je vyrobeno z drátu omotaného molitanem a lepicí 
páskou). Na závěr vyrábějí oblečení z látek, loutky oblékají.

Pomůcky: drátky, molitan, lepicí páska, hlína, látky, nůžky, tužka, papír, 
měřítko.

Výstup

Výstupem tohoto bloku jsou loutky.

BLOK II. 

SCÉNÁŘ A HERECKÁ PRŮPRAVA

Ve druhém bloku žáci pracují prostřednictvím dramatických postupů 
s textem. Seznamují se s loutkami, tvoří scénář k animovanému fi lmu. 
Řeší v této souvislosti matematické úlohy. 

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– analyzovat text příběhu, vybrat podstatné informace a zapsat dra-
matické situace,

– účastnit se pohybové hry STOP–GO,

– hovořit na volně zadané téma,

– charakterizovat různé typy loutek,

– vytvořit scénář pro animovaný fi lm,

– vyřešit matematické slovní úlohy, které souvisejí s příběhem animo-
vaného fi lmu.
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Mezipředmětové vztahy bloku II.: český jazyk a literatura, dramatický 
výchova, matematika a její aplikace, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, 
tělesná výchova.

AKTIVITY

Rozbor textu

Žáci rozebírají text příběhu. Třídí v textu podstatné informace. Zapisují 
dramatické situace v příběhu, které využijí v další práci.

Pomůcky: texty, psací potřeby, zvýrazňovače.

Pohybové hry, herecká příprava

Žáci rozmlouvají, rozpohybují se, připravují na spolupráci. Představujeme 
hru STOP–GO se 4 kroky. Žáci se pohybují po místnosti: 1) Učitel řekne 
stop, žáci se zastaví. Řekne-li go–žáci jdou. 2) Prohození stop–go: řekne-li 
go, žáci stojí, řekne-li stop, žáci jdou. 3) Ztížení o hlava–země, žáci se stá le 
pohybují po místnosti. Učitel řekne hlava – žáci se zastaví a drží se své hla-
vy, řekne-li zem, žáci se zastaví a dotknou se země. 4) Prohození – učitel 
řekne hlava, žáci se dotknou země, a naopak. Kroky lze různě kombinovat.

Herecká rozcvička s cílem rozmluvení se na zadané téma – např.: „Co nej-
lepšího jsem tento týden jedl? Jaké aktivity jsem provozoval?“ Žáci sedí 
v kruhu a k tématům se volně vyjadřují. Pokračují improvizací ve skupině 
na zadané téma: 1) improvizace s loutkou, 2) improvizace s libovolným 
objektem. Další možnosti pohybových her na tomto odkazu: https://za-
bav-deti.cz/kategorie/pohybove-hry.

Pomůcky: loutky, volný prostor, případně tělocvična.

Práce s loutkou

Žákům jsou představeny různé typy loutek: marioneta, maňásek, manekýn. 
Žáci si mohou přinést na ukázku loutky, které mají doma. Rozebírají, jaké jsou 
výhody, nevýhody a možnosti každého typu loutky. Ukazuje se jim skuteč-
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nost, že jejich loutky jsou konstrukčně řešené tak, že se nedají moc ohýbat, 
cílem je pracovat s nimi prostřednictvím emocí a expresivity. Pokračuje se 
ukázkou fázování pohybu loutky, která je přípravou na animaci. Žákům se vy-
světluje, co je to fázování pohybu. Zkouší si je dle možností loutky. Dále po-
rovnávají a počítají anatomické rozdíly mezi loutkou a člověkem (a dítětem).

Pomůcky: různé typy loutek.

Dramatizace textu

Žáci jsou rozděleni do skupin. Převypravují text a snaží se mu porozumět. 
Pokračují tvorbou scénáře, žáci píší nové a originální příběhy, původní 
text slouží jen jako inspirace. Aktivita je zakončena čtením autorských 
textů s důrazem na sebeprezentaci a rétoriku. Jednotlivé skupiny dále 
připravují divadelní scénky s loutkami, pracují se svým scénářem. 

Pomůcky: psací potřeby, papír, loutky.

Matematické úlohy a příběh

Žáci řeší matematické slovní úlohy, které souvisejí s příběhem, ukázku 
uvádíme v příloze číslo 1. Variantou je, že matematické úlohy vymyslí 
sami žáci. 

Pomůcky: slovní úlohy, psací potřeby, papír.

Výstup

Výstupem tohoto bloku jsou autorské texty – scénáře.

BLOK III. 

ANIMACE

Ve třetím bloku žáci tvoří vlastní animované fi lmy, dochází tak k propojení 
předchozích bloků a aktivit. Celý blok končí představením animovaného 
fi lmu a loutek. 
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Po skončení bloku III. žáci dokážou:

– pracovat s animačním sešitem,

– vytvořit produkční tým,

– porozumět příběhům a pověstem,

– pojmenovat loutky,

– počítat matematické úlohy nutné pro výrobu animovaného fi lmu,

– vytvořit kulisy a pozadí do animovaného fi lmu,

– změřit loutky, jejich rozměry a zapsat je do animačních sešitů,

– spočítat a navrhnout rozměry kulis,

– určit specifi ka české krajiny,

– nahrát zvuky a mluvené slovo do animovaného fi lmu pomocí mikro-
fonu zapojeného do PC se zvukovou kartou a nahrávacím softwarem,

– spočítat, kolik zvuků potřebují nahrát, spočítat přibližnou délku zvuků 
podle délky trvání obrazů, 

– vytvořit animační stanoviště,

– spočítat, kolik minut natočí a kolik minut mají, kolik snímků je nutné 
vyfotit celkem, aby měl fi lm x minut,

– vytvořit animovaný fi lm a prezentovat jej.

Mezipředmětové vztahy bloku III.: výtvarná výchova, český jazyk a litera-
tura, člověk a jeho svět, dramatická výchova, informační a komunikační 
technologie, matematika a její aplikace, hudební výchova.

AKTIVITY

Příprava, animační sešity

Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina pracuje na své vlastní animaci. 
Na animaci se nejprve připravují čtením příběhu nebo pověsti. Ujasňují 
si kostru příběhu a role jednotlivých loutek v animovaném fi lmu. Jako 
podklad pro animaci lze použít i autorské texty z bloku II. Následuje práce 
s animačními sešity – žáci si do nich zaznamenávají celý proces – píší po-
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známky, scénář a kreslí storyboard. Na úvod vyplní svá jména, možný je 
i název produkčního týmu a obsazení – jména loutek. Součástí jsou také 
matematické úlohy, které souvisejí s animací (např. Kolik minut bude mít 
fi lm, pokud se fotí na 10 snímků za vteřinu?. Kolik bude mít minut, fotí-li 
se na 12 snímků za vteřinu?. Žáci si ve skupinách ujasní děj, ten si následně 
zapíší a rozfázují jej do jednotlivých obrazů. 

Pomůcky: animační sešit, psací potřeby, texty. 

Kulisy a pozadí

Žáci vytvářejí kulisy a pozadí do animovaného fi lmu. Měří loutky, jejich roz-
měry a zapisují je do animačních sešitů. Počítají a navrhují rozměry kulis. 
Mohou se zaměřit na specifi ka české krajiny, kterou se inspirují při tvor-
bě pozadí. Žáci vytvářejí kulisy a pozadí svobodně dle svých výtvarných 
preferencí, využít lze barvy, pastelky či pastely nebo třeba i plastelínu. 

Pomůcky: psací potřeby, výtvarné potřeby, papíry, pravítko, animační 
sešity.

Zvuk a mluvené slovo

Žáci nahrávají zvuky a mluvené slovo do animovaného fi lmu pomocí mik-
rofonu zapojeného do PC se zvukovou kartou a nahrávacím softwarem. 
Alternativně lze zvuky nahrávat na fotoaparát nebo diktafon v mobilním 
telefonu. Nahrávají se monology, dialogy a zvukové efekty. Žáci počítají, 
kolik zvuků potřebují nahrát, dále pak přibližnou délku zvuků podle délky 
trvání obrazů. 

Pomůcky: mikrofon, počítač se zvukovou kartou (alternativně lze nahrá-
vat na fotoaparát či na mobilní telefon), psací potřeby, animační sešity.

Natáčení animovaných fi lmů

Žáci s učitelem připraví animační stanoviště. Je potřeba stativ, fotoaparát. 
Animovat lze na zemi či na lavici. Stativ je dobré fi xovat k podložce pomocí 
papírové pásky, objektiv fotoaparátu míří kolmo k zemi. Učitel vysvětlí 
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proces natáčení a vznik animovaného fi lmu. Žáci natáčejí své animova-
né fi lmy podle obrazových scénářů a připraveného zvukového záznamu. 
V týmu si rozdělí role animátora (hýbe s papírovými rekvizitami na pozadí), 
kameramana (ovládá fotoaparát) a režiséra (podle scénáře instruuje zby-
tek týmu), všichni si mohou vyzkoušet všechny role. Skupiny zpracovávají 
matematické úlohy: Kolik minut již žáci mají? (1 s = 10 snímků za sekundu 
(10 fps)). Kolik snímků je ještě nutné vyfotit, aby měl fi lm x minut?

Pomůcky: fotoaparát, stativ, papírová páska, animační sešity.

Loga, pozvánky, titulky

Žáci vytvářejí kreslená loga na základě názvu produkčního týmu, na kte-
rém se skupiny shodly na začátku. Vyrábějí pozvánky a titulky k animo-
vaným fi lmům. Žáci mohou tyto úkoly zpracovávat během doby, kdy jiná 
skupina animuje (je-li k dispozici pouze 1 fotoaparát).

Pomůcky: papíry, výtvarné a psací potřeby, nůžky, fi xy.

Výstup

Výstupem tohoto bloku jsou animované fi lmy. Inspirací mohou být ani-
mace, které vznikly v třídním projektu v Kraslicích, ke zhlédnutí na You-
Tube na odkazech: 

Nejkrásnější Libuše https://www.youtube.com/watch?v=vCYKJ8uFPco, 
Libuše a moudrosti https://www.youtube.com/watch?v=s1k-KuUD45M, 
Libušin život https://www.youtube.com/watch?v=iopHtg1kLmQ.

Přílohy

Příloha číslo 1: Matematické slovní úlohy

1.  Na počátku cesty na horu Říp šlo s Čechem 1800 lidí. 

 Za pár dní se ale od skupiny oddělila pětina lidí, mezi nimi i jeho bratr 
Rus. Za dalších pár dní, když došli o kus dál, se oddělila polovina lidí 
z těch, kteří pokračovali. Kolik lidí došlo s Čechem na Říp?
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2.  Skupina, která putuje krajem, má 28 členů. Když dojdou k řece, není 
tam most, ale pouze převozník. Za jednu cestu převozu na druhý břeh 
se platí pět grošů. Na vor k převozníkovi se vejde 7 lidí. Jedna čtvrti-
na se rozhodne řeku přeplavat, zbytek využije služby převozníka. Tři 
z těch, kteří se rozhodli plavat, se ale v polovině vrátí na břeh a pře-
veze je převozník. Kolik musí skupina zaplatit, aby se dostali všichni 
na druhý břeh?

Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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9  UMĚNÍM VE ŠKOLE K DEMOKRATICKÝM HODNOTÁM

Zaměřujeme se na rozvoj občanských kompetencí a demokratických 
hod not. V úvodu je realizována výstava „České století v kreativních 
školách“. Hlavním cílem projektu, ve kterém fi gurovala výstava, bylo 
podpořit oslavy 100 let vzniku Československa a 25 let od vzniku České 
republiky a hodnoty demokratické společnosti, národní sounáležitosti 
a solidarity prostřednictvím akcí organizovaných pro širokou a odbornou 
veřejnost. Vernisáž a výstava představila umělecké práce žáků zapoje-
ných do programu Kreativní partnerství. Žákovské práce se týkaly témat 
české státnosti, českých dějin, ale rovněž klíčových hodnot demokratické 
společnosti. Respektovali jsme koncepci výchovy k občanství a posílení 
demokratických hodnot. Cíle jednotlivých bloků směřovaly ke kultivaci 
naší demokracie a občanské kultury. Respektovali jsme vzdělávací vý-
stupy RVP a pojetí oboru výchova v občanství. Témata jsme pojili s umě-
leckými metodami a formami, jež jsou inspirací a zároveň výzvou pro 
naplňování výchovně-vzdělávacích cílů budoucích občanů. Posilujeme 
motiv žáků zapojit se do občanského života v naší společnosti. Posilu-
jeme hodnoty (důvěra v demokratické a občanské hodnoty), postoje 
(sebepojetí žáka v souvislosti s občanstvím, postoje žáka k institucím, 
chování (účasti na občanských iniciativách), vztahy (aktivity se vztahem 
k občanství uvnitř komunity). Průřezově jsou zahrnuta témata: stát, po-
litický systém, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodo-
vání, občan, občanská společnost a stát. Rozvíjíme klíčové kompetence 
v souladu s RVP ZV. 

BLOK I. 

VÝSTAVA

Celý blok I je věnovaný výstavě. Výstava je strukturovaná do šesti základ-
ních sekcí, které refl ektují pilíře a hodnoty demokratické společnosti: 

1.  I za mnou zůstávají stopy – individuální otisk a projev

 Projekty Kreativního partnerství dávají možnost a bezpečný prostor 
k vyjádření se. Umění dává prostředky a nástroje, jak se vyjádřit, jak 
být vidět a slyšet. Díky možnosti projevit se přijímáme sami sebe, což 
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je vnímáno jako první krok k rozvoji občanských kompetencí a demo-
kratických hodnot. Je třeba zajistit, že bude ve školách nasloucháno 
skutečně všem žákům.

2.  Předsudky – respekt k druhým a přijímání odlišnosti

 Tato část podporuje respekt vůči ostatním a zdůrazňuje důležitost 
odhalování a potírání diskriminace. Vědomě a hloubkově pracujeme 
s otázkami diverzity, se stereotypy a předsudky. Respektovat druhé 
a naučit se přijímat odlišnosti jsou základní předpoklady soužití s dru-
hými lidmi.

3.  I já mám emoce – emoce a jejich přítomnost v učení i společenském 
kontextu

 Pracujeme s emocemi a vlastními prožitky. Zaměřujeme se na zvládání 
vlastních emocí jako předpoklad a nezbytný krok k rozvíjení občan-
ských a demokratických hodnot. 

4.  I já mám názor – berete mne do hry?

 Podporujeme projev vlastního názoru. V této sekci podporujeme 
kompetenci komunikativní, dáváme prostor projevit se. Jedná se 
o partnerskou spolupráci mezi dospělými a dětmi. Učíme žáky argu-
mentovat a obhajovat svůj vlastní názor, žákům je nasloucháno. Kre-
ativní partnerství je postaveno na partnerství žáků, učitelů, lektorů. 

5.  Stanovisko 

 Rozvíjíme kompetence občana v demokratické společnosti, jejíž sou-
částí jsou demokratické hodnoty. S kompetencemi souvisejí formova-
né vlastnosti člověka důležité pro rozvoj občanské společnosti, např. 
osobní růst, vnitřní síla, motivace, postoj, volba. Je nutné podporovat 
respekt k demokracii a zapojení se do demokratických procesů. Přijetí 
odpovědnosti za své chování, být v tomto směru iniciativní. Pochopit 
význam přispění jednotlivce v těchto ohledech. Klademe důraz na tzv. 
engagement žáků a demokratické procesy, kde jsou žáci proaktivní 
a angažovaní.

6.  Kde domov můj

 Konkrétní projekty k tématu českých dějin. Zakládáme stát. Tvorba 
fi lmu o J. A. Komenském.
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BLOK II.

VYJÁDŘENÍ VZTAHU K MÍSTU, KDE ŽIJI

Třídní projekt byl realizován na SŠ, ZŠ a MŠ v Kraslicích ve třídě 7.B 
ve školním roce 2017/2018. Téma se věnuje osidlování, životě a tvorbě 
lidí na Kraslicku. Projekt byl inspirován příběhy krajiny a zaměřil se na je-
jich emotivní působení spíše než na fakta. Cílem bylo dovést žáky k po-
chopení specifi k regionu, ve kterém žijí, pochopit jeho složitou historii, 
problematizovat zjednodušený výklad národní příslušnosti a multikul-
turalismu. Projekt měl zejména pomoci žákům vytvořit si dobrý vztah 
k místu, kde žijí – nejen k přírodě a městu, ale také k lidem, obyvatelům 
regionu. Žákům byla poskytnuta velká svoboda – jako téma si sami vybrali 
Kraslicko a jeho historii. Jako cíl si určili vyjádření vztahu k místu, kde 
žijí. Prostředkem jim pak byl zejména fi lm, fotografi e a animace. Žáci se 
pomocí animační techniky učili základní pravidla práce se snímáním foto-
grafi í, fi lmu, zvuku, animací a střihu. Tvořili krátké fi lmy, získávali materiál 
v terénu, učili se shánět informace z různých zdrojů. Žáci tak rozvíjeli 
mnoho svých individuálních dovedností a kompetencí a zároveň se učili 
vzájemné spolupráci a respektu. Projekt probíhal v hodinách dějepisu, 
občanské nauky a zeměpisu.

Realizace

Žáci si volí specifi cké téma i cíle zpracování zadání – vyjádření vztahu 
k místu, kde žijí. Žáci se mohou zabývat např. kulturním a historickým 
dědictvím regionu, jeho tradicemi, přírodou, obyvateli. Jako forma vyjád-
ření jim bude sloužit fi lm, fotografi e a animace, tvůrčí práci pak předchází 
hledání informací a sběr materiálů.

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– shromáždit a analyzovat informace o vybraném regionu,

– dokumentovat vybraný region za pomoci fotografi e,

– vytvořit příběh starého domu,
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– napsat příběh/příběhy na témata já a mé město, region a vztah 
k němu, rodina a moji předci, 

– vytvořit fotomapu, která je přehledem historie osidlování a způsobu 
obživy obyvatel, 

– vytvořit animovaný fi lm,

– plánovat exkurze a účastnit se zvolených exkurzí.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: dějepis, občanská výchova, informač-
ní a komunikační technologie, zeměpis, výtvarná výchova, hudební vý-
chova.

AKTIVITY

Přípravná fáze, sběr materiálů a jejich třídění

V přípravné fázi žáci shromažďují knihy, články, videa, obrázky, básně, 
výrobky, které se vztahují k vybranému regionu. Čerpají také z domácího 
prostředí (fotografi e z rodinného archivu, videozáznamy vyprávění pa-
mětníků / rodinných příslušníků). Pokračuje se dokumentováním krajiny 
a lidské činnosti v rámci výletů, vycházek. Žáci pořizují fotografi e, videa 
míst, která jsou nebo byla významná. K místům pořizují popisný text. 
Na závěr se materiály třídí a refl ektují.

Pomůcky: PC s internetem, archivní materiály, fotoaparát/kamera, psací 
potřeby, blok.

Práce s materiály 

Žáci píší příběh, který vychází z regionu a města. Námětem mohou být 
např. historické domy ve městě, památný strom, osobní příběhy obyvatel 
města. Téma volí na základě fotografi í a reálií. Pracují ve skupině. Žáci 
příběh zpracují formou dokumentu, hraného dokumentu či reportáže, 
pracují se samostatně získanými informacemi a točí nové záběry za úče-
lem stavby příběhu. Vzniká rekonstrukce události, osobní historie. Jako 
doplněk může vzniknout fotokniha a deník, v kterém se refl ektují námě-
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ty a témata, které se objevily. Žáci mohou psát také smyšlený příběh, 
opět vycházejí z regionu a města. Pracují s fantazií, inspirovat se mohou 
i literárními texty vztahujícími se k regionu. V další fázi vznikají osobní 
příběhy na témata já a mé město, region a vztah k němu, rodina a moji 
předci. Celá aktivita je zakončena fotomapou, která je přehledem historie 
osidlování a způsobu obživy obyvatel. 

Pomůcky: archivní materiály, literární texty regionu, psací potřeby a pa-
píry, nůžky, lepidlo, fotoaparát/kamera. 

Úvod do dokumentárního fi lmu

Žáci jsou uvedeni do světa dokumentárního fi lmu. Seznamují se s druhy 
fi lmu, jednotlivými žánry (dokument, hraný dokument, reportáž, ani-
movaný dokument). Pracuje se s nejrůznějšími ukázkami. Žáci pocho-
pí důležitost námětu. Seznámí se s formátem scénáře a storyboardu. 
Pracuje se s ukázkou tvorby titulků. Žáci se seznámí s termínem záběr 
a používanými velikostmi záběrů. Lze využít pracovní list velikost záběrů, 
který uvádíme v příloze číslo 1. Mohou si promítnout ukázky fi lmů: Bo Hai 
(hraný dokument, odkaz na https://www.fi lmcenter.cz/cs/short-fi lms/
fi lmy/426-bo-hai); Malá (animovaný dokument, odkaz na https://www.
fi lmcenter.cz/cs/short-fi lms/fi lmy/434-the-little-one). 

Pomůcky: pracovní listy – velikost záběrů (v příloze č. 1), počítač s inter-
netem.

Příprava fi lmu

Žáci píší scénář, vycházejí ze svých příběhů. Využít lze scenáristické cvi-
čení. Žáci vytvářejí asociace k fotografi ím, sedí v kruhu, informace se 
nabalují. Staví se příběh, děj, situace. Následuje tvorba storyboardu. Pře-
vádějí slovo do obrazu, zobrazují jednotlivé obsahy vět do okénka fi lmu. 
Žáci ve skupině kreslí jednotlivá okénka, ta spojují do příběhu vlepením 
na správné místo v pořadí do storyboardu.

Pomůcky: archivní materiály, psací potřeby, papíry, kreslicí potřeby, před-
tištěné storyboardy (lze nakreslit), lepidlo.
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Tvorba fi lmu – natáčení, animace

Podle volby formátu fi lmu žáci točí dokument, reportáž, hraný dokument 
nebo vytvářejí animaci. Tvorbě animace předchází materiálová příprava: 
podle scénářů kreslí podklady a pozadí do animace. Na jednotlivých sta-
novištích animují své příběhy ve skupinách. Použije se plošková animace. 
Popis postupu lze naleznout na tomto odkazu: http://animuj.cz/druhy-
-animace/ploskova-animace/.

Pomůcky: výtvarné potřeby, papíry, nůžky, papírová lepicí páska, foto-
aparát, stativ.

Zvuk

Žáci hledají vhodnou podkresovou hudbu. Vytvářejí a snímají zvuky, ru-
chy. Natáčejí dabing a komentáře.

Pomůcky: nástroje a různé materiály pro ruchy, diktafony (nebo PC s při-
pojeným mikrofonem).

Postprodukce, titulky

Importují video a audiomateriály do počítače. Stříhají a tvoří titulky. 

Pomůcky: počítač a editační software (např. volně ke stažení – OpenShot 
video editor).

Exkurze 

Probíhá návštěva fi lmového představení stejně tematicky zaměřeného. 
Čerpáme také z Mezinárodního programu fi lmové výchovy CinEd, který 
zpřístupňuje evropské fi lmy dětem a mladým divákům ve věku 6–19 let. 
Své poznatky po zhlédnutí zapisují a analyzují. Mohou se účastnit fi lmo-
vého festivalu (Jeden svět, Ekofi lmy, Animánie, Anifi lm).
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Výstup

Hlavními výstupy jsou fi lmy, fotokniha, fotomapa. Inspirací může být zá-
věrečné video, které vzniklo v třídním projektu v Kraslicích. Video Osidlo-
vání, život a tvorba lidí na Kraslicku je ke zhlédnutí na YouTube na odkaze 
https://www.youtube.com/watch?v=xzWK-zsjAB8.

BLOK III.

ZAKLÁDÁME STÁT

Školní projekt byl realizován na SŠ logistické Dalovice ve třídě 3. OS 
ve školním roce 2017/2018. Téma vycházelo z předmětů společenská nau-
ka, konkrétně vzniku a fungování státu, a tělesné výchovy. Záměrem 
bylo najít způsob, jak žákům látku zprostředkovat tak, aby ji důkladně 
pochopili, osvojili si ji, a to se zájmem a s vlastním iniciativním přístupem. 
Třída byla rozdělena do tří skupin. Každá z nich si navrhla svůj vlastní stát. 
Pomocí rozličných výtvarných technik a pohybových aktivit žáci tvořili 
znaky státu, složili hymnu, sestavili národní tanec a vytvořili portfolio 
k prezentaci státu. Zkušenosti s touto tvorbou zužitkovali při přípravách 
svých osobních pracovních portfolií.

Realizace

Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina navrhuje a zakládá svůj 
vlastní stát. Na základě široké škály aktivit se tak učí o principech vzniku 
a fungování státu.

Po skončení bloku III. žáci dokážou: 

– rozlišit nejčastější typy a formy států,

– vyložit podstatu demokracie, odlišit ji od nedemokratických forem 
řízení, 

– vyložit smysl voleb,
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– debatovat o vlastnostech, které by měl mít občan demokratického 
státu,

– vyhodnotit svou vlastní identitu,

– objasnit účel důležitých symbolů státu a způsoby jejich používání,

– pojmenovat a založit svůj vlastní stát, složit hymnu, sestavit a vymy-
slet státní symboly,

– určit národní sporty a tance svého státu,

– vytvořit volební program, zvolit strany do svého parlamentu států,

– určit velikost, počet obyvatel, tvar, umístění na mapě se zeměpisnou 
šířkou a délkou, 

– vytvořit barevný plakát, navrhnout trička a brožury, vytvořit deník 
státu pomocí různých výtvarných technik, jako je koláž.

Mezipředmětové vztahy bloku III.: občanská výchova, zeměpis, český 
jazyk a literatura, výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova, 
informační a komunikační technologie.

AKTIVITY

Vybudujeme stát

Žáci zakládají vlastní státy ve skupinách. Jednotlivé skupiny pracu-
jí na ústavě, formulují principy demokratického státu, volí parlament. 
Ujasňují si, co vše je potřeba k založení státu. Pomocí výtvarných technik 
tvoří státní symboly. Chápou tak jejich význam v kontextu jejich vlastního 
smyšleného státu. Skládají hymnu, volí název. V návaznosti na tělesnou 
výchovu pokračují výběrem národních sportů. Určují pravidla vybraných 
sportů. Inspirují se národními sporty různých států. Mohou vznikat nové 
sporty. Vymýšlejí národní tanec státu. Inspirují se ukázkami národních 
tanců. Volený národní tanec, ať smyšlený nebo daný, nacvičují. Podílejí 
se na volebním programu. Seznamují se s volebními programy a inspirují 
se k vytvoření volebního programu svých stran, volební programy pre-
zentují. Volí strany do jejich parlamentu. Zabývají se otázkami lidských 
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práv. Ukazují si hrozbu politických režimů. Zasazují svůj stát do kontextu 
demokratických hodnot. Určují velikost, počet obyvatel, tvar, umístě-
ní na mapě se zeměpisnou šířkou a délkou. Pro svůj stát tvoří barevný 
plakát. Navrhují trička a brožury. Vytvářejí deník státu. Pracují pomocí 
různých výtvarných technik, vytvářejí kompozice z barevných papírů, 
fotografují je. Podle nejvydařenějších návrhů kreslí podklady pro grafi ku 
a tisk.

Pomůcky: studijní materiály týkající se státu, obrazové materiály, počítač 
s internetem, barevné papíry, tužky, nůžky, fotoaparát, barevná tiskárna, 
papír, výtvarné potřeby.

Výstup

Finálním výstupem je vytvořený stát a jeho prezentace. Realizovala se 
tematická výstava Náš stát, kde se vystavily všechny žákovské produkty 
vzniklé za celou dobu projektu. Vznikly módní fotografi e s produkty.

BLOK IV.

DĚTI ČASU

Školní projekt byl realizován na ZŠ Boženy Němcové Přerov ve 3. třídě 
ve školním roce 2017/2018. Realizovaný školní projekt akcentoval mo-
tiv času a časovosti. Opíral se o tematický plán předmětu Prvouka pro 
3. ročník základní školy. Cílem bylo zprostředkovat žákům životní pro-
středí za „branami“ bydliště a ulice, jak v kontextu České republiky, tak 
kontextu přírodního prostředí. Uskutečnily se projektové dny mapují-
cí osobní prostor žáků i jejich nejbližší rodiny. Žáci objevovali kontext 
města, ve kterém žijí. Snahou bylo vybudovat u žáků přirozený respekt 
k přírodě, lidem a okolí, poznat tak sama sebe, svou jedinečnou a cen-
nou úlohu ve společnosti. Rozvíjely se specifi cké dovednosti a klíčové 
kompetence pracovní, komunikativní. Podpořila se vzájemná kooperace 
žáků. Svobodnou volbou a odpovědností za vlastní projekt se posiloval 



1655  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 

jejich motiv a sebevědomí. V závěru školního projektu proběhly refl ektiv-
ní techniky, které měly za cíl podpořit schopnost seberefl exe žáků, která 
se uplatňuje jako významná vlastnost v reálném životě. 

Realizace

Žáci v tomto bloku rozvíjejí téma naší jedinečnosti, emocí a nálad pro-
střednictvím práce s keramickou hlínou. Dále vytvářejí strojky času z re-
cyklovaných materiálů.

Po skončení bloku IV. žáci dokážou:

– otisknout ruku do hlíny,

– vytvořit tvář emocí z keramické hlíny,

– vytvořit strojek času.

Mezipředmětové vztahy bloku IV.: člověk a jeho svět, výtvarná výchova, 
český jazyk a literatura, pracovní výchova.

AKTIVITY

Můj otisk

Aktivita je započata úvodní hrou Poklady v mé truhle. Jedná se o moti-
vační cvičení zaměřené na identitu a osobnost žáka. Žáci si nakreslí truhlu 
a označují do ní své vlastnosti. Každý žák píše minimálně tři vlastnosti. 
Truhlu je možné výtvarně vyzdobit. Své práce žáci vzájemně hodnotí. 
Následuje aktivita otiskování rukou do hlíny. Tento úkol navazuje na téma 
naší jedinečnosti a neopakovatelnosti. Žáci si prohlížejí své ruce, čáry ži-
vota, otisky prstů a povídají si o jedinečnosti naší osobnosti. Pak vytvářejí 
placku z keramické hlíny a otiskují svou dlaň. Dalším krokem je tvorba 
obličeje z hlíny. Důležité je vyjádření emocí, zobrazují se nálady, grimasy. 
Pro zvládnutí techniky je třeba vymodelovat polokouli a na tu pak žáci 
umisťují prvky tváře s vyjádřením nálady a emocí. S učitelem si pak po-
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vídají o chování lidí k sobě navzájem, o tom, co můžeme vyčíst z výrazu 
tváře. Aktivita je zakončena pojmenováním všech emocí vyskytujících se 
na vymodelovaných tvářích. 

Pomůcky: psací a výtvarné potřeby, papíry, keramická hlína.

Strojky času

Cílem je vytvořit strojek času. Žáci tvoří korpusy strojků z krabiček 
od čaje. Strany krabičky polepují barevnými a lesklými papíry. Dokreslují 
je fi xy. Pomocí tavné pistole lepí staré počítačové součástky na korpusy.

Pomůcky: prázdné krabičky od čaje apod., nůžky, lepidlo, barevné papíry, 
samolepicí papíry, barevné fi xy, lesklé papíry, staré počítačové součástky, 
tavné pistole a náboje.

Výstup

Finálním výstupem jsou výtvarná díla žáků a jejich prezentace. 

BLOK V.

TVORBA FILMU O J. A. KOMENSKÉM

Školní projekt byl realizován na ZŠ Boženy Němcové Přerov v 5. třídě 
ve školním roce 2017/2018. Projekt vycházel z tematického plánu před-
mětu vlastivěda 5. ročníku. Snahou bylo přiblížit žákům životní prostředí 
míst, která se nacházejí i za branami jejich bydliště. Pracovalo se v kon-
textu životního prostředí České republiky. Historicky si všímali příběhů 
a legend města Jana Amose Komenského – Přerova, stejně jako historie 
osobní, rodinné. Cílem bylo budovat v žácích respekt k přírodě, lidem 
a okolí a poznávat sama sebe a svou jedinečnou a cennou úlohu ve spo-
lečnosti. V průběhu projektu žáci převzali odpovědnost za své vlastní 
učení, učili se kooperovat se spolužáky a reflektovat vlastní chování 
v projektu i v reálném životě.
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Realizace

Žáci pracují s tématem života J. A. Komenského. Dotýká se učiva před-
mětů český jazyk a literatura a člověk a jeho svět. Žáci vytvářejí krátké 
video ze života Komenského.

Po skončení bloku V. žáci dokážou:

– napsat námět a scénář k fi lmu,

– pochopit vznik fi lmu,

– analyzovat námět k fi lmu,

– připravit scénář a scénu,

– připravit dialog a komentáře,

– účastnit se her,

– kooperovat ve skupině,

– nacvičit jednotlivé scény fi lmy,

– vytvořit kostýmy, rekvizity a kulisy,

– natočit fi lm o Janu Amosi Komenském,

– propagovat natočený fi lm,

– uspořádat jeho promítání. 

Mezipředmětové vztahy bloku V.: člověk a jeho svět, výtvarná výcho-
va, český jazyk a literatura, pracovní výchova, informační a komunikační 
technologie.

AKTIVITY

Příprava a natáčení životopisného fi lmu

Úvodem se žáci seznamují s tématem a postavou Jana Amose Komen-
ského. Dle města projektu mohou žáci pracovat s jinou významnou osob-
ností našich dějin. Žáci navštíví muzea a výstavy svého města. Inspirují 
se a rozhodnou se společně pro osobnost, o které budou točit krátký 
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fi lm. V dalším kroku se žáci seznamují se zákonitostmi videotvorby. Píší 
námět a scénář. Vycházejí z analýzy tématu. Žáci tvoří tzv. obrazy – scény 
do scénáře. Scény jsou propojené chronologicky či tematicky. Tvoří se 
dialog a komentáře. Ve stadiu evokace tématu mohou žáci hrát imagi-
nační hru. (Žáci zavřou oči a představují si místo, kde se příběh odehrává. 
Jak to tam vypadá? Je to v místnosti? Jaký je tam nábytek? Je tam okno? 
Co je za oknem? Kolik je tam lidí? Co dělají?) Pro hraný fi lm žáci tvoří 
masky, kostýmy, rekvizity a kulisy. Využíváme staré oblečení, krabice, 
ruličky od papíru a drátky. Žáci si rozdělí role, čtou scénář a nacvičují 
jednotlivé scény. Zapojit můžeme další imaginační hru: žáci si zapisují 
postavy, které ve scénách vystupují. Zvažují jejich prožitky, myšlenky 
v si tuacích. Aktivita je zakončena společnou refl exí. Probíhá natáčení 
fi lmu. Žáci, kteří ve fi lmu nevystupují, tvoří technické a produkční týmy 
(kamera, rekvizity, scéna, kostýmy). Každý tým má svého vedoucího, role 
se mohou střídat. Na závěr žáci nahrávají dialogy, komentáře, zvuky. Pro-
bíhá postprodukce v počítači, tvorba titulků, volba hudby, export vi dea 
a jeho nahrání na YouTube.

Výstup

Výstupem je fi lm o životě Jana Amose Komenského. Žáci uspořádají jeho 
slavnostní promítání, které je fi nálním produktem celého projektu. Film 
propagují na sociálních sítích nebo i jiným způsobem. Inspirací může být 
fi lm, který vznikl v třídním projektu v Přerově. Film Honzovy bomby je 
ke zhlédnutí na YouTube na odkaze https://www.youtube.com/watch?-
v=LMNvDgeMFAI&feature=youtu.be.

Pomůcky: psací potřeby, papíry, materiály k výrobě kostýmů, nůžky, 
lepidlo apod., kamera (fotoaparát), diktafon, PC s video editačním pro-
gramem. 



1695  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 

Přílohy

Příloha č. 1 – Pracovní list velikost záběrů

přiřaď název k jednotlivým druhům záběrů:

VELKÝ CELEK        VELKÝ DETAIL

si jeden ze záběrů a překresli h dně zjedodušeně jako obrázek

ti přijde na záběru důležité ( o čem obrázek je)?

Vyber si jeden ze záběrů a překresli hodně zjednodušeně jako obrázek

Co   přijde na záběru důležité (o čem obrázek je)?



5  | Sbírka realizovaných školních projektů základních a středních odborných škol 170

Ilustrativní foto ke školnímu projektu

10 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Představujeme školní projekty týkající se rozvoje čtenářské gramotnosti 
žáků středních škol. Čerpáme z realizovaných školních projektů Němcová 
a Havlíček v bublinách (realizace ve školním roce 2017/2018 na Gymná-
ziu a SOŠ Mikulov ve třídě 2. KP), Game on! (realizace ve školním roce 
2017/2018 na SOU Nové Strašecí ve třídě 2. AO) a Napětí v nás, v litera-
tuře, na jevišti (realizace ve školním roce 2017/2018 na SOŠ Nové Město 
na Moravě ve třídě 3. STŽ).

Školní projekt v Mikulově byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, 
motivace ke studiu, fantazie. Cílem bylo posílit vzájemnou spolupráci 
i vztahy v kolektivu. Žáci tvořili „redakci“ komiksového sešitu o B. Něm-
cové a K. H. Borovském, v rámci redakce plnili jednotlivá zadání. Vy-
hledávali informace o životě autorů a dobových souvislostech, četli 
a diskutovali nad literárními texty autorů, redukovali je do minimálního 
rozsahu pro účely komiksu, vytvářeli komiksy, zabývali se jednoduchou 
žurnalistickou prací. Texty třídili a kompletovali sborník, který byl hlav-
ním výstupem projektu. Třídní projekt v Novém Strašecí rozvíjel vztah 
žáků k českému jazyku a schopnosti komunikace, směřoval je k poznání 
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vlastních schopností a posílení jejich sebevědomí. Žáci kriticky zvažovali 
téma počítačových her, vytvářeli komiksy s tématem superhrdinů, roze-
bírali literární texty, psali scénáře, vytvářeli animace. Pěstovali kritické 
myšlení, obhajovali své postoje, rozvíjeli schopnost samostatné i týmové 
práce. Hlavním záměrem třídního projektu v Novém Městě na Moravě 
bylo podpořit motivaci žáků ke studiu českého jazyka, zlepšit třídní klima. 
Žáci byli vedeni k autorskému vyjádření, čtenářskou gramotnost rozvíjeli 
během časté práce s textem a příběhem. Zpracovávali je skrze metody 
dramatu a s využitím výtvarných prostředků.

Čtenářská gramotnost je v RVP GV a SOV zařazena různými způsoby. Je 
součástí cílových kategorií: pojetí vzdělávání, cílů vzdělávání a očekáva-
ných výstupů. Je vymezena ve vzdělávacích oblastech společenskověd-
ních a přírodovědných a v informačních a komunikačních technologiích. 
Tradičně je tedy největší důraz kladen na složky čtenářské gramotnosti 
v mateřském jazyce. Složky čtenářské gramotnosti lze identifi kovat v prů-
řezovém tématu Mediální výchova. 

V RVP SOV lze identifi kovat složky čtenářské gramotnosti v průřezovém 
tématu Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Infor-
mační a komunikační technologie.

Čtenářská gramotnost je v RVP ZV vymezena ve vzdělávací oblasti Jazyk 
a jazyková komunikace (zejména v oboru český jazyk a literatura). Rozvíjet 
čtenářské dovednosti lze pomocí zapracování do oborů společenskověd-
ních a přírodovědných. Čtenářská gramotnost v rámci vzdělávací oblasti 
Jazyk a jazyková komunikace je refl ektována i ve výuce cizích jazyků a dal-
ších vzdělávacích oblastech (Informační a komunikační technologie, Člověk 
a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda nebo Člověk a svět práce). 
Z nepovinných předmětů zde sehrává svou roli také dramatická výchova. 
V učivu 1. stupně se potom složky čtenářské gramotnosti objevují v komu-
nikační a slohové výchově, literární výchově. Na 2. stupni je prostor pro 
rozvíjení čtenářské gramotnosti dle RVP zejména v komunikační a slohové 
výchově, literární výchově. Pouze v jediném průřezovém tématu RVP ZV 
je kladen důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti, a to v mediální výchově. 

Čtenářská gramotnost je branou k osvojení mnoha dalších kompetencí. 
V RVP pro základní vzdělávání vyžadují vysokou úroveň čtenářské gra-
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motnosti klíčové kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní 
a občanské kompetence. 

Školní projekt Čtenářská gramotnost může pomoci i žákům, jejichž nepod-
nětné rodinné prostředí nepodporuje čtenářství a jejichž školní výsledky 
jsou tím ohroženy. Pro takové žáky představuje projektové vyučování 
cestu, jak své hendikepy vyrovnat. Využíváme nejen mezipředmětovou 
souvislost a průřezová témata, ale také kreativní formy a metody práce 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti a souvisejících klíčových kompetencí 
žáka. Kreativními formami výuky se nezaměřujeme jen na množství zna-
lostí v dané oblasti, ale zejména na osvojení psychomotorických a sociál-
ních dovedností. Finálním produktem projektového vyučování / školního 
projektu jsou animace, dramatizace a výstava žákovských produktů.

BLOK I. 

SPISOVATELÉ V BUBLINÁCH

V prvním bloku žáci zakládají redakci komiksového sešitu o vybraných 
autorech. Seznamují se s redakční prací a tvoří koncept i náplň sborníku, 
který je výstupem projektu. 

Po skončení bloku I. žáci dokážou:

–  získat a utřídit informace z různých zdrojů – z verbálních textů, iko-
nických textů (obrazy, fotografi e, schémata) a kombinovaných textů,

–  tvořivě využít informace z odborné literatury, internetu a z dalších 
zdrojů,

–  tvořivě využít své schopnosti a dovednosti v produktivních činnos-
tech, 

–  napsat krátký komiksový scénář,

–  vytvořit myšlenkové mapy osobností,

–  vytvořit kreslený životopis formou komiksu,

–  ilustrovat část textu,

–  vytvořit satiru,
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–  vytvořit a popsat časovou osu dějin od doby probíraných autorů 
po současnost,

–  vytvořit sborník prací,

–  realizovat výstavu ilustrací a tištěného komiksového sborníku.

Mezipředmětové vztahy: česká jazyk a literatura, dějepis, občanská vý-
chova, informační a komunikační technologie, výtvarná výchova. 

AKTIVITY

Seznámení s autory

Žáci tvoří skupiny a vybírají si jednoho autora. Hledají informace o jeho 
životě, zpracovávají dobové souvislosti týkající se politiky, geografi e, udá-
losti a osobnosti té doby, vynálezy a zajímavosti. Všechny informace třídí, 
podrobují je analýze a interpretují. 

Pomůcky: internet, knihy, odborné články a časopisy, obrazový materiál.

Seznámení a práce s texty autorů

Žáci čtou a poslouchají vybraná díla autorů. Hledají spojení mezi textem 
a vyhledanými dobovými souvislostmi. Jak se lišil život tehdy a dnes? 
Následuje zjednodušení děje románů do minimálního rozsahu pro účely 
komiksu. Žáci píší krátké komiksové scénáře. Např. lze děj zjednodušit 
na deset vět – podle počtu zamýšlených oken a rozsahu díla. 

Pomůcky: texty autorů, papír, psací potřeby.

Myšlenková mapa formou portrétu

Žáci buď samostatně, nebo ve skupinách tvoří myšlenkové mapy osob-
nosti. Do středu pracovní plochy kreslí portrét autora. Větve myšlenkové 
mapy strukturují dobové souvislosti, život autora, jeho dílo, přínos. 

Pomůcky: velký papír, tužky, pastelky, barvy, štětce, pastely, fi xy.
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Individuální a společná tvorba komiksů různých forem – 
výtvarných a literárních

Prvním krokem je obrazový životopis. Žáci sestavují životopis autora. Za-
chycují kontext doby – kulturu, události, vynálezy. Sestavené informace 
přenášejí do kresleného životopisu formou komiksu. Dalším krokem je 
tvorba reklamy na dobové novinky a vynálezy. Žáci ilustrují nebo opět 
tvoří komiks. 

Ilustrace. Žáci se rozdělí do dvojic a obdrží část textu, který následně 
ilustrují. Na závěr se všechny části textu spojí do jednoho celku. 

Satira. Společně s učitelem žáci hledají a pojmenovávají problémy doby. 
Tvoří krátký satirický text na motivy problémů doby života autora. K tex-
tu lze vytvořit opět ilustraci nebo komiks. Podobným způsobem lze zpra-
covat další formáty – reportáž nebo vtip.

Pomůcky: papíry, psací potřeby, kreslicí potřeby (např. černé a barev-
né tuše, perečka, špejle, anilinové barvy, fi xy s různou tloušťkou hrotu 
apod.).

Časová osa dějin, osobní časová osa

Žáci vytvářejí časovou osu dějin od doby probíraných autorů po součas-
nost – cílem je zaznamenat důležité milníky doby. Lze využít variantu pou-
ze osobních „dějin“ autorů nebo osobních „dějin“ života žáků i plánované 
budoucnosti. Časovou osu doplňují ilustracemi na velký formát papíru.

Pomůcky: papíry, psací a výtvarné potřeby.

Redakční práce

Redakční rada se pravidelně schází. Její náplní práce je prohlížení hod-
nocení, třídění a doplňování vzniklých prací s cílem sestavení sborníku. 
Žáci tvoří titulní stranu, obsah, sestavují sborník do formy sešitu. Sborník 
následně tisknou, kompletují a sešívají vzniklý sešit. 

Pomůcky: papíry, psací a výtvarné potřeby.
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Výstup

Výstupem bloku je výstava ilustrací a tištěného komiksového sborníku. 
Žáci připraví a uspořádají výstavu všech ilustrací a komiksového sborní-
ku. Pořizují fotografi e a píší zprávu o probíhající výstavě. Mohou rozesí-
lat pozvánky. Ukázky ze sborníku Němcová a Havlíček v bublinách žáků 
v Miku lově uvádíme v příloze číslo 1.

BLOK II. 

POVÍDKA V ANIMACI

Žáci rozebírají literární dílo, píší scénář a za pomoci vyrobených pozadí 
a rekvizit vytvářejí papírkovou animaci.

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– provést rozbor literárního díla,

– napsat scénář ke zvolenému literárnímu dílu,

– vytvořit obrazový scénář,

– vytvořit papírkovou animaci a nahrát ji na kanál YouTube,

– realizovat výstavu storyboardů,

– z kreslených rekvizit vytvořit obrazy nebo nástěnky.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: český jazyk a literatura, mediální vý-
chova, výtvarná výchova, informační a komunikační technologie. 

AKTIVITY

Práce s textem povídky, příprava na animaci

Žáci se rozdělí do čtyřčlenných skupin. Každá skupina pracuje s jednou 
povídkou. Variantou je rozdělit delší text na kratší úseky, každá skupina 
pak tvoří animace k jedné části. Na závěr se animace spojí v jeden celek. 
Žáci společně čtou text literárního díla. Provádějí jeho rozbor, připravují 
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se tak na psaní scénáře. Diskutují a řeší tato zadání: 1) Popiš prostředí, 
místa – kde všude se příběh odehrává? 2) Urči časové období, během 
kterého se příběh odehrává (roky, dny, části dní). 3) Popiš a charakterizuj 
postavy příběhu. 4) Shrň děj příběhu. Jednotlivé skupiny představují své 
závěry. Refl ektuje se společná práce skupin. 

Pomůcky: literární text, papír, psací potřeby.

Scénář, storyboard

V úvodu je žákům představen vzor scénáře, jednotlivé ukázky scénáře. 
Následuje tvorba scénáře. Žáci vycházejí ze svých poznámek z rozboru 
textu. Tvoří dialog do podoby scénáře – není nutné vycházet jen z pří-
mé řeči v textu, žáci si mohou dialogy na základě děje sami vymýšlet. 
Následuje tvorba kresleného storyboardu (obrazového scénáře) podle 
psaného scénáře na formát A3. Žáci si rozdělí úlohy ve skupině – část 
žáků píše scénář, část kreslí storyboard na základě napsaného textu. 

Pomůcky: ukázkový scénář, papír, psací potřeby, čtvrtka A3, kreslicí po-
třeby.

Pozadí, rekvizity a titulky k animaci

Na základě storyboardu žáci připravují podklady pro animaci. Tvoří po-
zadí scén – žáci malují pozadí pro jednotlivé scény na papír formátu A3. 
Tvoří rekvizity pro papírkovou animaci – rekvizitami se myslí postavy či 
objekty, které se budou animovat, tedy pohybovat, posouvat po pozadí. 
Velikostí by měly korespondovat s pozadím. Rekvizity se vystřihují. Tvoří 
se titulky – jaké titulky do animace potřebujeme? Žáci tvoří úvodní titu-
lek – název fi lmu. Tvoří závěrečné titulky – autoři, rok výroby atd. Titulky 
se také mohou „rozanimovat“ – např. ze strany na stranu.

Pomůcky: čtvrtky A4 a A3, výtvarné potřeby, nůžky.
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Papírková animace a nahrávání zvuků

V úvodu se žákům vysvětlí podstata principu papírkové (ploškové) ani-
mace. Více informací např. na tomto odkazu: http://animuj.cz/druhy-ani-
mace/ploskova-animace/.

Fotoaparát upevníme na stativ a objektiv namíříme dolů, pracovat lze 
na stole či na zemi. Pod objektiv na stůl (na zem) umístíme pozadí pro 
scénu č. 1, nejlépe připevníme rožky papírovou páskou. Pozadí zabírá 
celou plochu fotografi e. Na pozadí umístíme rekvizity z papíru, těmi 
pohybujeme podle scénáře (ideální rozsah je o 1–5 cm podle rychlosti 
zamýšleného pohybu). Scénu vždy vyfotíme, postavu či předmět posu-
neme o kousek dále, vyfotíme. Ideální je frekvence 10 snímků za sekundu, 
10 snímků by tedy mělo „tvořit pohyb“, který se pak odehraje v 1 sekundě 
fi lmu. Tvorba animací probíhá ve skupinách. Následuje nahrávání zvuků 
a dialogů – lze opět natáčet na fotoaparát nebo na telefon, diktafon. 
Na závěr učitel digitální materiál uloží bezpečně na disk počítače.

Pomůcky: fotoaparáty, stativy, pozadí, rekvizity z papíru, papírová lepicí 
páska, PC.

Postprodukce

Import materiálů do PC, následuje kompletace a střih materiálu v přísluš-
ném softwaru. Jednotlivé animace se spojí do jednoho celku, připojí se 
titulky. Žáci mohou zpracovat své výstupy sami, využít lze např. softwaru 
OpenShot video editor, který je zdarma ke stažení. Export fi nálního ani-
movaného fi lmu. 

Pomůcky: PC, software pro úpravu videa.

Doplňkové aktivity a hry

Hra s asociacemi. Učitel určí výchozí slovo. Žáci sedí v kruhu a asociují 
slovo, které je vyřčeno. Postupuje se po směru hodinových ručiček. Aso-
ciují se pouze pojmy vztahující se k učební látce. 
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Deníky a dopisy. Žáci očima literární postavy refl ektují, co se stalo v příbě-
hu. Co si postava napíše do deníku po této konkrétní události? Co napíše 
v dopise svému příteli? Žáci tak získávají větší povědomí o charakteru 
a motivaci postav.

Výstup

Výstupem tohoto bloku je animace. Lze ji představit formou projekce 
nebo umístit na vlastní YouTube kanál. Žáci připraví a realizují výstavu 
storyboardů. Z kreslených rekvizit lze kolážovým způsobem vytvořit ob-
razy nebo nástěnky. 

BLOK III. 

DETEKTIVKA 1 a 2

Žáci se společně vydají po stopách pradávného zločinu, vraždy sv. Václava. 
Zapřemýšlejí, zda šlo o vraždu, nebo jen náhodu či shodu několika zvlášt-
ních okolností. Studují různé informační zdroje a podrobují je hlubší analýze.

V druhé části vytvářejí soudobou detektivku po procházce městem. 

Po skončení bloku III. žáci dokážou:

– nakreslit portrét sv. Václava dle zvolených obrazových příloh,

– získat informace z různých zdrojů – z verbálních textů, ikonických 
textů (obrazy, fotografi e, schémata, mapy) a kombinovaných textů 
na téma život a smrt sv. Václava,

– orientovat se v získaných informacích, třídit je, analyzovat, vyhodno-
tit, provést jejich výběr a další zpracování,

– samostatně využívat různé informační zdroje,

– vyhledat a interpretovat historické informace a zaujmout stanoviska 
k nim, kriticky vyhodnotit informace z různých zdrojů, 

– tvořivě využít informace z odborné literatury, internetu,

– napsat detektivní příběh na téma vraždy sv. Václava,
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– využít získané informace v textu v diskusi, 

– dramatizovat detektivní příběh sv. Václava, 

– účastnit se procházky městem za účelem inspirace k detektivnímu 
příběhu,

– formulovat ústně a písemně dojmy a poznatky z procházky městem,

– napsat a dramatizovat soudový detektivní příběh.

Mezipředmětové vztahy bloku III.: dějepis, výtvarná výchova, český jazyk 
a literatura, dramatická výchova.

AKTIVITY

Detektivka č. 1 – Byl skutečně sv. Václav zavražděn?

Žáci kreslí portrét sv. Václava a následně sbírají informace o jeho životě 
a smrti. Využívají různé informační zdroje. Na téma vraždy sv. Václava 
píší žáci detektivní příběh, formulují domněnky. Určují datum Václavovy 
smrti, motiv vraždy, přesné inkriminované místo a okolnosti jeho skonu. 
Popisují svědky případu a předmět doličný. Následuje dramatizace textu. 

Pomůcky: čtvrtky, výtvarné potřeby, papír, psací potřeby, informační zdroje.

Detektivka č. 2 – volná tvorba

Žáci se procházejí městem. Všímají si okolí, postav, dějů a píší si poznám-
ky. Po návratu žáci kreslí prostředí a píší popis postav, které potkali. Ná-
sleduje skupinová práce žáků. Píší se detektivní příběhy tří fi ktivních osob 
inspirované prostředím města a jeho obyvateli. Následuje dramatizace 
textů detektivních příběhů. 

Pomůcky: papír, psací potřeby, čtvrtky, výtvarné potřeby.

Výstup

Výstupy tvoří výtvarné artefakty, psané detektivní příběhy a jejich dra-
matizace.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Ukázky ze sborníku „Němcová a Havlíček v bublinách“ z tříd-
ního projektu na Gymnáziu a SOŠ Mikulov 

2

SVATBA RODIČŮ  
BOŽENY NĚMCOVÉ  

BYLA ROKU 1820

ŽIVOT RODIČŮ PŘED 
NAROZENÍM DĚTÍ

B.N. SE NARODILA 4.2.1820 
JAKO BARBORA NOVOTNÁ, 

POZDĚJI PANKLOVÁ

V LETECH 1826-1830 
NAVŠTĚVOVALA ŠKOLU  

V ČESKÉ SKALICI

3535

5

NAROZENÍ DĚTÍ BOŽENY NĚMCOVÉ

3232
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12 25

Co chcete změnit na téhle škole ?
Chtěla bych větší jistotu, zastaní  
a ochranu před urážkami některých 
žáků. 
Názor na školní jídelnu?
Ano chodila před 10 lety a kvalita 
jídla byla dobrá.
Jak dlouho učíte?
Učím 32 let
Líbí se vám na téhle škole?
Ano, líbí se mi na téhle škole. 
Kolegové jsou bezva.
Jste spokojena s přístupem žáků  
k vám jako k učiteli ?
Jak u kterých ročníků i žáků.

Názory na školu
Rozhovor s paní učitelkou  
Danou Strouhalovou

Jak se jmenuješ? 
Karel Havlíček Borovský
Kdy jsi se narodil?
1821
Čím jsi se živil?
Novinář
Co by sis koupil za 5K?
Kolobku
Kolik jsi měl sourozenců?
420

Fiktivní rozhovor  
s Karlem Havlíčkem Borovským

k vám jako k učiteli ?
Jak u kterýrr ch ročníků i žáků.

1720
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11 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Školní projekt se zabývá rozvojem matematické gramotnosti žáků střed-
ních škol. Čerpáme z realizovaného školního projektu Video blog. Jeho 
realizace proběhla ve školním roce 2017/2018 na SŠ, ZŠ a MŠ v Kraslicích 
ve třídě 2. NS, SM, VT. Žáci strojírenského učebního oboru projevovali niž-
ší zájem o teoretické předměty, nežli o praktické (tj. dílny), které vnímají 
jako potřebnější pro své budoucí povolání. Snahou projektu bylo podnítit 
zájem o předmět matematika, a to ve vztahu k dalším oblastem vzdělává-
ní. V hodinách matematiky žáci mj. vytvářeli zábavné výukové video – tzv. 
tutoriál – s tématem matematické funkce. Seznámili se s principy stop-
-motion animace, animace v kombinaci s hraným videem, rotoskopie, 
vytvářeli audiosložku. Vznikla animace 30 liber. Dále navrhovali a vyráběli 
autorské kovové stavebnice. Cílem bylo matematické téma planimetrie 
pojmout více prakticky: žáci projektovali, připravovali a vytvářeli kovové 
stavebnice inspirované stavebnicí Merkur. Došlo k propojení matematiky, 
tech nické dokumentace i praktické práce v odborném výcviku. Žáci byli 
zapojeni do všech fází práce a seznámili se tak detailně nejen s náplní 
předmětu, ale i s technologickými možnostmi a postupy práce. Žáci se 
také věnovali tvorbě videoklipu s využitím choreografi e. U žáků jsme po-
silovali jejich motivaci, vedli je k průbojnosti a schopnosti projevit svou 
individualitu. Cílem bylo posilování vnitřní motivace a profesních aspirací 
i prevence předčasného odchodu ze vzdělávání. Rozvíjeli jsme zdravé 
sebevědomí a pocit zodpovědnosti za své učení a konání. Žáci své výstu-
py představili formou promítání a prezentace stavebnic spolu s dalšími 
ročníky na SŠ v rámci slavnostního zakončení projektu.

Prostřednictvím kreativních metod a metod projektového vyučování 
směřujeme k podpoře rozvoje matematické gramotnosti ve školách. 
Ukazujeme, jakým způsobem lze uchopit pedagogický projekt a jak lze 
cíleně rozvíjet matematickou gramotnost. Kreativními postupy a meto-
dami rozvíjíme jednotlivé složky matematické gramotnosti. Matema-
tická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou 
hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout 
do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, 
zainteresovaného a přemýšlivého občana. Cílem je rozvinout matematic-
ké znalosti a dovednosti tak, aby je žáci použili k vymezení, formulování 
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a řešení problémů v různých oblastech a souvislostech s využitím mate-
matiky. Jde o použití v celé řadě situací (každodenních, od jednoduchých 
až po složité a neobvyklé). 

S pojmem matematická gramotnost se setkáváme již v RVP ZV v cha-
rakteristice vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Je tedy nut-
ná vazba a spojitost mezi požadavky a výstupy základního a středního 
vzdělávání.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího 
oboru. Složky matematické gramotnosti jsou rozvíjeny komplexně napříč 
vzdělávacími obory. Stěžejní potenciál pro rozvoj matematické gramot-
nosti představuje vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Dalšími 
oblastmi jsou: Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho 
svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda. Z průřezových témat nabízí 
k rozvoji matematické gramotnosti prostor především Environmentální 
výchova a Mediální výchova. S rozvojem matematické gramotnosti sou-
visí rozvoj klíčových kompetencí žáka: kompetence k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální, občanské a k učení. 

Na úrovni středních škol je matematická gramotnost součástí vzdělávací 
oblasti Matematika a její aplikace. Rozvoj matematické gramotnosti však 
není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Je účelné, aby byly slož-
ky matematické gramotnosti rozvíjeny komplexně napříč vzdělávacími 
obory. S ohledem na problematiku středních škol je třeba zdůraznit, že 
matematická gramotnost zahrnuje též schopnost užívání různých po-
můcek a nástrojů (včetně prostředků výpočetní techniky), které mohou 
pomoci při matematické činnosti, a dovednost používat je s vědomím 
hranic jejich možností. Představený II. blok je určený pro žáky střed-
ních odborných škol především strojírenských oborů. Vycházíme tak 
z RVP SOV těchto oborů.

Rozvíjíme mezipředmětové vztahy v předmětech: matematika a její ap-
likace, odborné technologie, odborný výcvik, informatika a informační 
a komunikační technologie, fyzika, výtvarná výchova a hudební výchova.

Finálním produktem projektového vyučování je výukové video (anima-
ce) – matematické funkce, kovové stavebnice a videotutoriál.
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BLOK I. 

ANIMACE A MATEMATICKÉ FUNKCE

V prvním bloku žáci pracují s tématem matematických funkcí prostřed-
nictvím animačních technik. Společně vytvářejí výukové video. Osvojují 
si práci s médii, technikou i celým procesem práce tvorby tutoriálu.

Po skončení bloku I. žáci dokážou:

– popsat techniky a druhy animace,

– pochopit význam výukového videa pro ně samotné,

– defi novat pojem tutoriál, určit jeho formát,

– pochopit význam výukového videa, 

– správně aplikovat matematické operace,

– interpretovat výsledky provedených operací,

– vyřešit slovní úlohu: rovnice o jedné neznámé – aplikace zlomku v li-
neárních rovnicích,

– interpretovat výsledky provedených matematických operací,

– vytvořit animovaný fi lm.

Mezipředmětové vztahy bloku I.: matematika a její aplikace, odborné 
technologie, odborný výcvik, informatika a informační a komunikační 
technologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova.

AKTIVITY

Úvod k tématu animace

V úvodu učitel prezentuje základní informace vztahující se k tématu ani-
mace: Co je to animace? Jaké jsou technické možnosti animace? Jaké 
dru hy animace využijeme? plošková (papírková), rotoskopování, animace 
na tabuli?. Učitel vysvětluje postupy a uvádí ukázky technik. Lze využít 
odkazu http://animuj.cz/druhy-animace/. Dále si žáci osvojují znalosti: Co 
je to tutoriál? Jaký je formát tutoriálu? Co je to výukové video?
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Pomůcky: počítač s připojením na internet.

Plošková (papírková) animace

Pracujeme se zadáním matematické slovní úlohy: rovnice o jedné nezná-
mé – aplikace zlomku v lineárních rovnicích. Variantou je zadání ztížit 
výpočtem procent. Žáci spolu s učitelem vypracují zadání slovní úlohy 
lineární rovnice na libovolné téma (např. gangsterka – vykradení banky). 
Žáci řeší slovní úlohu, zapíšou ji do rovnice. Pomocí brainstormingu žáci 
přicházejí s nápady vhodné podoby animace, poté malují pozadí a rekvi-
zity pro animaci, rekvizity vystřihují. Animují rekvizity na pozadí pomo-
cí fotoaparátu metodou stop-motion (papírková animace). Následuje 
postprodukční úprava v počítači, vzniká první část animovaného fi lmu. 

Pomůcky: papír a psací potřeby, výtvarné potřeby, čtvrtky, fotoaparát, 
stativ, PC se softwarem pro editaci fotek, videa. 

Hraná scéna a rotoskopování

V druhé části si žáci rozdělí role – stávají se herci, vzniká technický štáb 
(kamera, režie). Žáci zpracují matematické příklady pro realizaci animace, 
např.: Kolik políček pokreslíme? Kolik papíru potřebujeme? Kolik políček 
musí každý žák nakreslit? Zadání může být: animace trvá A) 2 minuty, 
B) 3 minuty, snímková frekvence bude 10 f za sekundu.

V další části žáci píší scénář hrané scény. Píší komentář, tzv. voiceover – 
hlas, který doprovází animaci. Nacvičují se scény s herci, natáčejí se jed-
notlivé scény. Pro metodu rotoskopování (překreslování) se poté video 
exportuje po jednotlivých obrázcích, ty se tisknou, vloží do fólií a žáci 
překreslují na fólie políčko po políčku. 

Pomocí syntetizátorů, sound boardu a klasických hudebních nástrojů sklá-
dají, tvoří a nahrávají hudební doprovod k animaci. Importují jej do počí ta-
če a postprodukčně upravují. Vzniká tak druhá část animovaného fi lmu. 
Pro inspiraci uvádíme odkaz, kde je ukázáno, jak metodou rotoskopie vzni-
kal fi lm Alois Nebel: https://www.idnes.cz/kultura/fi lm-televize/jak-se-de-
lal-nebel-nejdriv-se-natacelo-potom-pitvalo.A110926_170234_fi lmvideo_tt.
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Pomůcky: papír a psací potřeby, fi xy, eurofólie, fotoaparát, stativ, tiskár-
na, PC se softwarem pro editaci fotek, videa.

Animace slovní úlohy a její interpretace

Žáci animují pomocí kříd na tabuli slovní úlohu. Tímto způsobem vysvět-
lují celou úlohu po jednotlivých políčcích animace. Žáci vždy nakreslí ob-
rázek, který vyfotí, poté provedou změnu, opět vyfotí, celý proces se 
opakuje. Cílem je opět použít 10 obrázků v 1 sekundě (10 fps). Následuje 
nahrávání komentáře ke slovní úloze. Žáci v komentářích vysvětlují, ja-
kým způsobem se příklad počítal. Importují nahrávku do počítače, ve kte-
rém se postprodukčně upraví. Vytváří se třetí část animovaného fi lmu. 

Pomůcky: křída, tabule, fotoaparát, stativ, tiskárna, počítač se softwarem 
pro editaci fotek, videa.

Finalizace

Závěrem se celý fi lm kompletuje a nahraje na YouTube. 

Výstup

Výstupem bloku I. je výukové video (animace) – matematické funkce. 
Inspirací může být video 30 liber které vzniklo v třídním projektu v Kras-
licích, ke zhlédnutí na YouTube na odkaze https://youtu.be/nPQOMHn-
bqyw.

BLOK II.

PLANIMETRIE V PRAXI – NÁVRH A TVORBA AUTORSKÝCH 
KOVOVÝCH STAVEBNIC

Žáci projektují a realizují kovové stavebnice podobné stavebnici Merkur. 
V hodinách matematiky si nejprve připraví podobu stavebnice na zákla-
dě výpočtů povrchu, rozměrů jednotlivých dílů stavebnice. Tímto dojde 
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k reálnému využití matematiky při kalkulacích a přípravách na výrobu 
stavebnice. V odborném výcviku se po této přípravě kovová stavebnice 
sestavuje.

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– projektovat stavebnice,

– vypočíst povrchy, rozměry jednotlivých dílů stavebnice,

– konstruovat kovovou stavebnici,

– diskutovat na téma planimetrie v praxi,

– pochopit význam planimetrie v běžném životě,

– navrhnout a vyrobit papírový model stavebnice jako prototyp ke ko-
vové stavebnici,

– vyrobit obal stavebnice z kartonu a plechu,

– užívat pomůcek a nástrojů včetně výpočetní techniky,

– chápat pozitiva i negativa využití digitálních technologií při konkrétní 
matematické činnosti.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: matematika a její aplikace, odborný 
výcvik, odborné technologie, fyzika, informatika a informační a komuni-
kační technologie.

AKTIVITY

Úvod do planimetrie: matematická příprava na realizaci stavebnic

V úvodu žáci pracují s tématem planimetrie. Společně diskutují na téma 
planimetrie v praxi: Kde všude se využívá? Kde se s ní setkáváme v běž-
ném životě a v práci?

Žáci se seznámí se zadáním, následuje rozdělení do jednotlivých týmů. 
Každý tým má za úkol vymyslet jednu specifi ckou stavebnici „pro všechny 
věkové kategorie“. Jako inspirace zde slouží stavebnice Merkur. Cílem je 
propojit témata z planimetrie s realizací odborné praxe v dílnách (v rámci 
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odborného výcviku). Pro stavebnice žáci počítají velikost jednotlivých 
dílků, množství spotřebovaného plechu, rozměr krabičky na stavebnici. 

Pomůcky: psací potřeby, papíry.

Příprava na výrobu stavebnic a tvorba modelů

Žáci navrhují a tvoří papírové modely, které jsou potřebné k realizaci 
kovových stavebnic. Lze zařadit kreativní cvičení: žáci z papíru formátu 
A4 tvoří most, který udrží drobné předměty. Jsou omezení množstvím 
papíru. Nacvičují tak konstrukční dovednosti. Uplatňují logiku. 

Pomůcky: psací potřeby, nůžky, papíry.

Výroba stavebnic v dílnách

Žáci pracují v dílnách. Rekapitulují a vyjasňují si technické postupy. Vy-
tvářejí své návrhy pomocí nástrojů v dílnách. Žáci experimentují s neo-
dymiovými magnety, které slouží jako spojky mezi jednotlivými dílky 
stavebnice. Diskutují o magnetismu a tématech fyziky. Dokončují pro-
totyp stavebnice doplněný magnety. 

Pomůcky: nástroje, plech, neodymiové magnety.

Výroba obalů a nahrávání videotutoriálů

Žáci vyrábějí obaly stavebnic z kartonu nebo plechu. Nahrávají krátký 
videotutoriál – jak pracovat se stavebnicí, co vše stavebnice umožňuje. 

Pomůcky: nástroje, plech, karton, kamera, počítač.

Výstup

Výstupem bloku II. jsou kovové stavebnice a videotutoriál. Jako inspirace 
může posloužit videotutoriál Stavebnice, který vznikl v třídním projektu 
v Kraslicích, ke zhlédnutí na YouTube: https://youtu.be/GFe42jDcwNE.
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu

12 FINANČNÍ GRAMOTNOST – EKONOMIKA V PRAXI

Školní projekt se zabýval rozvojem fi nanční gramotnosti žáků středních 
škol. Čerpáme z realizovaných školních projektů: Líná huba, holý neštěstí 
aneb co neukecáš, udřeš rukama (realizace ve školním roce 2018/2019 
na SŠ, ZŠ a MŠ v Kraslicích ve třídě 3. NS, SM, VT), Estetika na talíři a kul-
tura stolování (realizace ve školním roce 2017/2018 na Gymnáziu a SOŠ 
Mikulov ve třídě 2. SK) a Vizuální umění v gastronomické praxi (realizace 
ve školním roce 2017/2018 na SOŠ a SOU Hlinky ve třídě 3. KP).
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Školní projekt v Kraslicích byl zaměřen na to, jak přiblížit učební látku 
předmětu ekonomie, posílit zájem žáků o tuto látku, a to na základě pro-
pojení učiva s reálným životem. Předmět obsahuje látku, která je velmi 
praktická pro fungování jak v osobním, tak i v pracovním životě člověka, 
a projektovým záměrem bylo tato propojení vyhledávat, simulovat, tvo-
řit. Dalším cílem bylo zlepšení vyjadřovacích schopností a sebeprezen-
tace žáků. Schopnost srozumitelně formulovat a vyjádřit myšlenky je 
velmi důležitá nejen k závěrečným zkouškám, ale i při ucházení se o práci 
a následné komunikaci na pracovišti. 

Školní projekty v Mikulově a Berouně rozvíjely praktické dovednosti 
z oboru gastronomie, kreativitu žáků a její využití v praktickém životě. 
Žáci zakládali fi ktivní restauraci, navrhovali vizuální styl a vybavení, řešili 
rozpočet, propagaci, tedy ekonomiku restaurací. Získali povědomí o kre-
ativních možnostech oboru a aktivit s využitím pro další profesní rozvoj.

Projekt reaguje na potřebu fi nančního vzdělávání, které je aktuálním 
celospolečenským tématem. Zadlužování jednotlivců a domácností je 
problémem celosvětovým. Pojetím projektového vyučování objasňujeme 
problematiku fi nanční gramotnosti a představujeme učitelům možnosti, 
jak toto téma uchopit. Během života se člověk dostává do různých situa-
cí, které se mohou zásadním způsobem odrazit v budoucím životě. Mladí 
lidé se brzy dostanou do situace, kdy budou muset dělat rozhodnutí s fi -
nančními důsledky, např. vzdělání a zaměstnání. Jen fi nančně gramotní 
dostanou možnost předejít negativním dopadům. Zařazení fi nančního 
vzdělávání do školních vzdělávacích programů základních a středních 
škol je preventivním krokem. Přes nutnost a potřebnost rozvoje fi nanční 
gramotnosti dosud nebyla formulována jako průřezové téma. Podkla-
dy pro stanovení obsahu projektového vyučování čerpáme z klíčových 
kompetencí a jednotlivých vzdělávacích oblastí a Standardu fi nanční gra-
motnosti. Již na 1. stupni základních škol byla FG zařazena do vzdělávací 
oblasti oboru Člověk a jeho svět, konkrétně do tematického celku Lidé 
kolem nás. Pro 2. stupeň je zařazena do tematických celků Člověk a spo-
lečnost, Člověk, stát a hospodářství a Člověk, stát a právo, vzdělávací 
oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Výchova k občanství. 
Rozvoj fi nanční gramotnosti na úrovni střední školy je povinnou součás-
tí vzdělávacího procesu, střední školy pracují se Standardem fi nanční 
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gramotnosti, který je začleněn do RVP G a RVP SOV. Standard fi nanční 
gramotnosti pro střední školy odpovídá standardu fi nanční gramotnosti 
dospělého člověka. Ve středním odborném vzdělávání je problematika 
fi nanční gramotnosti zakomponována do společenskovědního, matema-
tického a ekonomického vzdělávání dle daného RVP, zároveň je i součás-
tí klíčových kompetencí žáků středních škol; ve středním všeobecném 
vzdělávání je obsažena ve vzdělávacích oblastech Člověk a svět práce, 
Člověk a společnost a Matematika a její aplikace.

Finanční gramotnost je potřeba realizovat v součinnosti se vzdělávacím 
oborem matematika a její aplikace, občanská nauka a informační a komu-
nikační technologie. Ve výuce fi nanční gramotnosti nacházejí stále častěji 
uplatnění počítačové programy a internet, což souvisí s rychlým vývojem 
informačních technologií ve společnosti. Internet může žákům sloužit 
jako zdroj vyhledávání potřebných informací při vytváření rozpočtů fi ktiv-
ní fi rmy. Také žákům zpřístupní online aplikace jako fi nanční kalkulačky. 
Výzva k uplatnění fi nanční gramotnosti je vyjádřena v průřezovém téma-
tu Mediální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Prostřednictvím 
pedagogického projektu propojujeme v souladu s RVP především oblasti 
a obory (výtvarná, dramatická výchova). Představujeme tak kreativní 
uchopení témat fi nanční gramotnosti. Jsou uvedeny kreativní a umělec-
ké metody a formy práce, jež jsou pilířem všech představených aktivit.

Finanční gramotnost má úzký vztah k praxi, proto se projektové vyučo-
vání jeví jako žádoucí. Usilujeme spíše než o získání teoretických znalostí 
o rozvoj schopností a dovedností. Proto se jeví projektové vyučování jako 
vhodná výuková metoda, při níž žáci řeší problémové situace, aktivně se 
zapojují a uplatňují kritické myšlení.

S rozvojem fi nanční gramotnosti rozvíjíme gramotnost čtenářskou, mate-
matickou a digitální. Zároveň s ní souvisí rozvoj klíčových kompetencí žáka: 
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a perso-
nální, občanské a k pracovnímu uplatnění a podnikatelským akti vitám. 

Rozvíjíme mezipředmětové vztahy v předmětech matematika, občanská 
výchova, český jazyk a literatura, volba povolání, výchova k občanství, 
informační a komunikační technologie, odborné předměty, výtvarná vý-
chova, dramatická výchova, ekonomika.
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V současnosti stále roste počet učebních pomůcek, které lze při výuce 
fi nanční gramotnosti na středních školách uplatnit. Tato skutečnost je 
ovlivněna zejména rychlým rozvojem počítačů a počítačových programů, 
ale i rozšiřující se nabídkou učebnic a odborné literatury.

Studijní a další podporu lze nalézt na těchto webových stránkách: www.
nuov.cz a www.rvp.cz, http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939, 
http://matikaj.webnode.cz/fi nancni-gramotnost/, www.fi nancnigramot-
nostdoskol.cz.

Po skončení projektu žáci dokážou označit fi nanční problémy a rozumí 
výhodám (fi nančního) plánování.

Finálními výstupy projektu jsou videoprezentace do videoblogu časopisu 
Forbes, video Svět neúspěšných a prezentace fi ktivní restaurace.

BLOK I. 

SVĚT ÚSPĚŠNÝCH

Žáci ve skupinách zakládají fi ktivní fi rmy, operují s přidělenými fi nancemi, 
oslovují investora pro svůj podnik.

Po skončení bloku I. žáci dokážou:

– založit fi ktivní fi rmu,

– využívat přidělené fi nance a operovat s nimi,

– oslovit investora pro svůj podnik.

Mezipředmětové vztahy: matematika, občanská výchova, volba povolá-
ní, výchova k občanství, informační a komunikační technologie, drama-
tická výchova, ekonomika

Pomůcky: psací potřeby, papíry, fotoaparát/kamera, PC.
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AKTIVITY

Tvorba podnikatelského záměru

Začínáme úvodní aktivitou. Žáci nepřetržitě hovoří jednu minutu na téma: 
„Co mě štve?“ Učitel uzavírá závěrečnou diskusí. Cvičíme plynulost řeči 
a schopnost argumentace. Žáci vytvoří skupiny. Cílem skupinového vy-
učování je po diskusi ve skupinách vytvořit základy podnikatelského plánu, 
sepsat prezentační text a prostřednictvím mluvčího představit svůj podni-
katelský záměr ostatním skupinám. Skupiny se vzájemně refl ektují a hod-
notí. Žáci mohou hodnotit podnikatelské záměry ostatních skupin pomocí 
pěti hvězdiček, které mohou přerozdělit mezi všechny skupiny. Maximum 
pro jednu skupinu jsou dvě hvězdičky (záleží na počtu skupin ve třídě).

Založení podniku podle projektu

Začínáme úvodní aktivitou – improvizační hry stimulující prostředí podni-
ku. Žáci hrají role osob z podnikatelského prostředí a improvizují scénky. 

Vznikají tzv. fi ktivní fi rmy podle podnikatelských záměrů skupin. Žáci pra-
cují s přidělenými fi nancemi a zakládají podnik. Vzájemně diskutují nad 
propagací fi rmy, reklamě a marketingu fi rmy. Své výstupy žáci předsta-
vují pomocí powerpointové prezentace. Dbáme na dodržení pravidel 
kva litní prezentace. Společně se žáky refl ektujeme obsah i kvalitu před-
stavené prezentace. 

Tip: přednáška a diskuse s expertem z oblasti marketingu.

Setkání s investory

Začínáme úvodní aktivitou na rozmluvení, např. na téma obhájení pozd-
ního příchodu. 

Ve skupinách žáci řeší problémové okruhy: rozpočet fi rmy – kolik bude 
produkt stát, kolik potřebujeme získat od investora, jaká bude návrat-
nost. Žáci společně připravují powerpointovou prezentaci na setkání 
s in vestory. Cílem je prezentovat své záměry, přesvědčit je a získat od in-
vestorů peníze. V roli investora může být učitel. 
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Tip: přednáška a diskuse s expertem z oblasti fi nančního řízení.

Realizace

Začínáme úvodní improvizační aktivitou, kdy žáci asociují pojmy souvise-
jící s učivem. Určí se tematický okruh a žáci v kruhu vždy reagují jedním 
slovem (dvěma, větou) na slovo předchozího žáka.

Dále ve skupinách rozvíjejí koncepci podniku, který získal investora. Plá-
nují a určují rozpis rozpočtu. Navrhují reklamu na podnik. Píší reklam-
ní slogan, variantou je tvorba reklamní básně. Své výsledky prezentují 
ostatním žákům.

Simulovaný vývoj fi rmy v řádu několika let

Začínáme úvodní aktivitou, kdy žáci tvoří příběh. Píší krátké fi ktivní po-
vídky – smutné, veselé, hrůzostrašné či inspirativní historky z podnika-
telského prostředí.

Pokračují fi ktivním tématem „Úspěšné podnikání po 10 letech“. Žáci si 
vizualizují svou fi rmu po letech úspěšného podnikání a zkouší, jaký bude 
její vývoj včetně jejího hospodaření. Žáci ve skupinách vytvářejí osnovu 
vývoje svého podnikání od začátku až po čas následného fi ktivního roz-
hovoru. 

Tip: přednáška a diskuse s úspěšným podnikatelem.

Natáčení videa – prezentace do videoblogu časopisu Forbes

Začínáme úvodní aktivitou – rozmluvení, práce s emocemi v mluveném 
projevu. Žáci čtou krátký text vždy v jedné zvolené emoci. 

Připravují natáčení – nyní již jako úspěšní podnikatelé žáci sdílejí svůj 
pří běh podnikatelské cesty. Žáci píší scénář, formulují v něm smyšlené 
úspěchy a překážky v jejich kariéře. Seznamují se se zvukovou technikou 
a videotechnikou. Každý tým v několika minutách představí fi ktivní úspěch 
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své fi rmy, žáci své prezentace v týmech vzájemně dokumentují na ka-
meru. Aktivita je zakončena vzájemnou refl exí vzniklých videonahrávek.

Výstup

Výstupem bloku I. je video Svět úspěšných.

BLOK II. 

SVĚT NEÚSPĚŠNÝCH

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– sestavit rodinný rozpočet,

– napsat fi ktivní příběh osoby ve fi nančních nesnázích a následně vy-
tvořit scénář,

– inscenovat vytvořený scénář,

– pořídit videozáznam z inscenace.

Mezipředmětové vztahy: matematika, občanská výchova, český jazyk 
a literatura, volba povolání, výchova k občanství, informační a komuni-
kační technologie, dramatická výchova.

Pomůcky: psací potřeby, papíry, fotoaparát/kamera, PC.

AKTIVITY

Rodinný rozpočet a fi nanční odpovědnost

Žáci vytvářejí příběh své fi ktivní rodiny a sestavují rodinný rozpočet. Po-
mocí situačních metod (hraní rolí, scének) na téma rodinného rozpočtu 
a fi nanční odpovědnosti se seznamují s různými problémy – fi nančně 
nebezpečnými situacemi (osobní bankrot, zadlužení, nečekané výdaje, 
půjčka). Vytvářejí a popisují fi ktivní zadluženou osobu. Píší ve dvojici fi k-
tivní příběh osoby ve fi nančních nesnázích a následně tvoří scénáře. Žáci 
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hodnotí příčiny a podmínky, proč se osoba dostala až na společenské 
dno. Své příběhy hrají a zaznamenávají na video. Vzniklé videonahrávky 
vzájemně refl ektují.

Výstup

Výstupem bloku II. je video Svět neúspěšných. Inspirací může být video 
Svět úspěšných a neúspěšných, které vzniklo v třídním projektu v Krasli-
cích. Ke zhlédnutí je na YouTube na odkaze https://www.youtube.com/
watch?v=4JRx3ArAGhA&t=329s.

BLOK III. 

NAŠE RESTAURACE

Třetí blok je zaměřen na žáky gastronomických oborů. Žáci zakládají svou 
fi ktivní restauraci.

Po skončení bloku III. žáci dokážou:

– pracovat ve skupinách a vymyslet svou fi ktivní restauraci,

– vytvořit koncept restaurace,

– sestavit fi nanční rozpočet,

– vytvořit celkový koncept restaurace,

– představit propagaci restaurace,

– realizovat fi ktivní nábor zaměstnanců, 

– sestavit a vytvořit menu, jeho design. 

Mezipředmětové vztahy: matematika, občanská výchova, český jazyk a li-
teratura, volba povolání, výchova k občanství, informační a komunikační 
technologie, výtvarná výchova, dramatická výchova, odborné předměty.

Pomůcky: psací potřeby, výtvarné potřeby, papíry, různé materiály k vý-
robě dekorací, fotoaparát/kamera, PC s internetem.
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AKTIVITY

Fiktivní restaurace – idea making

Žáci pracují ve skupinách, kde navrhují a rozvíjejí koncept jednotlivých 
podniků. Zaměřují se na typ restaurace, její vizuální podobu a personální 
obsazení. Vytvářejí základní menu. Mapují konkurenci. Využívají interne-
tové zdroje, hledají vhodné vizualizace. Aktivita končí diskusí a vzájem-
nou refl exí. 

Finance a založení restaurace

Žáci počítají rozpočet na založení restaurace. Vytvářejí podnikatelský 
plán (na co si dát pozor, jak se prosadit na trhu práce a jak se odlišit 
od konkurence).

Propagace restaurace

Zvážení variant propagace a následná volba strategie propagace restau-
race: možnosti sociálních sítí, tištěná reklama, reklama v rozhlase/televizi, 
webové stránky restaurace. 

Žáci mohou založit stránku restaurace na sociální síti Facebook. Žáci 
promýšlejí koncept restaurace a obrázky (profilový obrázek, úvodní 
fotografi i). Na této stránce žáci průběžně pracují s příspěvky. Stává se 
deníkem projektu. 

Výběr zaměstnanců restaurace

Žáci hledají a vybírají šéfk uchaře do své restaurace. Určují požadavky 
na šéfk uchaře, vytvářejí inzerát pro výběrové řízení. Několik skupin žáků 
vytváří fi ktivní životopisy na pozici šéfk uchaře, dále číšníka. Pracují se 
vzory životopisů. Ostatní skupiny pracují na hodnocení a výběru šéfk u-
chaře, číšníka. Můžeme doplnit o inscenační metodu, kdy se žáky hrajeme 
fi k tivní výběrové řízení. Žáci se předem seznamují s požadavky na danou 
pozici, pravidly výběrového řízení.
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Lze pracovat na jedné společné fi ktivní restauraci. Vytvoří se jednotlivé 
týmy a rozdělí si úkoly: volba názvu restaurace, výběr a sestavení menu, 
výpočty množství jednotlivých surovin pro připravované pokrmy, ná-
vrhy a výroba dekorací (ubrousky, prostírání, ubrusy) – výtvarná práce 
s barvami, dekorem. Návrh a výroba loga, menu, vizitek – grafi cká práce. 
Seznámení s jednoduchým grafi ckým programem Canva (zdarma ke sta-
žení). Návrhy interiéru a vybavení restaurace. Tvorba materiálů k propa-
gaci – pořizování fotografi í na prezentaci, točení PR videí, psaní textů. 
Publikování na sociálních sítích.

Tip: fi lm Jana Švankmajera – Jídlo, ke zhlédnutí na YouTube odkaze https:
//www.youtube.com/watch?v=0yM3uxZjdfo.

Psaní fi ktivních životopisů s humorem a nadsázkou

Navázat lze aktivitou: žáci píší životopisy smyšlených postav, následně 
je prezentují. Poté tvoří vlastní reálný životopis. Vzájemně si představují 
možné vizuální podoby CV. Volí vizuální styl svého životopisu.

Učební bingo

Žáci mají karty s výrazy, které jsou obsaženy v učivu (např. cena). Učitel 
vede výklad a žáci sledují, kdy zazní slovo z rozdaných karet. Při zaznění 
slova zvedají např. zelené kelímky.

Výstup

Výstupem bloku III. je prezentace fi ktivní restaurace.
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Ilustrativní foto ke školnímu projektu

13  ÚNIKOWKA – TVORBA ÚNIKOVÉ HRY V OBORU 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní projekt Únikowka byl realizován ve školním roce 2017/2018 na Gym-
náziu a SOŠ Mikulov ve třídě 2. SP. V rámci třídního projektu žáci připra-
vovali únikovou hru. Cílem bylo připravit hru tak, aby běžně používané 
smysly člověka byly nahrazeny alternativními možnostmi. Původně se 
připravovalo 5 komnat, z časových důvodů byly nakonec realizované pou-
ze tři. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti probíhaly rešerše a práce 
s textem a následovalo přepracování výsledků do reálného prostředí hry. 
Žáci vytvářeli rekvizity, vše umístili do prostoru, rozvrhli jednotlivé míst-
nosti. Formou hry měli žáci možnost představit si omezení, která jejich 
klientům přináší jejich hendikep. Žáci vstupovali do rolí klientů, měli tak 
možnost porozumět jejich potřebám. Díky společné práci zjišťovali výho-
dy spolupráce, rozvíjeli empatii a kreativitu, motivaci ke společné činnosti. 
Finálním produktem byla úniková hra, do které se zapojili žáci dalších obo-
rů. Proběhla také výstava fotek z akce a výtvarných artefaktů z místností. 

Během časového limitu se hráči únikové hry snaží splnit úkoly, aby dosáhli 
konečného cíle (projít úspěšně všechny komnaty a získat klíče). Hráči na-
cházejí v místnosti nejrůznější úkoly, které týmově a kooperativně ve sku-
pině plní. V úkolech jsou obsaženy nové informace a indicie ke klíči a úniku 
z místnosti. Představené aktivity jsou souborem skládaček, há danek, vý-
tvarných a pohybových úkolů. Hráči se musí dobře orientovat v daném 
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prostoru jednotlivých místností, najít stopy a indicie, vyřešit sé rie hádanek 
a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. V jednotlivých místnostech si 
žáci mohou vyzkoušet a vcítit se do hendikepovaného člověka. S hendike-
py se žáci setkávají v průběhu odborné praxe. Očekáváme, že tímto způ-
sobem posílíme jejich empatii a altruismus ve vztahu ke klientům, o které 
pečují. Místnosti únikové hry simulují smyslové hendikepy. Očekáváme, 
že žáci také lépe pochopí možnosti a způsoby kompenzace u jednotlivých 
smyslových postižení (především zrakové, sluchové, pohybové). Vyzkou-
šejí si kooperaci ve skupině hráčů. Čtenářskou gramotnost žáci posilují 
prací s textem, který následně přepracovávají do reálného prostředí hry. 
Žáci přijímají zodpovědnost a hledají vlastní řešení úkolů. Další podpoře-
nou gramotností, je gramotnost digitální. Žáci tvoří facebookové stránky 
a propagují hru online, dokumentují průběh hry, natáčejí reportáž. 

Pomocí únikové hry lze podpořit tyto klíčové kompetence žáka: k učení, 
k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální občanské, k pra-
covnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. 

Vycházíme z názvu předmětů z učebního plánu RVP SOV pečovatelské 
služby. Mezipředmětově se realizují v následujících vazbách předmětů: 
základy pečovatelství, arteterapie, ekonomika a marketing, zdravově-
da, výtvarná výchova, pracovní vyučování, hudební výchova, tělesná 
výchova, informační a komunikační technologie. Finálním produktem 
je realizovaná úniková hra, výstava fotek a všech artefaktů, reportáž 
z prů běhu hry. 

BLOK I.

PLÁN A PŘÍPRAVA HRY

Plán a příprava únikové hry začíná uvedením typů hendikepů. Co předsta-
vují jednotlivé hendikepy? Podle typu hendikepu žáci připravují jednot livé 
komnaty. Komnaty mohou pojmenovat: Komnata očí, uší, duše, rozumu, 
těla, jazyka a stáří – smrti. Cílem je, aby žáci v komnatách použili alter-
nativní způsoby kompenzace hendikepu a uvědomili si náročnost hen-
dikepu. Celá příprava probíhá v následující krocích.
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Po skončení bloku I. žáci dokážou:

– zvolit téma únikové hry a únikovou hru pojmenovat,

– určit cíle únikové hry,

– k cílů únikové hry vytvořit plán a její etapy,

– vymezit soubor aktivit pro plnění cílů hry,

– připravit vybavení a design místností únikové hry,

– pro jednotlivé místnosti hry a dle cílů vytvořit pomůcky, úkoly.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, informační a komuni-
kační technologie, odborné předměty dle ŠVP vybrané školy a oboru, 
výtvarná výchova.

AKTIVITY

Struktura hry a její plán

Žáci sestavují celkový plán hry. Strukturují plán na jednotlivé etapy. V úvo-
du se seznamují s formátem únikové hry. Mohou debatovat nad vlastní 
zkušeností s únikovou hrou. Poté vytvářejí tzv. kostru hry. Stanoví cíle pro 
každou komnatu. Napomoci může úvodní brainstorming. K jednotlivým 
hendikepům tvoří asociace, charakteristiku, určují způsoby kompenzace. 

Pro inspiraci mohou zhlédnout díl dobrodružné televizní soutěže „Klíč 
od pevnosti Boyard“ jako motivační projekci z YouTube. Na závěr se žáci 
domluví na přesném pojmenování komnat a jejich cílech, které v nich plní.

Pomůcky: psací potřeby, papír, PC s internetem, dataprojektor.

Design komnat – obecný postup

Žáci píší dopis pro hráče. Dopis slouží jako úvodní motivace a obsahuje 
vzkaz pro ty, kteří budou procházet komnatami. Dopis mohou různě zdo-
bit, ztvárnit ho tajemně, záhadně, např. opálí rohy dopisu. Dále vymýšlejí 
úkoly pro jednotlivé plnění cílů v místnostech. Úkoly, které budou v kom-
natě, vycházejí z konkrétního hendikepu a zaměření komnaty. Žáci musí 
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vymezit jasný cíl, aby hráč dostal od místnosti klíč a mohl komnatu opus-
tit a pokračovat dál. K úkolům formulují jasné a přehledné instrukce. Pro 
ztvárnění komnat kreslí skici a plány. Připravují pomůcky a rozdělují se 
vzájemně do skupin. Pro plán každé komnaty může být sestaven 4členný 
tým žáků. Své plány komnat realizují, tvoří prostředí a dokreslují jej jak 
vizuálně, tak hudebně. Pro místnosti tvoří artefakty. Vznikají pomocné 
kostýmy a pomůcky pro simulaci hendikepu. Snaží se designem vytvořit 
autentickou atmosféru. Inspirují se úspěšnými únikovými hrami. 

Pomůcky: psací potřeby, papíry, zapalovač, výtvarné pomůcky, různé 
materiály, staré oblečení. 

BLOK II.

DESIGN KOMNAT

Popisujeme 3 komnaty únikové hry. Hru je možné rozšířit o další míst-
nosti.

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– účastnit se únikové hry,

– plnit úkoly a cíle v jednotlivých místnostech únikové hry,

– kooperovat při realizaci hry v rolích hráčů,

– kooperovat při realizaci hry v rolích pořadatelů.

Mezipředmětové vztahy: informační a komunikační technologie, český 
jazyk a literatura, výtvarná výchova, odborné předměty dle ŠVP školy 
a oboru, hudební výchova, pracovní výchova.

AKTIVITY

1. komnata – středověká věznice: tělesné postižení

Úvodní aktivity: aktivizace klienta s tělesným postižením:
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Portrét – hráči malují nedominantní rukou portrét druhého hráče. Dále 
převádějí pohyb pomocí hmoty na papír, malují plastelínou. 

Hráči musí získat klíč, aby se mohli dostat ven z komnaty.

Úkol 1. Hráči luští obrázkové písmo, po vyluštění se v tajence dozví úkol 
2. Písmo představuje narušenou schopnost číst a rozumět. Jednotlivé 
znaky jsou obrázky, které začínají daným písmenem. Žáci obrázkové pís-
mo vytvářejí sami při přípravě hry. Kreslí obrázky pro jednotlivá písmena, 
společ ně se vybírají nejvydařenější, nejsrozumitelnější. Tento úkol simu-
luje omezenou komunikaci u lidí s různou mírou mentálního postižení. 
Písmo lze využít jako náhradní způsob komunikace s klienty. V této ob-
rázkové abecedě žáci tvoří text zprávy. Je nutné dbát na přesné kresle-
ní tvarů. Variantou může být zpráva vytvořená na základě piktogramů, 
které jsou znázorněny chronologicky v jednotlivých polích. Při tvorbě 
piktogramů se žáci mohou inspirovat ve volně přístupném programu 
Picto selektor. 

Úkol 2. V místnosti jsou napnutá lanka s rolničkami a zvonky. Hráči jsou 
po dvojicích k sobě svázáni nohama. V případě 6členného týmu hráčů hry 
se vytvoří trojice svázaných hráčů. Hráči dráhou procházejí bez zvonění 
rolniček a zvonků. Simuluje se tak tělesné postižení. 

Cílem úkolu 3 je zachránit vězně – člověka, který se neumí hýbat – a vy-
nést jej z místnosti. Hráči musí použít předepsané techniky přemisťování 
imobilního člověka. Pracují s obrázky a popisem přemisťování. Pro spl-
nění je nutné předpis přemístění splnit bez jediné chyby.

Po splnění úkolů hráči získají klíč od dveří, opouštějí komnatu a přesouvají 
se do další místnosti.

Pomůcky: papír, psací potřeby, plastelína, výtvarné potřeby, různé mate-
riály pro tvorbu artefaktů, lana, rolničky, zvonky, písemné úkoly v míst-
nostech, fi gurant vězně. 

2. komnata – mateřská školka: poruchy učení a pozornosti 

Úvodní aktivity: aktivizace klientů s různým postižením:
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První dotek – žáci pracují s hlínou, modelují pro svou ruku a její úchop 
nejpohodlnější tvar. Ruku tak relaxují a zbavují svalového napětí a ne-
klidu. V dalším úkolu musí hráči domalovat obraz, pracují ve dvojicích. 
Na zadané téma hráči kreslí obrázek (mohou to být např. pohádky Je-
níček a Mařenka, Šípková Růženka, Zakletý zámek, Halloween – horor). 
Pokračují rozdělením obrázku na dvě části, jednu část si dvojice hráčů 
nechává a druhou část pošlou sousední dvojici. Půlený obrázek podloží 
čtvrtkou a domalovávají tak, jak si představují celek. Úkol hráčů končí 
představením obrázků a porovnáním původních obrázků. Tento úkol učí 
hráče reminiscenční aktivity pro seniory se stařeckou demencí. Hráči opět 
musí získat další klíč, aby se mohli dostat ven z komnaty. 

Úkol 1. Hráči hledají tajenku s úkolem. Tajenka vyžaduje hráčovu pozor-
nost. Podle jednotlivých čar bludiště se dostávají od čísel k písmenům – je 
třeba najít zprávu, kde je klíč. Je třeba spolupráce, neboť čáry jsou 6 m 
dlouhé a jeden hráč se lehce ztratí. Na dlouhém balicím papíru jsou na-
kreslené čáry, na jedné straně jsou číslice, které označují pozici ve slově 
(větě). Na druhé části slova, části slov nebo samotné písmeno.

Úkol 2. V dalším úkolu hráči hledají chybějící symbol v podobě pexesa. 
Musí spolupracovat. Jednotlivé karty jsou nalepené po celé místnosti, 
ale hráči je nesmí sundat a musí si je pamatovat. Pamatují si vždy symbol 
pexesa, který v jeho páru našli. Pouze jediný nemá k sobě druhou kartu. 
To tvoří indicii. Po splnění úkolů hráči získají klíč od dveří, opouštějí kom-
natu a přesouvají se do další místnosti.

Pomůcky: papír, psací potřeby, modelovací hlína, výtvarné potřeby, růz-
né materiály pro tvorbu artefaktů, lepicí pásky, pexeso.

3. komnata – horor: nevidomí

Třetí komnata představuje nevidomé. Připravená komnata simuluje vje-
my nevidomých a jejich pocity z neznámého.

Úvodní aktivity: aktivizace nevidomých klientů:

Tichá pošta poslepu – Jeden žák ze skupiny vidí a ostatní mají na očích 
pásky. První „vidomý“ hráč vymodeluje zadaný úkol dle písemného po-
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pisu a posune ho tomu, co má zavázané oči. Druhý hráč vymodelovaný 
tvar osahá a vymodeluje ze své hlíny to, co vnímá. Podá svůj hliněný před-
mět dál. První hliněný model si nechává u sebe. Další hráči opět osahají 
podaný hliněný předmět a snaží se vymodelovat totožný předmět, který 
osahali. Na závěr se srovnává první hliněný předmět s posledním vymo-
delovaným. V druhém úkolu pojmenovaném Slepá mandala je jeden hráč 
nevidomý. Nevidomý má však svého průvodce, který mu dává pokyny, 
jak malovat či vybarvit mandalu. Své roli si vymění, výkresy refl ektují.

Úkol 1. V tomto úkolu se hráči musí vypořádat s averzivní hororovou hud-
bou, kterou fi guranti v místnosti dotvářejí strašidelnými zvuky (např. vý-
křiky, šepoty, skřípance, vysoké tóny strun, šustění, běh, klapot kopyt, 
sténání o pomoc). Místnost je temná. V přípravě žáci vycházejí z hororo-
vých scén jejich oblíbených hororových fi lmů (např. Kruh, Tiché místo, 
Uteč, Vetřelec, To, Záhada Blair Witch). Mohou použít fi lmovou hudbu, 
zvuky také mohou předem nahrát. Musí najít nádoby s ukrytými zprávami.

Během úkolu 2 hráči vkládají své ruce do několika nádob s různými ob-
sahy: sliz, mouka, hlína, rýže… Mají zavázané oči. Cílem je poznat obsah 
nádoby a v nádobě najít část zprávy. Na závěr se části zprávy spojí a hráči 
se dozví, kde je klíč, a mohou komnatu opustit. 

Po splnění úkolů hráči získají klíč od dveří, opouštějí komnatu (příp. se 
přesouvají do další místnosti).

Pomůcky: papír, psací potřeby, modelovací hlína, šátky, výtvarné potře-
by, obrázky mandal, různé materiály pro tvorbu artefaktů, větší nádoby, 
suroviny dle výběru. Audionahrávka hororové hudby, černé závěsy pro 
zatemnění místnosti.

BLOK III.

PROPAGACE, DOKUMENTACE, REALIZACE

Po skončení bloku III. žáci dokážou:

– vytvořit logo únikové hry,

– nakreslit logo únikové hry,
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– vybrat jeden návrh loga,

– vytvořit plakát, pozvánky, propagační text únikové hry,

– založit FB stránku a únikovou hru propagovat,

– spočítat náklady a cenu na hru pro šest hráčů,

– vyfotit vizuální styl místností.

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, informační a komuni-
kační technologie, výtvarná výchova, matematika a její aplikace, občan-
ská výchova, ekonomika.

AKTIVITY

Vizuální identita hry, PR

Žáci se seznamují s pojmem „logo“, prohlížejí si různá loga na internetu. 
Seznamují se s termínem Escape Game, který může být součástí loga. 
Mohou vycházet i z jiných termínů: exit game, escape game, exit room, 
escape room, únikovka. Žáci samostatně kreslí loga. Společně vybírají 
nejlepší návrhy a loga rozpracují v různých barevných variantách. V další 
fázi tvoří plakát, pozvánky, píší propagační texty, zakládají facebooko-
vou stránku. Mohou také spočítat náklady a cenu za hru pro šest hráčů, 
pokud by hru imaginárně nabízeli pro širokou veřejnost. Již připravené 
komnaty se fotí a hra se prezentuje na jejím FB profi lu. 

Pomůcky: výtvarné potřeby, psací potřeby, papíry, počítač s internetem, 
fotoaparát.

Realizace, dokumentace

Hru žáci realizují pro jiné ročníky školy, v případě zájmu ji mohou opako-
vat i pro jiné školy. Průběh hry mohou žáci dokumentovat videi a fotkami. 
Po skončení mohou realizovat reportáž s tvůrci i hráči. Refl ektuje se tak 
úspěšnost hry a hodnocení hry v případě jejího opakování. 

Pomůcky: artefakty ke hře, fotoaparát (kamera).
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Výstup

Finálním výstupem je realizace hry, její dokumentace a prezentace, např. 
formou výstavy artefaktů, fotografi í a projekce.

Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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14 ZVÍŘATA A ROZMANITOSTI PŘÍRODY

Školní projekt Zvířata a rozmanitosti přírody, která čerpá z realizovaného 
školního projektu Děti učí děti. Uskutečnil se ve školním roce 2017/2018 
na SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice / ZŠ Jindřichovice ve sloučené třídě v 1.–4. ročníku.

Projekt byl zaměřen na zlepšení vědomostí v oblasti přírodovědy. Hledaly 
se nové způsoby učení, které žákům pomáhaly lépe a s větší jistotou ro-
zeznávat zvířata a rostliny. Zároveň se nastavily nové formy spolupráce 
se školou v Kraslicích, která by do budoucna mohla jindřichovickou školu 
do dění ve škole v Kraslicích více zapojit. Všechny aktivity se týkaly hlav-
ního tématu – zvířat. Na začátku projektu si každý žák výtvarnými tech-
nikami vytvořil své fantazijní zvíře. Tato zvířata provázela děti v projektu 
po celý rok a byla pojítkem mezi jednotlivými aktivitami. Projektové dny 
byly zaměřeny na témata, která se často vztahovala k aktuálnímu dění, 
a cílily na zážitek všech zúčastněných žáků. Finálním výrobkem projektu 
byla trička, polštáře a batohy s potiskem fantazijního zvířete. 

Témata školního projektu podpořila znalosti, dovednosti a postoje žáků 
v oblasti přírodovědy. Rozvinuli jsme dovednost rozeznávat zvířata 
a rostliny. Témata přírody jsme propojili s výtvarnými a uměleckými for-
mami. Volenými aktivitami zdůrazňujeme vlastní prožitek žáků, cílíme 
na jejich motivaci k učení. Vytvořili jsme konkrétní a modelové situace 
při osvojování znalostí, dovedností a postojů. Propojení této vzděláva-
cí oblasti s reálnou zkušeností žáků je podmínkou pro zvládání nových 
životních situací. Jednotlivé klíčové kompetence jsou rozvíjeny pomocí 
integrace učiva předmětů vzdělávacích oblastí. Integrovali a syntetizovali 
jsme poznatky ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda. 
Volené bloky aktivit rozvíjely matematickou a čtenářskou gramotnost. 
Cílíme na podporu zájmu a motivace žáků k přírodním vědám. Je důleži-
té chápat přírodu, poznat obecné principy, které se v přírodě uplatňují, 
orientovat se v různých situacích praktického života. Cílovou skupinu 
tvoří žáci prvního stupně základní školy (3. a 4. třídy). Finální produkty 
projektového vyučování tvoří výtvarné artefakty a organizace a realizace 
orientačního běhu pro jinou třídu.
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BLOK I.

MÉ FANTAZIJNÍ ZVÍŘE

První blok se zaměřuje na výtvarné techniky a slohová zadání. Žáci si volí 
fantazijní zvíře, které je celým projektem doprovází. 

Po skončení I. bloku žáci dokážou:

– pojmenovat a popsat fantazijní zvíře,

– uplatnit svou fantazii, kreativitu a nápad,

– vytvořit své fantazijní zvíře na papír formou koláže z barevných papírů 
a popsat jeho specifi cké detaily,

– vyrobit fantazijní zvíře z razítek,

– vystřihnout písmena, ze kterých je složeno jméno jejich fantazijního 
zvířete,

– vytvořit trička, tašky či povlaky na polštáře pomocí serigrafi e (síto-
tisku),

– napsat příběh o fantazijním zvířeti,

– vytvořit prostředí voda – země – vzduch.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, 
výtvarná výchova, pracovní vyučování, matematika a její aplikace (geo-
metrie).

AKTIVITY

Mé fantazijní zvíře

Žáci si vymýšlejí své fantazijní zvíře, které je bude provázet po celou dobu 
projektu. Zvíře je složené z částí těl různých zvířat. Pracujeme s technikou 
náhodné kresby, na čtvrtku papíru pak své zvíře žáci vytvářejí pomocí 
textilní koláže. Následně si žáci svá zvířata pojmenují a popíšou jejich 
jed notlivé části. Písemně charakterizují své zvíře. Co mé zvíře jí? Kde žije? 
Co rádo dělá? Jak se o něj budu starat? Své zápisy společně prezentují 
před celou třídou. 
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Pomůcky: kreslicí potřeby, látky, papír, barevné papíry, lepidlo, nůžky, 
psací potřeby, papír.

Mé zvíře a matematika

Žáci nejprve pojmenují základní geometrické tvary. Dále za pomoci geo-
metrických tvarů vytvářejí své zvíře na papír formou koláže z barevných 
papírů. Další aktivitou je narýsování okýnka, které následně vystřihnou. 
Skrz okýnko zjišťují detaily u svých textilních zvířat, hledají znaky, které 
zvířata vykazují (v čem se podobají opravdovým zvířatům). Každý žák 
prezentuje pět znaků ostatním spolužákům. 

Pomůcky: papír, barevné papíry, nůžky, lepidlo.

Zvířata z razítek

Žáci vytvářejí šablonu na základě svých koláží s geometrickými tvary. 
Na čtvrtce vytvoří čtvercovou síť. Do té pak přenášejí svůj původní návrh 
tak, aby zůstal stejně veliký a co nejvíce se podobal původnímu návrhu. 
Když mají překresleno, vyřezávají řezákem jednotlivé části zvířete. Podle 
vlastností svého zvířete si žáci vybírají tvary razítek. Ty pak otiskují do vy-
řezaných výsečí do té doby, než získají celý tvar zvířete. 

Pomůcky: koláže fantazijních zvířat s geometrickými tvary, čtvrtky, kres-
licí potřeby, pravítko, řezák, razítka + barva.

Typografi e, návrhy triček, tisk

Žákům je představen obor typografi e (nauka o písmu). Debatují pak o tom, 
jaká písma již znají, např. Braillovo písmo, morseovka, hlaholice… Žáci 
listují knihami o písmu a vybírají si to, které se jim líbí. Srovnávají nejrůz-
nější písma. Písmo se z knihy kopíruje a každý žák si vystřihne písmena, 
ze kterých je složeno jméno jeho fantazijního zvířete. Tato písmena roz-
misťují ke svému zvířeti v různých podobách. Každou podobu si vyfotí 
a následně vybírají nejlepší návrh. Žáci dostanou listy s předtištěnými trič-
ky, polštáři a taškami a kreslí různé rozmístění obrázků a písma – vznikají 
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tak návrhy na tisk. Žáci písmo překreslují tak, aby se dalo vyřezat a šlo 
z něj vytvořit šablonu. Probíhá tisk na trička, tašky či povlaky na polštáře 
pomocí serigrafi e (sítotisku). Mohou navštívit dílnu nebo pozvou tiskaře 
do jejich třídy. Celá aktivita je zakončena fotografováním jejich výrobků. 
Žáci mohou se svými výrobky pózovat, vytvářejí módní fotografi e. Fotky 
jsou vystaveny ve třídě.

Pomůcky: knihy o typografi i, nůžky, kopírka, listy s předtištěnými triky 
(taškami), kreslicí potřeby, fotoaparát, čtvrtky, řezák.

Zvíře a příběh

Společně se čtou básničky a bajky o zvířatech. Žáci tvoří a píší příběh 
o svém fantazijním zvířeti, např. jak se zvíře dostalo do jejich rodného 
města. Zde žáci využívají toho, co si o zvířeti napsali již dříve, a tvoří pří-
běh. Následuje čtení slohové práce nahlas před ostatními spolužáky.

Pomůcky: papír a psací potřeby.

Výstup: fi nální produkty tvoří výtvarné artefakty.

BLOK II. 

ZVÍŘATA A ROZMANITOST PŘÍRODY

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– účastnit se her a uplatnit kooperaci,

– pojmenovat samce, samici a mládě zvířete,

– nakreslit krajinu podle prostředí, ve kterém žijí zvířata,

– vymodelovat zvíře z plastelíny a označit ho cedulkou s názvem,

– účastnit se výletu do lesa a obstarat potravu do krmelce lesní zvěři,

– zvolit správnou potravu do krmelce zvířat v lese,

– cestou lesem sbírat přírodniny,

– pomocí přinesených přírodnin vytvořit pro svá zvířata okolí, prostředí, 
kde zvířata instalují,
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– vymyslet ke svému zvířeti básničku,

– napsat básničku a upevnit ji k instalaci zvířete,

– účastnit se vycházky k řece a hledat stopy ptáků,

– za pomoci bramborových razítek vytvořit cestičky stop ptáků,

– vyrobit maketu ptáků z papíru,

– popsat státní znak ČR,

– nakreslit osobní znak a zahrnout do něj své zvíře,

– navštívit výstavu betlémů a udělat z ní poznámky,

– vyrobit fi gurky do školního betléma z keramické hlíny,

– plánovat a realizovat orientační běh pro jinou třídu,

– účastnit se závěrečné exkurze, refl ektovat poznatky exkurze.

Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, vý-
tvarná výchova, pracovní vyučování, matematika a její aplikace (geome-
trie), hudební výchova, anglický jazyk, tělesná výchova.

AKTIVITY

Ryby

Aktivita začíná didaktickou hrou Na rybičky a rybáře. Každá chycená ryba 
dostává jméno sladkovodní či mořské ryby. Podle názvů ryb se žáci seřadí 
dle abecedy. Informace o rybách hledají v encyklopedii. Žáci dále vyrábějí 
sardinky. Podle šablony kreslí rybu. Jejich úkolem je rybu z obou stran vy-
barvit a napsat na ni tři přání. Hotové ryby se pověsí na provázky a může 
se jimi vyzdobit třída. Aktivita končí pohádkou O zlaté rybce – promítání 
z YouTube. Popis hry je možné čerpat na https://zabavne-hry3.webnode.
cz/hry-pro-vice-hracu/behaci-hry/rybicky-rybicky-rybari-jedou/. Pohádka 
na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MaQ-F9Kkp24.

Pomůcky: čtvrtky, výtvarné potřeby, provázky, nůžky, PC s internetem.
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Les, lesní zvířata

Začínáme úvodní aktivitou v kruhu. Žáci zpívají písničky o lese a mysliv-
cích: Já do lesa nepojedu, Až já pojedu přes ten les, Skákal pes přes oves 
a další. Následuje práce s fi gurkami či obrázky zvířecích rodin: úkolem 
je dát k sobě členy zvířecí rodiny (samec, samice, mládě) a umístit je 
na obrá zek s nakreslenou krajinou podle prostředí, ve kterém žijí. Žáci si 
ve dvojicích vyberou zvířecí rodinu, která je zajímá, v knize si přečtou, v ja-
kém prostředí zvířata žijí. Zvířata vymodelují z plastelíny a označí cedul-
kou s názvy členů zvířecí rodiny. Aktivita je zakončena výletem do lesa, 
krme ním lesní zvěře v krmelci a sběrem přírodnin k dokončení práce 
s vymodelovanými fi gurkami zvířat. Žáci pomocí přinesených přírodnin 
dotvářejí svá zvířata a jejich okolní prostředí. Pokračuje práce v kruhu: 
vymyslí ke svému zvířeti básničku za pomoci ostatních. Debatují s učite-
lem, co je typické pro báseň. Hledají rýmy. Žáci píší básničky na barevné 
kartičky a přidají je k instalaci se zvířaty. Aktivitu lze obohatit o besedu 
s myslivcem.

Pomůcky: obrázky či fi gurky zvířecích rodin, obrázky různých přírodních 
prostředí, plastelína, krmení pro zvířátka v lese, nasbírané přírodniny, 
papír, psací potřeby.

Prostředí zvířat

Aktivita je uvedena hrou na zvířata. Žáci předvádějí zvířata, jejich pohyb 
a zvuk, vzniká takový malý orchestr. Poté se na koberec rozmístí různá 
prostředí zvířat, ve kterých žijí. Žáci si vytahují karty se zvířaty a rostlinami 
a přiřazují je na správná prostředí. Které rostliny jsou významné pro zví-
řata? Mohou pojmenovat zvířata anglicky. Pak společně zpívají písničku 
v angličtině Old McDonald had a farm. 

Žáci tvoří prostředí zvířat. Rozdělí se do dvou skupin. Jedna skupina dělá 
vzduch a druhá vodu pomocí techniky zapouštění barvy do vlhkého pod-
kladu. Nakonec se dokreslují detaily na pozadí pomocí tuše. Společně 
žáci pracují na prostředí země. Pro změnu se použijí suché pastely. Když 
je podklad hotový, opět se detaily dokreslují tuší. Všechna prostředí se 
spojí v pořadí voda – země – vzduch.
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Pomůcky: obrázky s prostředími zvířat, karty se zvířaty a rostlinami, pa-
píry A1 nebo větší (např. balicí papír), vodové a temperové barvy, štětce, 
voda, tuš, perečka či dřívka, suché pastely.

Ptáci

Žáci začínají úvodní aktivitou v kruhu. Tleskají druhého spolužáka do ruky 
a říkají při tom zvířecí rodiny v pořadí samec, samice, mládě. Kdo se sple-
te, vypadne. Po kolech v českém jazyce se hra ztíží. Zvířecí rodiny se říkají 
v anglickém jazyce. 

Následuje vycházka (např. k řece) a hledají se stopy ptáků. Po návratu si 
žáci prohlížejí obrázky stop ptáků, ptačích hejn a ptáků sedících na elek-
trických drátech. Pokračuje práce ve skupinách na bílých netkaných 
textiliích. Žáci z první skupiny se zabývají ptačími stopami, z brambor si 
vytvářejí razítka a z papíru šablony. Otiskováním šablon a bramborových 
razítek tvoří cestičky ptáků. Žáci druhé skupiny lepí dráty elektrického 
napětí z vlny tavnou pistolí na netkanou textilii a posléze na dráty umís-
ťují ptáčky, které si sami vystřihli a nakreslili, nebo otiskují šablony ptáků.

Pomůcky: obrázky stop ptáků, ptačích hejn a ptáků sedících na elek-
trických drátech, bílá netkaná textilie, brambory, řezák, barvy na látku, 
čtvrtky, nůžky, tavná pistole, vlna.

Zvířata na vlajkách a státních znacích

Začíná se hrou Lidské pexeso (vždy 2 žáci představují 2 stejná zvířata). 
Žáci se rozmístí v prostoru na plochu, ostatní hledají dvojice. 

Žáci si ukazují státní znak ČR. Všímají si znaků na vlajkách různých států. 
Objevují, kde všude se vyskytují zvířata a jaká, např. lev, orlice, drak. 
Po kračují hledáním států na mapě. Zjišťují si rozlohu, počet obyvatel. 
Vy hle dávají státy na mapě, čtou si o rozloze, počtu obyvatel. Následuje 
kresba svého osobního znaku dle fantazie. Úkolem je zahrnout do znaku 
zvíře dle své vlastní volby. 
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Pomůcky: obrázky – státní znak ČR, státní znaky a vlajky různých států, 
papír, kreslicí potřeby.

Betlém (vánoční aktivita)

Začínáme úvodní aktivitou: hrou s lístečky o zvířatech. Každý žák dostane 
na čelo lístek s názvem zvířete. Žáci nevědí, jaké zvíře představují. Žák se 
ptá ostatních a hádá zvíře zobrazené na svém čele. 

Pokračuje se návštěvou výstavy betlémů. Žáci si všímají, z jakých mate-
riálů jsou vyrobené. Dělají si poznámky o materiálech, o zvířatech, která 
viděli v betlémech. Své poznatky vzájemně porovnávají. Aktivita je za-
končena výrobou fi gurky do školního betléma z keramické hlíny. 

Pomůcky: psací potřeby, papír, keramická hlína, glazura na fi gurky.

Příprava orientačního běhu pro jinou třídu

Začínáme úvodní aktivitou Myslím si zvíře. Pomocí pantomimy představí 
žák zvíře. Ostatní žáci zvíře hádají. Pokračuje rozdělení do skupin dle dru-
hu zvířat: domácí zvířata, lesní zvířata, cizokrajná zvířata, šelmy. 

Následuje procházka a plánování trasy orientačního běhu. Žáci hledají 
vhodná místa pro stanoviště, stanoviště pojmenovávají. Pro jednotlivá 
stanoviště se formulují otázky a úkoly s tématem zvířat a přírody. Témata 
se mohou týkat určování stromů, zvířat, hádanek o lese, vyprávění, kří-
žovek, počítání, sudoku, běhu, hodu, překážkové dráhy, labyrintu. Žáci 
připravují diplomy pro účastníky orientačního běhu. Dbá se na zásady 
tvorby diplomu. Každý žák vytváří vlastní jedinečný diplom výtvarnými 
prostředky. Pokračují tvorbou pozvánky na orientační běh s motivem 
(nebo ve tvaru) zvířete. Připravují se stanoviště, rozmisťují se fábory. 
Probíhá realizace orientačního běhu pro jinou třídu. Žáci sami tvoří orga-
nizační tým. Spravují jednotlivá stanoviště, organizují start i cíl, zapisují 
výsledky. Jsou vyhlášeni vítězové, gratuluje se účastníkům.

Pomůcky: papíry, psací potřeby, fáborky, výtvarné potřeby, časomíra.
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Exkurze

Realizovat se může exkurze do útulku, beseda o včelách a včelařství. 
Žáci mohou navštívit zoo.

Výstupy

Finální produkty tvoří výstava výtvarných artefaktů a orientační běh.

Ilustrativní foto ke školnímu projektu
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15  ARCHITEKTONICKÝ PROJEKT V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH – 
TRUHLÁŘ A INSTALATÉR

Realizované školní projekty: Zaječov: architektonický projekt jako pro-
stor pro spolupráci (realizace ve školním roce 2017/2018) a Návrh inte-
riéru čítárny jako relaxační místo pro studenty (realizace ve školním roce 
2018/2019) proběhly na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky ve 2. a 3. ročníku ve vzá-
jemné spolupráci studentů oborů truhlář a instalatér.

Zaječov: architektonický projekt jako prostor pro spolupráci: žáci oborů 
instalatér a truhlář se společně podíleli na rekonstrukci části prostor v his-
torické budově Zděná, č. p. 33 v obci Zaječov, jejímž vlastníkem je spolek 
Zděná 2012. Žáci spolupracovali s architektem na návrhu řešení recepce 
a kuchyňky – design interiéru, nábytku apod. Budova v době realizace 
procházela rekonstrukcí za účelem vytvoření zázemí volnočasových akti-
vit. Žáci se učili využívat staré materiály, které se dají recyklovat a využít 
novým způsobem v projektu. Učili se vnímat důležitost kontextu místa 
a historie budovy a následně je využít při realizaci a návrzích projektu.

Návrh interiéru čítárny jako relaxační místo pro žáky. Žáci se podíleli 
na návrhu a realizaci interiéru prostoru studentské čítárny, která se na-
chází v budově školy a je určena všem žákům jako chill-out zóna pro 
odpočinek a relaxaci. Žáci spolupracovali s architektem na návrhu ře-
šení – designu interiéru, nábytku, osvětlení, malbě, dekoracích apod. 
Na závěr projektu proběhlo slavnostní otevření čítárny, včetně komen-
tované prohlídky. Žáci měli možnost zapojit se do aktivit, které během 
praxí nemají možnost si vyzkoušet, a navrhovat vlastní řešení. Zajímavou 
motivací pro ně bylo to, že navrhovali prostor místnosti, kterou pak sami 
mohli využívat. Dalším aspektem projektu je, že výsledná realizace bude 
sloužit i ostatním žákům, a výstupy projektu tak budou na očích každý 
den.

Zaměřili jsme se na obory středního odborného vzdělávání instalatér 
a truhlář. Cílili jsme na rozvoj komunikačních, odborných a pracovních 
kompetencí. Pokrýváme další klíčové kompetence vymezené v RVP SOV 
a ŠVP vybrané školy. Očekávali jsme zlepšení vztahů a spolupráce mezi 
žáky, rozvoj kreativity samotných žáků. Kladli jsme důraz na svobodnou 
volbu a samostatné hledání řešení. Projektové vyučování otevřelo pro-
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stor pro kooperaci mezi jednotlivými učebními obory odborné školy. 
Mezipředmětově jsme spojili obory všeobecně vzdělávací s obory od-
bornými (technické kreslení, materiály, technologie, informační a komu-
nikační technologie, matematika a její aplikace, ekonomika, občanská 
výchova).

Směřovali jsme k prohloubení praktických dovedností žáků s vazbou 
na aktuální trendy v oboru a v praxi. Pojetím vlastní činnosti, výrobou 
produktů, které užijí samotní žáci, jsme podpořili vnitřní motivaci a zájem 
žáků. Doplňili jsme o další, pro žáky „nové“ kreativní techniky a formy 
práce s důrazem na jejich zvolený obor a budoucí profesi. Průřezově jsme 
čerpali z environmentálních problémů současného života. Rozvíjeli jsme 
fi nanční a matematickou gramotnost žáků, které jsou nezbytné pro jejich 
další působení v oboru. Kontaktem s praxí žáci získali představu o reál-
ných pracovních, fi nančních a dalších požadavcích v jejich oboru. Posílili 
jsme kompetence sociální a personální, např. dokázat využít možností 
a služeb ze světa práce, dokázat lépe zhodnotit svůj odborný potenciál 
a umět reálně odhadnout výsledek řešení daného zadání projektu, apli-
kovat základní fi nanční postupy při řešení praktických úkolů souvisejících 
s jejich profesí. Rozvíjíme tyto klíčové kompetence žáka: k učení, k řeše-
ní problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní. 
Podporujeme čtenářskou, matematickou, fi nanční a digitální gramotnost 
žáka.

BLOK I. – INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ RECEPCE A KUCHYŇKY – 
REALIZACE PRO INVESTORA

V tomto bloku žáci střední odborné školy navrhují a následně realizují 
design nábytku, interiéru a jeho vybavení. Tímto způsobem se učí využí-
vat staré materiály, nově je použít a recyklovat.

Po skončení bloku I. žáci dokážou:

– navrhnout interiérové řešení recepce a kuchyňky i s využitím starých 
materiálů,
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– pochopit techniku axonometrie a perspektivy,

– navrhnout budoucí nábytek a zařízení,

– prezentovat své návrhy před třídou,

– vybrat nejlepší návrh,

– vést debatu s projektantem,

– vytvořit zkušební vzorky v dílnách,

– konzultovat s investorem/architektem,

– vyrobit a kompletovat nábytek, montovat jednotlivé části dohroma-
dy, 

– finálně upravit lakováním, upravit jednotlivé detaily a zasadit je 
na místo realizace,

– prezentovat všechny výrobky a účastnit se závěrečné exkurze.

Mezipředmětové vztahy bloku I.: technické kreslení, materiály, techno-
logie, informační a komunikační technologie, matematika a její aplikace.

AKTIVITY

Seznámení s projektem

V úvodu se žáci seznámí s hlavní ideou projektu. Prezentují se návrhy, 
představy interiéru recepce/kuchyňky. Hodnotí se možnost použití recyk-
lovaných materiálů (ocelové trubky, dřevo). Navrhnout lze vybavení pro 
jakýkoliv prostor. Následuje práce ve skupinách po 4 žácích. Rozhoduje 
se losem, každá skupina tak pracuje na jiném kusu nábytku, jako jsou 
např. stoličky, bar, věšák, závěsná police, regál a police na zeď. Žákům je 
dále představena technika základu kreslení pomocí axonometrie a per-
spektivy. Pomocí brainstormingu ve skupinách vznikají návrhy a skici 
budoucích výrobků. Své návrhy žáci prezentují před třídou. Aktivita je 
zakončena ukázkou podobných projektů, promítá se na dataprojektoru. 
Inspirační zdroje třídního projektu v Berouně uvádíme v přílohách číslo 1 
a 2. Vybírají se nejlepší návrhy pro budoucí realizaci.

Pomůcky: psací potřeby, papíry, dataprojektor, PC.
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Prováděcí dokumentace v reálném kontextu. Příprava na práci v dílnách

Úvodem se žáci seznamují s prací projektanta. Představuje se jim výrobní 
dokumentace. Své návrhy konzultují s architektem/investorem. Ideální 
je přizvat odborníka z praxe (forma přednášky nebo konzultace). Žáci 
získají lepší přehled o reálných pracovních a dalších požadavcích v jejich 
oboru. Tuto roli může mít i učitel. V další fázi se žáci učí číst a vytvářet 
podklady pro výrobu a komunikaci s projektantem. Nejlepší návrhy žáci 
převádějí do reálného podkladu pro výrobu – vytvářejí technické výkresy 
k tématu. Aktivita končí prezentací výkresů.

Pomůcky: psací potřeby, papíry.

Práce v dílnách

Úvodem jsou žáci poučeni o bezpečnosti práce v dílnách. Žáci obdrží 
zadání a podklady pro výrobu jednoduchých malých předmětů, na kte-
rých si zkoušejí jednotlivé metody práce s kovem a dřevem, a vytvářejí 
zkušební vzorky. Vybírají fi nální povrchovou úpravy výrobků. Svou práci 
konzultují s architektem/investorem. Dále pracují na konkrétních výrob-
cích (podle vybraného vzorku), které již slouží k samotné výrobě nábyt-
ku. Pracují v menších skupinách i jednotlivě dle své vlastní volby.

Pomůcky: nástroje k odborné práci, materiály pro výrobu (dřevo, ocelové 
trubky…).

Kompletace, fi nalizace, montáž

Nábytek a výrobky se kompletují. Žáci montují jednotlivé části dohroma-
dy. Předměty se fi nálně upravují lakováním, úpravou jednotlivých detai-
lů. Zasazují se na místo realizace. Pracují na kvalitě výsledného vzhledu 
s ohledem na spokojenost investora.

Pomůcky: nástroje k odborné práci, materiály pro výrobu (dřevo, ocelové 
trubky…).
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Exkurze – návrhy

Pro plán exkurzí vycházíme z polohy a okolní nabídky regionu a města. 
Lze absolvovat exkurzi do Bechyně. Během exkurze žáci konzultují s pro-
duktovým specialistou sanitárním vybavení a výrobní proces. Variantou 
může být návštěva veletrhu FOR PASIV, Střechy Praha (PVA EXPO, Pra-
ha). Veletrh se věnuje nejen pasivním domům a střechám, ale zejména 
také obecně řemeslné výrobě. Veletrh Aquatherm (PVA EXPO, Praha) se 
orientuje na technické zařízení budov. Žáci se zaměřují na sanitární tech-
niku, instalační rozvod a trend recyklace – důležitý prvek v projektu.

Výstup

Finálním produktem je vybavení interiéru kuchyňky a recepce. Žáci pre-
zentují své výtvory od skic až po fi nální výrobky, např. formou výstavy. 
Součástí jsou také projektové dokumentace. Ukázky fi nálního výstupu 
třídního projektu 3. ročníku v Berouně uvádíme v příloze číslo 3.

BLOK II.

PROJEKT ČÍTÁRNA

Žáci navrhují a realizují interiér žákovské čítárny v prostorách školy, která 
má sloužit všem jako chill-out zóna pro odpočinek a relaxaci. Podílejí se 
také na určení místa čítárny, vycházejí z možností školy. 

Po skončení bloku II. žáci dokážou:

– navrhnout projekt čítárny pro ně samotné,

– zvolit optimální místo pro vznik žákovské čítárny,

– domluvit se na celkovém konceptu včetně jejího vybavení,

– provést fotodokumentaci, zaměření,

– vytvořit skicu námětu čítárny,

– zvolit optimální řešení návrhu, kooperovat ve skupině,
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– navrhnout nábytek a doplňkové předměty čítárny,

– provést skicu a základní modely v měřítku,

– pracovat v programu SketchUp, převést návrh do elektronické po-
doby,

– vytvořit 3D model nábytku,

– zvolit materiály zařízení,

– spočítat fi nanční stránku celé realizace,

– v počítači vypracovat seznam materiálu,

– spočítat náklady celkového projektu,

– vyhledat optimální ceny materiálu na trhu,

– prezentovat žákovskou čítárnu,

– účastnit se exkurze,

– dokumentovat výstupy exkurze.

Mezipředmětové vztahy bloku II.: technické kreslení, materiály, techno-
logie, informační a komunikační technologie, matematika a její aplikace, 
ekonomika, občanská výchova.

AKTIVITY

Návrh interiéru čítárny jako relaxační místo pro žáky

Žákům je představen projekt čítárny. Určují místo, debatují. Přemýšlejí 
nad funkcemi žákovské čítárny. Následuje práce ve skupinách (domlou-
vají se na místě a především konceptu čítárny, jednotí své návrhy). 

Seznámení se s budoucím prostorem čítárny – žáci prostor zaměřují, pro-
vádějí fotodokumentaci. V kruhu debatují o konceptu, vybavení, členění 
prostoru. Vznikají první skici námětu čítárny.

Návrhy, dokumentace – navrhují nábytek a doplňkové vybavení čítárny. 
Jedná se o sedací nábytek, svítidla, police, stoly. Skicují, seznamují se se 
základy technického kreslení. Vytvářejí dokumentaci a modely v měřítku. 
Pracují samostatně nebo ve skupinách dle své vlastní volby.
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3D návrhy v počítači – žáci se učí základy práce v programu SketchUp. 
Převádějí návrhy do elektronické podoby, tvoří 3D modely nábytku.

Volba materiálů, fi nanční rozvaha – počítají potřebný materiál, v počítači 
vypracují seznam materiálů. Řeší fi nanční stránku celé realizace. Počítají 
náklady projektu, tvoří rozpočet. Hledají optimální ceny na trhu.

Práce v dílnách – žáci pracují v dílnách na konkrétních výrobcích a svém 
návrhu nábytku. Vytvářejí různé pracovní skupiny. Vzájemně se v práci 
doplňují. 

Otevření a prezentace žákovské čítárny. Žáci vystavují fotky a předměty 
od počátku až do konce realizace projektu. Vedou komentované prohlíd-
ky prostoru. Slavnostní otevření dokumentují (fotografi e, video).

Pomůcky: papíry, kreslicí a psací potřeby, fotoaparát (kamera), potřeby 
k měření, papír a psací potřeby, PC s programem SketchUp (základní 
verze volně ke stažení), nástroje k odborné práci, materiály pro výrobu 
(dřevo, ocelové trubky…).

Exkurze – návrhy

Žáci navštíví fi rmu na výrobu nábytku (truhlářství, nábytkářství), příp. 
fi rmu/dílnu využívající k výrobě nábytku recyklované materiály. Exkurze 
je zaměřena na práci se zdravotechnickými instalacemi.

Výstup

Finálním výstupem je vznik samotné žákovské čítárny, její prezentace. 
Fotografi e a výrobky pracovní činnosti žáků.
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Přílohy

Příloha č. 1 – Skici

WORKERS

N A Š E  I N S P I R A C E

COMMUTERSTRAVELERS

Příloha č. 2 – Trubkový nábytek

WORKERS

N A Š E  I N S P I R A C E

COMMUTERSTRAVELERS
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Příloha č. 3 – Hotový bar v Zaječově

hotový Bar v ZaJečově



6  | Shrnutí 226

6  |  Shrnutí 

Předkládaná publikace Výukové případové studie – podpora rozvoje klí-
čových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů přinesla výsledky 
ve formě 15 výukových případových studií pro výuku kategorie projekto-
vého vyučování studentů didaktik. Realizované školní projekty projektu 
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu poskytly příběhy pro vznik vý-
ukových případových studií. 

V teoretické části práce poskytujeme konceptuální rámec výukové pří-
padové studie ve vztahu ke kategorii projektového vyučování a rozvoje 
profesních kompetencí budoucích pedagogů. Vymezujeme funkce a for-
my výukové případové studie. Pracujeme s různými teoretickými výcho-
disky pojetí výukové případové studie. Výběr podoby výukové případové 
studie volíme s odůvodněním jejich očekávaných efektů a zahrnují jak 
činnost učitele, tak studentů. 

Výukovou případovou studii je možné vnímat jako výukovou metodu, 
způsob práce nebo výukovou strategii vzdělavatele (učitele). Ukázalo 
se, že práce s výukovou případovou studií je úzce spjata s rozvojem obo-
rově předmětové, didaktické/psychodidaktické a pedagogické kompe-
tence učitele. Domníváme se, že představené výukové případové studie 
prakticky přispějí vysokoškolským pedagogům a budou také námětem 
projektového vyučování pro samotné studenty učitelství. Sbírka školních 
projektů je inspirací pro učitelé základních a středních škol hledající té-
mata projektového vyučování. 
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Instructional Case Studies – Support for the development of key com-
petencies in undergraduate teacher training has yielded results in the 
form of 15 instructional case studies for teaching the project teaching 
category of didactic students. The creative projects implemented by the 
Creative Partnership for Inclusive School project provided real stories 
for the development of case studies. In the theoretical part, we provide 
a conceptual framework of a case study in relation to the category of 
project teaching and the development of professional competences of 
future teachers. We defi ne the functions and forms of the case study. We 
work with diff erent theoretical bases of the concept of instructional case 
study. We choose the form of the case study to justify their expected ef-
fects and include both teacher and student activity. A case study can be 
seen as a teaching method, a way of working or a teaching strategy for 
a teacher. It has been shown that the work with the case study is closely 
related to the development of subject-specifi c, didactic/psychodidactic 
and pedagogical competence of the teacher. We believe that the pre-
sented case studies will practically contribute to university educators. 
They will also be the subject of project teaching for teachers themselves. 
The collection of school projects is an inspiration for primary and second-
ary school teachers seeking project teaching topics.
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ve školních projektech

 1  Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. 
Vyjmenovaná slova.

 Příloha: Zvířata ve vyjmenovaných slovech

 Příloha: Pohádka o nenasytném Otesánkovi

 Příloha: Pohádka o velikém Pelyňku

 2  Prvouka hravě: místo, kde žijeme

 3  Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

 4  Superhrdinové – bojová hra pro děti

 Příloha: Dopis

 5  Země a vesmír

 6  Prostorová tělesa

 Příloha: Pravoúhelník

 7  Čarovná kniha písmen

 8  Příběh, matematika, animace

 9  Uměním ve škole k demokratickým hodnotám

10 Čtenářská gramotnost

 Přílohy: Práce žáků

11  Matematická gramotnost

12  Finanční gramotnost

13  Únikowka – tvorba únikové hry v oboru pečovatelské služby
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14  Zvířata a rozmanitosti přírody

15  Architektonický projekt v odborných předmětech – obory truhlář 
a instalatér

 Přílohy: Práce žáků
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