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1. Úvod 
Studie a metodika vznikly na základě Výzvy Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními 
kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, 
pro kalendářní rok 2020. 
 
Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o. působí v menším městě blízko Prahy. 
Škola zahájila svoji činnost 1. září 2018 s cílem začlenění moderních výukových 
metod, konstruktivistického zprostředkování učiva, otevřené partnerské 
spolupráce s rodinou a komunitou a individuálního přístupu k žákům. 
Pro podporu individualizace výuky jsme záměrně stanovili nízký počet žáků 
ve třídě. I přes tento malý počet se žáci pro úspěšné zvládnutí učiva dále dělí 
podle svých schopností a tempa práce do menších pracovních skupin. Ve výuce 
jsou začleněny základní principy: 
 

- zodpovědnost žáka za své učení 
- formativní slovní hodnocení, které poskytuje zpětnou vazbu žákovi 

i rodičům o pokroku a zároveň reflektuje schopnosti a silné stránky 
jednotlivce 

- integrace předmětů, které spojují učivo v souvislostech 
- individuální přístup, který zohledňuje rozdílné tempo ve vývoji žáka 
- kooperativní a projektové učení podporující rozvoj klíčových kompetencí 
- tvorba učebních map pokroku každého žáka  
- angličtina jako komunikační prostředek 

 
V prvním roce škol jsme otevřeli všech 9. ročníků a naplnili jsme povolený 
nejvyšší počet žáků (90 žáků). Naši školu si vybrali rodiče žáků z 20 státních 
i soukromých škol a poptávka již 3. rok převyšuje nabídku (plánujeme rozšíření 
kapacity po dostavění nové budovy školy). Na základě dotazníkového šetření 
bylo zjištěno, že hlavním důvodem volby naší soukromé školy byla výuka 
v malých skupinách a širší zařazení angličtiny. Při prvních vstupních testech jsme 
zjistili, že je nutné upevnit u žáků učivo, převážně v matematice, angličtině a v 
českém jazyce zpětně cca o jeden školní rok. Znalosti u většiny žáků 
neodpovídaly předpokládaným výstupům pro daný rok povinné školní docházky. 
Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídě se nám podařilo tyto nedostatky, 
s ohledem na jedinečnost a vrozené schopnosti každého žáka, napravit.  
Hlavním důvodem je bezesporu to, že učitel má v menších učebních skupinách 
více prostoru na individuální přístup, může pracovat dle pokroku jednotlivých 
žáků, sledovat jeho vývoj a volit pro každého žáka ty nejvhodnější metody a 
formy výuky. 
 
Ve druhém školním roce fungování prošla škola kontrolou České školní inspekce, 
která potvrdila, že silnou stránkou školy je plnění principů výuky, které jsou 
nastaveny systémově, důsledné uplatňování principů individuálního přístupu 
ke všem žákům, vytvoření pozitivního pracovního klimatu podporující učení 
a rozvoj kompetencí žáků. 
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Žáci se ve škole vzdělávají na 1. stupni a na 2. stupni v učebních buňkách 
(pracovních skupinách) max. v počtu 12 žáků. Tento počet nám umožňuje 
zařadit efektivní postupy v učení. Každý rok přibližně 7 % žáků má 
identifikovanou potřebu podpůrných opatření a tito žáci jsou podporování 
začleněním do vhodných pracovních skupin. Učitel (tutor) má dostatek času pro 
diagnostiku každého žáka a volbu vhodných metod a forem práce. Za výuku 
zodpovídá učitel, který organizuje přípravu, plánuje výuku a hodnotí. V pracovní 
skupině tandemově pracuje s asistentem ve výuce nebo rodilým mluvčím. Na 1. 
stupni výuku zajišťuje 5 pedagogických pracovníků a 2 asistenti ve výuce, na 2. 
stupni 6 pedagogických pracovníků. Ve škole pracují 3 rodilí mluvčí. Organizační 
formou je diferencovaná výuka a individuální výuka.  Při diferencované výuce 
jsou žáci v každé třídě rozděleni do pracovních skupin podle vrozených 
schopností, získaných dovedností a tempa práce. Diferenciace je vnitřní (rozdílná 
úroveň učebních výsledků žáků) a vnější (stejná úroveň). Individuální výuka je 
využívána při doplnění nebo zvýšení obtížnosti učiva, pro hodnocení splněných 
výstupů (splněno x nesplněno) a při konverzaci v cizím jazyce. Žáci pracují podle 
individuálních plánů (učebních map pokroku) pro práci s didaktickými materiály. 
Při společném čtení, psaní nebo počítání využíváme frontální výuku. Při 
spolupráci na společném řešení úkolu kooperativní výuku a při práci podle plánů, 
volných úkolech a realizaci výuky v mimoškolním prostředí pak formu 
otevřeného vyučování. Naše metody výuky jsou vyprávění, výklad, práce 
s textem, demonstrační metody, aktivizující metody, dramatizace, rozhovory, 
dovednostní metody a projektová výuka. 
Vzdělávací oblasti jsme integrovali do pěti předmětů a učíme v souvislostech. 
Část výuky (předmět Projekt) probíhá projektovou metodou, která hlavně 
propojuje učivo s každodenní praxí a žáci se učí ve věkově smíšených skupinách. 
Projektová výuka tím podporuje práci v týmech, rozvoj měkkých a tvrdých 
dovedností u každého žáka. 
Nastavené formy vzdělávání byly jednotlivými učiteli ověřovány i v rámci jejich 
předchozí kvalifikované praxe a úspěšně je začlenili v prvních letech fungování 
školy. Po prvních dvou letech byla účinnost metodik a organizace práce 
zjišťována i dotazníkovým šetřením pro zákonné zástupce našich žáků. 
Výsledkem šetření bylo vyjádření většinou bezvýhradné spokojenosti 
s nastavenými metodami a formami práce, s vytvořením pracovní atmosféry a s 
vybudováním bezpečného prostředí školy. 
 
 

2. Řešení případové studie 
V rámci zpracování případové studie vzniklo 14 dílčích případových studií 
(metodik), které obsahují postupy a výsledky zadání při aplikaci ve výuce 
v kalendářním roce 2020  - viz. přílohy. Metodiky jsou s různou časovou dotací, 
většinou třiceti výukových hodin a zahrnují vzdělávací oblasti 1. i 2. stupně 
základní školy. Všechny metodiky byly ověřeny ve výuce a poskytují dobrou 
zpětnou vazbu pro plánování a organizaci výuky v dalších školních letech.  
Inovativní prvky, časová, materiální a personální náročnost je konkrétně 
uvedena u každé metodiky v příloze. 
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Seznam (viz. přílohy): 
1. Rozvoj sociálních a personálních kompetencí heterogenní skupiny 1. stupně 

základní školy pomocí sdílení vlastního prožitku, sebereflexe a dramatizace. 
2. Podpora individualizace výuky a aktivního přístupu v dějepise na 2. stupni 

na základě poznání čtyř učebních stylů. 
3. Výuka dějepisu v 6. ročníku na základě zkušenosti a vlastního prožitku. 
4. Zlepšení fyzické zdatnosti žáků 2. stupně na základě individuálního 

kruhového tréninku. 
5. Zatraktivnění výuky mineralogie pro žáky 9. ročníku. 
6. Využití metod venkovní výuky a metod RWCT při výuce zeměpisu v 

6.  ročníku na příkladu zemských sfér. 
7. Podpora rozvoje klíčových kompetencí v heterogenní skupině žáků 

1.  stupně v rámci projektu „Poznej své město“. 
8. Rozvíjení pracovních, komunikativních a sociálních kompetencí v homogenní 

skupině žáků v 7. ročníku. 
9. Rozvoj matematické gramotnosti a podpora matematického myšlení 

na 2.  stupni základní školy. 
10. Podpora matematického myšlení v 5. ročníku. 
11. Podpora finanční, matematické a sociální gramotnosti v rámci projektu 

„Kavárna“ pro 3. – 5. ročník. 
12. Aktivizace přístupu žáků a utváření pozitivního vztahu k výuce 

tematického okruhu Místo, kde žijeme. 
13. Individualizace výuky přírodopisu pro žáky 2. stupně s využitím prvků 

dramatizace. 
14. Projektová výuka a podpora pracovních, komunikativních a sociálních 

kompetencí v heterogenních skupinách žáků 1. a 2. stupně. 
 

3. Výsledek 
Pokusné ověřování se zaměřilo na získání nových schopností, dovedností 
a znalostí, zvládnutí a trvalého osvojení si učiva, na kooperaci, čtení 
s porozuměním, na rozvoj matematické a sociální gramotnosti.  
Součástí každé případové studie byla podpora měkkých a tvrdých dovedností. 
Z měkkých dovedností převážně se zaměřením na komunikaci, schopnost 
organizovat, sebedůvěru, empatii, zvládání stresových a konfliktních situací. U 
žáků bylo ověřeno, že pokud jsou tyto měkké dovednosti podporovány 
a systematicky rozvíjeny, jsou žáci výkonnější, pracují efektivněji a mají 
kvalitnější vztahy s okolím. Pro podporu měkkých dovedností byly využity 
převážně metody RWTC a znalost typologie žáků: čemu dávají žáci přednost při 
rozhodování, jak jsou zaměření, jak hodnotí a řeší různé situace, jak vnímají, 
berou věci na vědomí, jak učivo zpracovávají a dochází k závěrům.  
U tvrdých dovedností byly hlavně zohledňovány psychologické potřeby žáků 
a jejich dominantní smysly při učení. Základem celého ověřování bylo podstatné 
vědět, jaké typy žáků máme ve třídě, jak s nimi jednat, jaké smysly preferují, 
jaké mají psychologické potřeby pro přijímání informací, jak si osvojují znalosti, 
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jak přijímají požadavky, jak žáky motivovat, jak žáci komunikují a jak se sami 
vnímají.  
Bylo ověřeno, že trvalost a schopnost obnovitelnosti probraných jevů a učiva je 
úměrná tomu, kolik smyslů a prožitků bylo zapojeno do osvojení učiva. 
Pro vizuální typy byly informace předávány v obrazové podobě, žáci měli 
možnost podtrhávání v textech, tvořit si schémata, obrázky, symboly. Auditním 
typům byla nabízena především diskuse, poslech, přednáška a rozhovory. Žáci 
s převahou kinestetických smyslů při učení využívali hlavně možnost 
manipulovat a experimentovat.  
Při ověřovaní byl zohledněn i analytický styl učení, kdy žák potřebuje získávat 
informace postupně, jednu za druhou, postupovat k celkovému porozumění a 
dale globální styl, kdy se žák potřebuje se učit z celku a pak se začít dozvídat 
podrobnosti formou neformálního sezení, hudbou, dramatizací. 
Studie potvrdily, že tvrdé dovednosti se lze naučit a jsou poměrně dobře 
měřitelné, nejčastěji testy nebo ústním zkoušením. V rámci případových studií 
metodik bylo použito deset základních technik pro zlepšování učení a získání tak 
potřebných znalostí. Žáci byli učeni, jak se učit, jak si učení rozdělit v čase, 
pracovat podle plánu, volit si způsob učení. Z technik bylo použito: shrnutí 
(úspěšnost nízká), zvýrazňování a podtrhování (úspěšnost nízká), 
mnemotechnické pomůcky (úspěšnost nízká), vytváření obrazů (úspěšnost 
nízká), opakované pročítání (úspěšnost nízká), důkladné dotazování (úspěšnost 
střední), prokládané učení (úspěšnost střední), samo-vysvětlování (úspěšnost 
střední), testování nanečisto (úspěšnost vysoká), rozložené učení (úspěšnost 
vysoká). Technika testování nanečisto a rozložené učení je práce s didaktickými 
pomůckami, kdy žák pracuje se sebekontrolou a dle svého individuálního plánu 
se může kdykoli k učivu vracet, znova procvičit a upevnit si poznatky. Práce 
s didaktickými pomůckami a individuálními materiály byl základní cíl 
pro zpracování případových studií. 
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Pokusné ověřování potvrdilo, že třídy s nižším počtem žáků mají vliv 
na kvalitnější vzdělávání, a to především ve zvládnutí a trvalého si osvojení 
učiva. Hlavním důvodem je, že učitel jako průvodce vzdělávání má více času se 
věnovat individuálně všem žákům, ověřovat, zda žák dle svých schopností 
využívá všech připravených metod a forem výuky. Při práci metodami RWTC 
zase umožnuje menší počet zúčastněných žáků dát větší prostor pro vyjádření, 
sdílení každého žáka. Při kooperaci, kdy je cílem hlavně spolupráce a součinnost 
žáků, kteří jsou zainteresováni pro efektivní výsledek společné aktivity 
se zpočátku jevilo, že by menší počet žáků ve třídě mohl být překážkou. 
Při těchto formách výuky je potřeba žáky rozdělit do skupin, rolí. Při nižším počtu 
žáků mohlo dojít k nedostatku „vhodných“ osobností do týmu. Možným řešením 
bylo využití vrstevnického učení. Velká výhoda menších skupin se projevila 
hlavně při projektové výuce, ukázalo se, že při kooperaci je velmi výhodné 
menší skupiny tříd spojovat do ne vrstevnických skupin. Žáci tak měli možnost, 
při hledání ideálních partnerů do týmu pro efektivní skupinovou práci, daleko 
větší výběr než jen ze svých vrstevníků. V rámci metodik jsme podpořili učení 
se navzájem, a skupinová práce se rozdělila do tří cílů: kooperace vedoucí 
k jasnému výsledku a výkonu (tvrdé dovednosti) a k rozvoji sociální gramotnosti 
(měkké dovednosti), k podpoře respektu individuálních rozdílů. 
 
 

4. Vize 
Naší vizí je postupné dokončení metodik (pomůcek) dle map pokroku 
pro všechny vzdělávací oblasti 1. a 2. stupně, které nám umožní naplnění 
očekávaných výstupů a budou odpovídat principům naší výuky a podpoří 
individuální přístup ke všem naším žákům. Výuka v malých skupinách podpoří 
efektivitu upevnění učiva. Připravené metodiky nám umožní věnovat více času 
individuálním potřebám jednotlivých žáků. 
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5. Přílohy 
 
Případová studie č. 1 
 
Název: 
 

Rozvoj sociálních a personálních kompetencí heterogenní 
skupiny 1. stupně základní školy pomocí sdílení vlastního 
prožitku, sebereflexe a dramatizace. 
 

Jméno učitele: 
 

Veronika Dorma 

Období: 
 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 
Výzva 
Naplnění vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět osvojením a upevněním základů 
vhodného chování a jednání mezi lidmi a podpora významu tolerance, pomoci, 
solidarity, snášenlivosti. Výzva směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem 
budoucího občana demokratického státu.  
Rozvoj uvědomění si vlastních emocí, myšlenek, těla pomocí nácviku divadelní 
hry za účelem zlepšení osobního života, komunikace a spolupráce u heterogenní 
skupiny žáků 1.  stupně základní školy. Dramatizace zde slouží jako prostředek 
k uměleckému vyjádření emocí, formulaci myšlenek, uvolnění těla v tanečních 
sekcích. Být si vědom sebe sama by mělo u žáků vést také k lepšímu 
sebevyjádření, předcházení nedorozumění a zbytečných konfliktů a k rozvoji 
tolerance a empatie. Záměrem je podpořit sebereflexi a sebedůvěru jednotlivce 
a zároveň vytvořit zdravé prostředí pro spolupráci. Vzdělávací obsah rozvíjí 
sociální a personální kompetence. 
 
Řešení 
Podstatnou součástí přípravy divadelního vystoupení jsou debatní kruhy. Učitel 
zde není v roli psychologa, ale spíše v roli průvodce – moderátora, který klade 
otázky, díky kterým mohou žáci blíže zkoumat sami sebe a rozvíjet autoregulaci, 
nebo v roli na stejné úrovni s žáky, kdy sdílí své zkušenosti. 
 
V divadelní hře by měla být zastoupena široká škála rolí tak, aby si žák mohl 
vybrat takovou roli, která mu sedne a bylo dostatek možností sebevyjádření pro 
extrovertní i introvertní povahy. Divadelní hra by měla být jednoduchá 
a nezpůsobovat zbytečný stres. Do scénáře je možné zasahovat a žáci jej mohou 
měnit tak, aby byli schopni se se svou rolí ztotožnit. Je důležité v průběhu 
nácviku s každým žákem osobně projít jeho roli. 
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Scénář k úpravám (viz příloha č. 1): Kdo má narozeniny? 
 

1. Fáze (3 vyučovací hodiny) 
 
1. hodina – představení scénáře 
Učitel přečte vybraný scénář. Je žádoucí žáky před samotným čtením podpořit, 
aby se aktivně zapojovali – ptali se, pokud jim něco nedává smysl; navrhovali 
vlastní vylepšení; sdíleli své aktuální záblesky inspirace. Pro zapsání těchto 
návrhů se mohou dobrovolně někteří žáci přihlásit, aby se na případné podněty 
nezapomnělo. Čím více se žáci zapojují se svými postřehy, tím více budou 
naladěni na společnou tvorbu a přípravu vystoupení. Učitel si píše poznámky 
do scénáře a na závěr přečte scénář ještě jednou včetně žáky navrhovaných 
úprav a nápadů. Žáci tak vidí, že jsou součástí tvoření a mají větší chuť se dále 
zapojovat. 
 
2. hodina – debatní kruh na téma: Co dělá hrdinu hrdinou? 
Na debatní kruh má učitel připravenou širokou škálu hrdinů tak, aby mohl 
v případě potřeby některého zmínit. Každý žák by měl mít možnost se v 
některých hrdinech částečně spatřit. 
 
Žáci sedí v kruhu a společně uvažují nad hrdiny a jejich vlastnostmi. Kdo chce, 
zmíní vlastního hrdinu, ať už jde o postavu z knihy, filmu nebo třeba o vlastního 
dědečka. U zmíněných osobností se společně debatuje nad tím, proč právě ony 
jsou hrdiny, jaké mají vlastnosti a v jakých situacích se tyto vlastnosti projevují. 
Uprostřed kruhu je větší papír, kam žáci hrdiny s jejich vlastnostmi zapisují 
v podobě myšlenkové mapy. Učitel zdůrazní (pokud s tím nepřijde některý 
z žáků/žákyň), že hrdina by nebyl hrdinou bez překážek a problémů, které ho 
potkaly a bez jejich úspěšného zvládnutí. To ale neznamená, že hrdina každou 
překážku zvládne napoprvé. Závěrem je důležité si uvědomit, že jsme každý 
hlavním hrdinou vlastního života. 
 
3. hodina – imaginace a inspirace: Vytvoř si vlastního hrdinu. 
Na tuto hodinu budou potřeba pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, papíry. Žáci mají 
za úkol představit si své vlastní hrdiny a nakreslit je na papír. Kolem hrdiny 
napíšou nebo symbolicky znázorní jejich vlastnosti a schopnosti. Nápisy 
i symboly mohou psát a kreslit na jiný papír a následně je vystřihnout a nalepit. 
Kreativitě se meze nekladou. Každý může dát svému hrdinovi speciální jméno. 
Po zhruba dvaceti minutách jsou žáci vyzváni, aby se podívali po okolních 
hrdinech a nechali se inspirovat, a mohli tak svému hrdinovi doplnit vlastnost 
nebo schopnost, která je nenapadla, ale moc by se jim líbila. Posledních 15 minut 
je věnováno představení jednotlivých hrdinů. 
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2. Fáze (3 vyučovací hodiny)  
 
1.hodina – rozdělení rolí 
Učitel přečte scénář. Přidávají se dobrovolníci ke čtení různých rolí, a zkouší si, 
jak jim daná role sedí. Ostatní je pozorují. Společně dochází k postupnému 
obsazení jednotlivých rolí. Hlavní dialog je mezi MOUDRÝMI a LIDEM. Pokud je 
zde málo zájemců, kteří chtějí při vystoupení mluvit, můžou zde debatovat 
nejméně dva žáci. Pokud je zájemců více, můžou se části dialogu libovolně 
rozdělit. Žáci sami podle scénáře identifikují role, které je potřeba přiřadit. V této 
fázi je učitel spíš nenápadný pozorovatel. Bude potřeba obsadit roli Ježíše, 
moudrých, lidu, stínů, vzteklého dítěte, kravaťáka a další. Nevadí, pokud žáci 
na nějaké role zapomenou. Při závěrečném přehrání scénáře si to sami uvědomí, 
nebo se zapomenuté role obsadí později. 
 
2.hodina – debatní kruh: emoce/vztek (viz příloha č. 2) 

Na základě výstupů z debatního kruhu žáci v další hodině vyjadřují pomocí 
pohybu vztek. 

 
3.hodina – choreografie vyjadřující vztek:  
Hádka ANO vs. NE vyvolala vztek. 
Scéna má volnou choreografii s dostatkem prostoru pro improvizaci znázorňovat 
vztek za zvuku hudby, kterou si žáci společně vyberou. 
 
Žáci se postupně dobrovolně střídají v pouštění skladeb, které se hodí 
k choreografii vyjadřující vztek. 
 
Choreografie: Zpomalený bezdotykový souboj 
Žáci podle libosti vytvoří dvojice. Za zvuku hudby se pravidelně střídají v “udílení 
ran”. Nikdo se nikoho ve skutečnosti nedotýká. Tělo “přijímajícího ránu” uhýbá 
od místa zasažení zpomaleně a úder/kop vrací. Vše se děje velmi zpomaleně. 
Žáci rozvíjí vnímání vlastního těla, trénují rovnováhu a vnímání pohybů 
“protivníka” a okolí. Učitel velmi intenzivně pozoruje, a při náznacích zrychlení 
pohybů danou dvojici zastaví a motivuje k udržení pomalého tempa. 
Při zpomalených pohybech je těžší udržet rovnováhu, proto by měla tato část 
nácviku probíhat ve větší místnosti nebo venku na trávníku/školním hřišti, kde 
se žáci při případném pádu o nic nezraní. 
 
Choreografie: Tanec robotů 
Taneční improvizace využívající krátké sekané pohyby různými částmi těla. 
Prostor pro vlastní improvizaci, objevování pohyblivosti kloubů. 
 
Všichni si mohou vyzkoušet obě choreografie, které budou při vystoupení 
probíhat současně. Po náležitém vyzkoušení se rozhodnou, která choreografie je 
více bavila. Ti, kteří budou předvádět zpomalený souboj, si vytvoří dvojice, 
ve kterých budou účinkovat. 
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3. Fáze (3 vyučovací hodiny) 
 

1.hodina – uspořádání scény 
Na začátku této fáze se scénář znovu přečte. Teď už jej čtou převážně žáci, kteří 
se rozhodli pro dané role.  
 
Jednotlivé postavy si vybírají místo na scéně, kde budou vystupovat. Střídají se 
v rolích diváka a pomáhají najít správné uspořádání postav na scéně. Začínají 
řešit hladký přechod mezi jednotlivými scénami. Společně vybírají hudbu 
vyjadřující vztek. Při jejím poslechu a rozhodování procvičují choreografii 
(Zpomalený bezdotykový souboj a Tanec robotů).  
 
2.hodina – debatní kruh: radost a smutek (viz příloha č. 3) 

Na základě výstupů z debatního kruhu žáci v další hodině vyjadřují pomocí 
pohybu radost. 

 
3.hodina – choreografie radost 
 
Nácvik velmi volné choreografie znázorňující radost 
Žáci se střídají v návrzích písní vyjadřujících radost. Měla by je zvednout ze židle. 
Pak nechají plynout fantazii. Tančí, skáčou, běhají, radostně řádí. Střídají se 
v roli diváka a společně se domlouvají na velmi volné choreografii a uspořádání 
taneční scény. Vyberou píseň, která jim nejvíc sedla. 
 
Po ujasnění si volné choreografie a hudby se přidá do scény DÍTĚ praskající 
bubliny z bublifuku. Když se hudba zastaví, žák, který si vybral roli DÍTĚ, praskne 
poslední bublinu. Naštvaně křičí, že chce další bubliny. Ostatní jej mlčky pozorují. 
Žáci přicházejí s vlastními návrhy, jak by se mělo DÍTĚ vztekat.  
 
Na konci této fáze se znovu scénář zopakuje s už zařazenými tanečními 
choreografiemi.  
 

4. Fáze (3 vyučovací hodiny)  
 
1.hodina – ANO vs. NE, nahrávky textu postavy STÍN  
V první části se projede scénář. Žáci mají k dispozici vytištěný scénář, 
pro případný výpadek textu.  
 
Žáci se domluví, koho bude sebevědomě vypadající osoba (viz příloha č. 1) 
na scéně ztvárňovat. Může to být kdokoliv: král, voják, businessman, … 
 
Scénka ANO vs.  NE 
První ANO i NE je řečeno klidně a postupně razantnost eskaluje až do křiku, 
po kterém se vše zastaví a objeví se stíny našeptávači. Pokračuje choreografie 
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znázorňující vztek. Postava ANO a NE zkouší svůj dialog, zvyšování jeho hlasitosti 
a změnu zabarvení tónu hlasu. 
Žáci se domlouvají na zvukových nahrávkách textu postavy STÍN. Zkouší různé 
způsoby, jakým by mohl STÍN mluvit, a vše nahrávají na diktafon v telefonu. 
Nahrávky si pouští. Zkoušejí části scén, kde se hlas STÍNU objevuje a společně 
vybírají ty, které bude nejlepší pouštět při divadelním vystoupení.  
 
2. hodina – debatní kruh: myšlenky (viz příloha č. 4) 
 
3. hodina – závěrečná scéna, kostýmy, rekvizity, sebereflexe 
V závěrečné scéně (viz příloha č. 1) postava JOGÍN představuje poznání 
a ovládnutí vlastního těla. Žáci společně vybírají tajemnou hudbu a domlouvají 
se, jak bude zasněžená scéna vypadat. 
 
Žáci se domluví na svých kostýmech a rekvizitách. Ujasní si, kdo co přinese a kdo 
má co na starosti. Společně zhodnotí, co se jim daří a co by ještě mohli vylepšit, 
na čem je potřeba zapracovat. Přemýšlí, jak by měli být jednotlivé scény 
osvětleny. 
 

5. Fáze (3 vyučovací hodiny) 
Trénink 
Na tuto fázi si žáci přinesou všechny potřebné rekvizity a obléknou své kostýmy.  
Žáci se snaží vnímat, co se kolem nich odehrává. Vnímají scénu jako celek a při 
případném vypadnutí textu by měli být schopni improvizovat. Scénář přehrávají 
od začátku do konce a snaží se urychlit přechody jednotlivých scén. Ujasňují si, 
na kterých místech budou mít rekvizity používající v průběhu vystoupení, tak aby 
je měli po ruce. Střídají se v rolích diváka a dávají účinkujícím zpětnou vazbu. 
Domlouvají se na ideální hlasitosti hudby a snaží se mluvit k divákům tak, aby 
jim bylo dobře rozumět. V případě problému s konkrétní scénou, se scéna 
několikrát za sebou přehraje a pokračuje se dál. Učitel probere s každým žákem 
jeho roli a ujistí se, že všichni vědí, co mají dělat. 
Na konci této fáze jsou žáci schopni předvést své vystoupení rodičům. Cílem je, 
aby si svým vystoupením byli jistí. 
 
Výsledky: 
1. Žáky upravený scénář (viz příloha č. 5) 
2. Realizace divadelního vystoupení pro rodiče, sourozence a příbuzné žáků 
 
Jednotlivé fáze: 

1. Fáze  
Žáci se aktivně zapojovali do úprav ve scénáři. Jako hrdiny zmiňovali často 
postavy z novodobých seriálů a filmů. Nemálo jich vyprávělo hrdinské příběhy 
členů vlastní rodiny. Jeden žák zmínil hrdinství svého kamaráda, který ho 
nezradil. To rozpoutalo vášnivou diskusi a ostatní sdíleli podobné příběhy o svých 
přátelích. Všichni byli aktivní a měli co říct. Debata by mohla klidně pokračovat 
další hodinu. Ve třetí hodině měli někteří problém s inspirací ostatních. Chtěli mít 
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vlastního jedinečného hrdinu. To, že ostatní chtěli také použít vlastnost jejich 
hrdiny, jim připadalo jako opisování. To vyvolalo debatu o vlastnictví nápadů 
a autorských právech.  

2. Fáze 
Začátkem debatního kruhu směřovalo určité opovržení k žákům, kteří častěji 
vybuchují vzteky. Později i ti, kteří jsou většinu času klidní, sdíleli vlastní, byť 
výjimečnější zkušenosti s vlastním výbuchem vzteku. Jeden žák sdílel, že rád 
provokuje výbušnější spolužáky, protože ho baví intenzita reakce na jeho 
popichování. Pak ale konstatoval, že se necítí příliš dobře, když je sám naštvaný. 
Někteří s ostatními sdíleli, co přesně potřebují k tomu, aby je vztek přešel. 
Nácvik choreografie zpomaleného bezdotykového souboje si téměř všichni 
ohromně užívali. Někteří zkoušeli scénku z filmu Matrix, kde se Neo vyhýbá 
v záklonu zpomaleným kulkám a hodnotili, jestli to také dokáží.  

3. Fáze 
Nenašel se nikdo, kdo by nebyl schopný pojmenovat spoustu situací, při kterých 
cítí radost. Při výběru hudby bylo potřeba stanovit jednoho žáka, který hudbu 
pouští. Ostatní mu sdělovali své návrhy. Naštěstí ne každý žák měl vlastní návrh. 
Bylo potřeba lehce korigovat hlasování. 

4. Fáze 
Žáci si jako sebevědomou osobu na scéně vybrali člověka v obleku, protože ten 
musí určitě dělat něco velmi důležitého. Při debatě o myšlenkách se objevilo 
důležité téma, kdy žáci sdíleli zkušenost s tím, že je vnitřní hlas odradil od nějaké 
akce/reakce/projevu a oni toho později litovali. Byli velmi překvapeni, že téměř 
každý tento zážitek sdílí. Vzájemně se podporovali v tom, že příště si příležitost 
ujít nenechají. Někteří na to namítali, že je vnitřní hlas někdy správně zabrzdil 
a oni se tak vyhnuli nějakému nebezpečí. To rozpoutalo bouřlivou debatu o tom, 
jak rozpoznat, kdy nás naše myšlenky straší a kdy nás naopak varují. 

5. Fáze 
Bylo velmi důležité s každým zkonzultovat jeho roli. Některým dělal problém 
dostatečně hlasitý projev. Bylo vidět, že pro některé žáky není snadné se 
orientovat ve zbytku scény. 
 
Výsledkem bylo hluboké sdílení a prožívání emocí a vybavení si svých 
myšlenkových pochodů spojených s konkrétními pocity. Pro většinu žáků bylo 
rozebírání sebe sama bylo jedno z prvních seznámení. Na to často ukazovalo 
i jejich překvapení, že většina ostatních prožívá nebo myslí na něco velmi 
podobného. Bylo zjevné, že debatní kruhy zvyšovaly úroveň empatie 
a spolupráce v následující hodině. Žáci, kteří mají spíše neutrální vztah, 
přicházeli do častějších kontaktů. Žáci, kteří mívají mezi sebou často nějaké 
rozepře, byli více nakloněni spolupráci.  
 
Žáci si nácvikem rolí rozšířili slovní zásobu k pojmenování pozorovaných 
skutečností a k zachycení ve vlastním projevu a účinně spolupracovali 
ve skupině. Přípravou a realizací divadelního představení byla podpořena 
bezkonfliktní a efektivní komunikace a zejména samostatné a sebevědomé 
vystupování a poznávání svých možností a limitů.  
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Složení heterogenní skupiny pozitivně ovlivnilo průběh ve všech fázích. 
V mladších žácích probudila potřebu ukázat (s cílem, že hlavně sobě) že něco 
umí a vznikaly pestré vztahy ve skupině. Jednou se žák učil od ostatních a jindy 
on učil ostatní. Lépe se tak uspokojovaly sociální potřeby žáků. Zlepšila se úroveň 
vyjadřovacích schopností mladších žáků. Zavedená pravidla lépe děti přijímaly, 
když je od nich vyžadoval starší žák a nejen učitel. Ve všech fázích projektu se 
žáci učili v případě potřeby pomáhat ostatním a také požádat o pomoc. 
 
Naplněním obsahu došlo k propojení aktivit s reálnými situacemi a vlastnímu 
prožitku z konkrétních i modelových situací a osvojení si potřebných dovedností 
a způsobů jednání. V průběhu projektu byly efektivně rozvíjeny sociální 
a personální kompetence. 
 

 
Inovativní prvky dramatizace emocí vyjádřené tancem, myšlenková mapa, 

rozvoj pozorování vlastních emocí, myšlenek, vnímání těla, 
sebereflexe, autoregulace; diskuse, učitel v roli 
moderátora, který klade otázky a v roli na stejné úrovni s 
žáky při sdílení zkušeností 
 

Časová náročnost 15 hodin 
Materiální 
náročnost 

Vytištěný scénář, velké papíry, penál, nůžky, lepidlo, 
počítač s připojením k internetu pro výběr a pouštění hudby 
při nácviku, diktafon v mobilním telefonu, bublifuk 
 

Personální 
náročnost 

1–2 učitelé (podle počtu žáků) 
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Případová studie č. 2 
 
Název: 
 

Podpora individualizace výuky a aktivního přístupu v dějepise 
na 2. stupni na základě poznání čtyř učebních stylů. 
 

Jméno tutora: 
 

Martina Faltysová 

Období: 
 

1.1.2020 – 31. 12. 2020 

 
Výzva 
Podpora učebních stylů a jejich projevů ve škole spojených s temperamentem. 
Na základě poznání čtyř učebních typů podle praktického použitelného 
empirického nástroje MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), indikátoru 
osobnostních typů volba metod na 2. stupni k tematickému celku Přemyslovci. 

 
Řešení 
Při diagnostice způsobů, při kterém se žáci koncentrují a vstřebávají nové 
informace jsem vytvořila „balíček aktivit“ pro shodné téma a shodné očekávané 
výstupy. Forma práce i obsah dílčích aktivit se však liší. Aktivitám předchází 
výklad o nástupu Přemyslovců na český trůn. Zadáním je vytvořit myšlenkovou 
mapu rodů Přemyslovců s podstatnými souvislostmi, prezentace ostatním 
spolužákům a upevnění učiva. Zpětnou vazbu o zvládnutí učiva poskytne 
závěrečný test s ověřovacími otázkami. 
 
Učební styly podle MBTI: 

a) Racionalisti: vyžadují zdůvodnění, potřebují intelektuální výzvu a přicházet 
věcem na kloub, řešit problémy, učivo je třeba opřít o fakta a logické 
zdůvodnění 

b) Hráči: nepracují podle návodů, potřebují ocenit přístup a překonávání 
překážek, oporu mají v názorném materiálu, konkrétních příkladech 
a praxi, podporu ve znázornění kresbou, modelem, filmy, komiksy 

c) Strážci: potřeba neustálého ujišťování, zda kroky v učení zvládají, dožadují 
se konkretizace, opora je v zápisu faktů do předem připravené tabulky, 
v práci s informacemi a v opakování a procvičování 

d) Idealisti: preferují spolupráci před soutěžením a kooperativní metody 
práce, opora je ve verbálních předpokladech, v psaní úvah a esejí, 
propojení intuice s fakty, potřeba povzbuzení 

 
Balíček aktivit na téma Přemyslovci tvoří: 

a) Vytvořený pracovní sešit „Dějiny Česka“, který obsahuje stručná 
faktografická data a různé úrovně textů a kvízů (foto v příloze č. 1) 

b) Sada karet, které jsou barevně odlišené – kartičky se jmény významných 
Přemyslovců, kartičky s popisem jejich činů a kartičky s doplňujícími 
událostmi nebo osobami (příloha č. 2) 
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c) Abeceda - tabulka s předem připravenou abecedou pro záznam pojmů 
(příloha č. 3) 

d) Dramatizace - volba vhodné části ze života Přemyslovců pro dramatizující 
skeče  

e) Informační koutek s materiály k tématu (knihy, učebnice, obrazový plakát, 
pracovní listy) 

f) Kresba - tvorba myšlenkové mapy, pětilístku, komiksového stripu, deskové 
hry 

g) Video - tablet pro výuková videa (slavnedny.cz, edu.ceskatelevize.cz aj.) 
 
Žák si v rámci 3 výukových bloků zvolí aktivity podle vlastního uvážení a volí si, 
zda bude pracovat samostatně, ve dvojicích nebo ve trojicích.  
 
Výsledek 
Nabídka různých aktivit umožnila žákům lépe chápat vlastní učení. Možnost volby 
zvýšila motivaci žáků, podpořila jejich zvídavost a pocit zodpovědnosti za práci 
v hodině. Část aktivit přispěla k rozvoji schopnosti pracovat v týmu. Žáci využili 
různé množství aktivit v každém výukovém bloku a vyhodnotili je jako přípravu 
na závěrečný test. Pro zažití úspěchu byla klíčová rozmanitost možností 
a příznivé klima. Objevily se stavy, kdy přítomnost příliš dominantního žáka 
potlačila projev ostatních ve skupině, a naopak někteří pasivní žáci toho 
zneužívali a řešení společného úkolu se neúčastnili. V těchto případech musí 
učitel zasáhnout, využít přehledu, který při práci v malé skupině žáků má a úkoly 
zadat jednotlivě (po dohodě se žákem). Pokud žáci volili práci ve skupině, což 
byla většina, pracovali žáci při plnění úkolů blízko sebe, lépe fungovala sociální 
interakce a lépe docházelo ke zvládání sociální averze. Žáci také intenzivněji 
vnímali, že někdo nerozumí např. při dramatizaci. 
 
Pracovní sešit Dějiny Česka, vlastní materiál školy, obsahuje základní informace 
o období Přemyslovců a zvolilo si ho ke zpracování dat jen minimum žáků z každé 
třídy. Největší zájem vyvolala možnost dramatizace ze života Přemyslovců, žáci 
se rozdělili do tříčlenných skupin a znázornili např. korunovaci prvního českého 
krále Vratislava II., zabití Václava, volbu Anežky a její svatořečení, věznění 
Václava II. Na základě anotace v pracovním listu si ve skupině rozdělili role a 
připravili krátké repliky pro interpretaci ostatním. Většinu žáků zaujala práce 
s tablety a shlédnutí výukového videa, využití velkého obrazového názorného 
plakátu s přehledem knížat a králů z rodu Přemyslovců a možnost skládání 
barevných karet podle obsahu. Pětina žáků volila znázornění kresbou, pro který 
si zvolila práci v informačním koutku. 
Na konci výukového bloku byla část hodiny věnována prezentaci upevněných 
poznatků, reflexi a vzájemnému hodnocení vybrané aktivity.  
Závěrečný test, který poskytl okamžitou zpětnou vazbu, žáci zvládli s převažující 
úspěšností 85 % a splnili tak očekávané výstupy. Ústní diagnostikou bylo 
v průběhu dalšího období zjištěno dlouhodobější udržení učiva v paměti. Žáci, 
kteří nesplnili test napoprvé, měli možnost si test opravit a při druhém pokusu 
test splnili. 
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Inovativní prvky Metody kritického myšlení, myšlenková mapa, 

dramatizace textu, práce s porozuměním textu,  
Časová náročnost 6 vyučovacích hodin 

 
Materiální 
náročnost 

Pracovní sešit Dějiny Česka, laminované karty pro téma 
Přemyslovci, pracovní list s abecedou, volné listy papíru, 
knihy, učebnice, tablety, výukový plakát, 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 3 
 
Název: 
 

Výuka dějepisu v 6. ročníku na základě zkušenosti a vlastního 
prožitku. 
 

Jméno tutora: 
 

Martina Faltysová 

Období: 
 

1.1.  2020 – 31. 1. 2020 

 
Výzva 
Podpora zvládnutí dramatických dovedností a aktivní zapojení žáků 6. ročníku 
do řešení problémů formou dramatizačních metod a metod dramaterapie. 
Pedagogickým cílem je osobnostní a sociální rozvoj žáků, rozvoj tvořivosti, 
odbourání trémy, podpora rozvoje a zvládání emocí, vyjádření názoru a získání 
nových poznatků aktivní formou. Důraz je kladen zejména na proces a metody 
vzdělávání. 
 
Řešení 
Ve třídě, kterou tvořilo 12 žáků, proběhla realizace výuky řeckých bájí formou 
dramatizace a dramaterapie. Tematický program „Tantalova muka“ se skládal 
ze 3 bloků. 
 

1. blok: práce s textem 
2. blok: rozdělení a hraní rolí, simulace 
3. blok: dramatizace textu v češtině a v angličtině 

 
1. V prvním bloku se žáci seznámí metodou řízeného čtení s textem Eduarda 

Petišky „Tantalova muka“ z knihy Staré řecké báje a pověsti (příloha č. 1.) 
Text je rozdělen do menších částí a žáci je čtou všichni najednou. 
Po každém úseku jsou položeny otázky ke kritickému uvažování: 
- charakterizujte hlavní postavu, jaký měli bohové vztah k lidem, jaké 

vlastnosti lidské vlastnosti měli bohové, jak se cítila bohyně Démétér, 
jakými prostředky autor vysvětluje postoj Tantala, co by se stalo, kdyby 
Zeus nepromíjel Tantalovy prohřešky, co mohl udělat Zeus, kolik postav 
se na příběhu podílí... 
 

2. Ve druhém bloku si žáci vyberou postavu, která je jim blízká postojem, 
projevem či jinak a zpracují výpisky pro svoji postavu. Ve spolupráci 
s učitelem si připraví text a zapíšou si ho do listu scénáře. Vyzkouší si své 
role, upravují texty, dramatizují, přehrávají. V malé skupině mohou 
reagovat na ostatní.  
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3. Ve třetím bloku je zaměření na mluvený projev, gestikulaci, nonverbální 
projevy. Texty, které jsou krátké a už je žáci umí zpaměti (či s dopomocí 
scénáře) si s podporou učitele přeloží do angličtiny. Vznikají tak dvě verze, 
v češtině a angličtině. Nejprve vznikly krátké scénky ve skupině. 
Po překonání prvních bariér celý program žáci představili i spolužákům. 

 
Výsledek 
Hraní rolí je přirozená součást her, žáci se učili vést dialog při rozdělování rolí, 
spolupracovali při tvorbě textu, učili se formulovat svůj názor a argumenty na 
postavy a jejich vyjádření. Důležitou součástí byla spolupráce na zadaném úkolu 
a jeho řešení, schopnost vážit si přínosu ostatních, umět ho objektivně posoudit. 
Také se učili divadelním dovednostem, které nejsou primární pro dramatickou 
výchovu, ale jejich prostředky se plně využívají. V neposlední řadě dramatická 
výchova zprostředkovala porozumění obsahu a v rámci fikce autentickou vlastní 
zkušenost, která vedla k pochopení a porozumění problému, včetně motivů 
jednání různých postav.  
Žáci byli aktivní, přinášeli vlastní nápady, učili se pochopit charakteristiku 
známého úsloví “Tantalova muka”, zdokonalili se v angličtině. Ve skupině došlo 
ke kooperativnímu modelu práce uvnitř skupiny. Učitel podporuje vztahy, 
inspirativnost, podporu a pomoc mezi žáky.  

Speciální nadstavbou bylo hraní příběhu spolužákům z ostatních tříd z nižších 
i vyšších ročníků, a to v češtině a v angličtině. Zapojili se všichni žáci ze třídy. 
Jedna dívka se raději zhostila role nápovědy, protože se jí nepodařilo zbavit se 
ostychu před spolužáky. Výborně se podařilo zapojit žáky (2 chlapce) s nižším 
potenciálem soustředění a pro ostatní vznikla možnost objevit jejich silnější 
stránky.  

 
 
Inovativní prvky Dramatizace, metody kritického myšlení, dramaterapie, 

fikční svět, scénování, replikace, metoda řízeného čtení 
 

Časová náročnost 4 vyučovací hodiny 
 

Materiální 
náročnost 

12 x papír A4, psací potřeby, text Tantalova muka, možnost 
kreativní tvorby divadelního kostýmu 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 4 
 
Název: 
 

Zlepšení fyzické zdatnosti žáků 2. stupně na základě 
individuálního kruhového tréninku.   
 

Jméno učitele: 
 

Michal Hánl 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
Zlepšení fyzické zdatnosti, pozitivního vztahu ke svému tělu a pohybového 
projevu žáků 2. stupně prostřednictvím kruhového tréninku, který si každý žák 
vytvoří na základě svých schopností a dovedností. 
 
Řešení 
Fáze 1: 
Žáci jsou na hodině TV seznámeni s kruhovým tréninkem a jeho základními 
principy. Formou brainstormingu ve skupinách vymýšlí nápady na sady cviků. 
Učitel je seznámí s jejich přínosem v jejich osobním životě a formou diskuse 
společně sdílí, jaké cviky by si sami zvolili pro vlastní kruhový trénink. 
Na webových stránkách školy mají žáci k dispozici výuková videa učitele, jak 
vybrané cviky správně provádět, s přesnou metodikou postupu i s pravidly 
dýchání. Žáci dostali k dispozici i pokyny k jednotlivým cviků jsou uvedeny 
(příloze č. 1). Každý žák si musí vyrobit svůj záznamový arch (tabulka 
s vybranými cviky a datem, kdy cviky prováděl), do kterého zapisuje své 
průběžné dosažené výsledky. 
 
Fáze 2: 
Žáci si vyzkouší kruhový trénink předvedený učitelem. Cviky jsou sestaveny 
jednoduše, technicky snadno zvládnutelně a přiměřeně. Cvičení nevyžaduje 
záchranu a ani dopomoc učitele a střídá zatížení svalových skupin. 
 
Po dobu 30 vteřin se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků v těchto disciplínách: 

- skákání přes švihadlo 
- sedy lehy 
- kliky 
- dřepy 
- cviky na biceps s 0,5 litrovou pet láhví 

Ve vzporu (prkno), se snaží vydržet co nejdelší dobu. 
Výsledky si každý žák zapíše do záznamového archu a použijeme ho jako výchozí 
bod. 
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Fáze 3: 
Žáci si vyberou, které cviky budou po dobu min. 2 měsíců cvičit v rámci svého 
kruhového tréninku a začnou se cvičením. Konzultují s učitelem postupy a cesty 
k dosažení úspěšného zvládání cviku. Cviky se střídají v rychlé frekvenci, 
do kruhu a žáci nepotřebují žádné pomůcky. Žáci mohou samostatně cvičit 
kdekoliv a kdykoliv. 
 
Fáze 4: 
Po skončení dvouměsíčního bloku se každý žák sejde s učitelem, kde společně 
zhodnotí výsledky a individuální progres. Sebereflexe proběhla procesu T-grafu, 
kde si jednotlivci zaznamenali argumenty „pro“ a „proti“. Žáci se rozhodli, chtějí-
li dále pokračovat nebo tréninkový proces ukončit. 
 
Výsledek 
Projekt byl nabídnut 36 žákům druhého stupně. Aktivně si se zapojila téměř 
polovina, v rámci projektu si ho vyzkoušeli všichni žáci. Žáci, kteří se zapojili, 
aktivně vstupovali do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazovali pravidelně a s konkrétním účelem a pracovali samostatně. 
Usilovali o zlepšení své tělesné zdatnosti a vybrali si individuálně vhodný 
rozvojový program. Projekt rozvíjel kondiční pohybové schopnosti, nejčastěji sílu 
a vytrvalost. U žáků byla podpořena motivace a pochopení pohybových aktivit. 
U většiny žáků se zlepšila koordinace. Při sebehodnocení žáků se nejčastěji jako 
pozitivní objevilo lepší využití vlastních možností, vlastního pohybového 
potenciálu a radost z překonání počáteční nechuti ke cvičení. 
Ukázkový záznamový arch vybraného žáka: 

  
 

 
 
CVIK 02.06. 04.06. 06.06. 08.06. 10.06. 
BICEPS s 
0,5kg 28 28 28 28 30 
ŠVIHADLO 22 22 19 26 25 
KLIKY 15 15 15 15 15 
SEDY 
LEHY  25 25 25 25 25 
DŘEPY  26 26 26 26 26 
PRKNO 28s 30s 32s 32s 32s 

CVIK 01.04. 03.04. 05.04. 07.04. 09.04. 11.04. 13.04. 15.04. 17.04. 19.04. 21.04. 23.04. 25.04. 27.04. 29.04.
BICEPS s 0,5kg 10 13 15 17 18 20 22 25 25 x 25 x 25 25 25
ŠVIHADLO 10 14 16 20 20 24 18 19 26 x 26 x 17 24 26
KLIKY 6 8 8 6 9 10 10 10 10 x 11 x 11 13 13
SEDY LEHY 10 14 18 20 20 22 24 24 25 x 25 x 25 25 25
DŘEPY 10 12 13 13 15 15 16 17 17 x 19 x 20 22 23
PRKNO 10s 12s 14s 15s 17s 17s 19s 20s 20s x 21s x 21s 22s 24s

CVIK 01.05. 03.05. 05.05. 07.05. 09.05. 11.05. 13.05. 15.05. 17.05. 19.05. 21.05. 23.05. 25.05. 27.05. 29.05. 31.05.
BICEPS s 0,5kg 25 25 26 x 26 27 27 x 27 27 27 28 28 28 28 28
ŠVIHADLO 26 24 25 x 19 13 26 x 22 23 27 21 22 23 14 20
KLIKY 13 13 13 x 13 13 14 x 14 14 14 14 15 14 15 15
SEDY LEHY 25 25 25 x 25 25 25 x 25 25 25 25 25 25 25 25
DŘEPY 23 23 23 x 23 24 23 x 24 24 25 25 25 26 26 26
PRKNO 24s 24s 25s x 25s 26s 26s x 26s 26s 26s 27s 27s 27s 28s 28s
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Ze záznamových archů je patrné, že žák cvičil v období dvou měsíců. U většiny 
cviků měly výsledky vzestupnou tendenci. Největšího zlepšení žák dosáhl při 
posilování bicepsu s 0,5kg závažím. Na začátku projektu zvládl 10 opakování. Na 
poslední tréninkové jednotce zvládl 30 opakování.  
Při osobní konzultaci po poslední tréninkové jednotce bylo patrné, že došlo ke 
snížení váhy a poměrně radikálnímu zpevnění těla. Žák měl za cvičení větší 
radost, a i se lépe cítil. 
     

 
Inovativní prvky 6 x výuková videa, diskuse, brainstorming, T-graf 
Časová náročnost 12 hodin (3x týdně po 30 minutách, po dobu min. 2 měsíců) 

+ 1 hodina motivace, vysvětlení, organizace 
 

Materiální 
náročnost 

1 záznamový arch (A4), švihadlo, pero, 2x pet lahev (0,5 
litru – 1 litr) na cvičení bicepsu, pokyny ke cvikům 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 5 
 
Název: 
 

Zatraktivnění výuky mineralogie pro žáky 9. ročníku.  

Jméno učitele: 
 

Hana Rajmanová 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
Propojení výuky přírodopisu a chemie a využití badatelsky orientovaného učení. 
Individualizace procesu učení a aktivizace žáků propojením učiva mineralogie 
s praktickým životem a formou zpracování didaktické pomůcky. 
 
Řešení 
Výukový blok využívá práci s informacemi na internetu, učení pomocí hry 
(pexeso) a zařazení praktických činností pro relaxaci v procesu učení 
a badatelsky orientovanou výuku. 
 
Průběh: 
1. Evokace  

Brainstorming ke slovu „minerály“- každý žák zpracuje individuální 
brainstorming na papír, poté porovnání ve dvojicích a následuje sdílení 
a společný zápis na tabuli 

2. Uvědomění 
Každý žák dostane formulář na pexeso (vytištěné k ručnímu vyplnění, 
nebo v elektronické podobě k vyplnění na PC). S pomocí internetu zjišťuje 
informace o vybraných minerálech a zapisuje tak, aby byly ke každému 
minerálu informace jedinečné a výlučně identifikovatelné a pexeso bylo 
možné hrát (zaměření na chemický vzorec – propojení s chemií; využití – 
propojení s běžným životem; vzhled). 
Žáci, kteří vyplnili pexeso, vystříhají (případně nejprve vytisknou) a 
ve dvojicích si zahrají obě vytvořená pexesa. Vzájemně zhodnotí 
hratelnost vytvořeného pexesa, případně opraví informace, aby bylo 
možné pexeso jednoduše hrát. Pexeso jim zůstává jako učební pomůcka, 
kterou průběžně hrají, nebo ji využívají jako přiřazovací kartičky. 
Pro výuku různých krystalových soustav u minerálů využijeme 
vystřihovánky modelů krystalových soustav z materiálů Ostravského 
muzea:(http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/doprovodne-
programy/krystalografie/).  
Každý žák si vybere jeden model krystalové soustavy, vystříhá ho a slepí. 
Postupně žáci přilepí své modely na společný plakát, případně dohledají 
na internetu další minerály s příslušnou krystalovou soustavou. Tuto 
aktivitu je vhodné zařadit mezi jednotlivými hrami pexesa pro změnu 
činnosti v průběhu učení. K aktivitě je vhodné zařadit praktické ukázky 
minerálů s různými krystalovými soustavami a jejich porovnání s teorií. 
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Badatelská lekce – Krystalizace soli 
Každý žák si namíchá směs soli a vody dle vlastních kritérií (teplota vody, 
množství soli rozmíchané v roztoku) a vybere vhodné místo 
pro krystalizaci. Do badatelského protokolu zaznamená své předpoklady 
k velikosti a množství krystalů a jejich tvaru. Po vykrystalizování svého 
roztoku vyhodnotí výsledek svého pokusu a vyvodí závěry. Z porovnání 
různých výsledků pokusů vyvodí žáci závěry (velikost krystalů a jejich tvar 
v závislosti na vlastnostech roztoku).  

3. Reflexe  
Zhodnocení hratelnosti pexesa a jeho využitelnosti pro vlastní učení 
Vyhodnocení badatelské lekce s krystalizací soli z roztoku 
Vytvoření myšlenkové mapy tématu minerály – každý žák individuálně, 
kladení dalších možných otázek, prezentace, hledání souvislostí a tvorba 
závěrů „k čemu nám to bude“. 

 
Výsledek 
Výukový blok absolvovalo 10 žáků. 8 žáků se aktivně zapojilo do individuální 
části brainstormingu. 2 žáci potřebovali dopomoc tutora. Všichni žáci se aktivně 
zapojili do tvorby pexesa s pomocí internetu. Polovina žáků potřebovala 
dopomoc prvního kroku, následnou práci ale již zvládli samostatně. U dvou žáků 
byla nutná oprava vytvořeného pexesa, aby bylo možné ho hrát. Dva žáci tvořivě 
navrhli i druhou stranu pexesa. Do tvorby modelů krystalových soustav se 
zapojili všichni žáci, při tvorbě složitějších tvarů si vzájemně pomáhali. Dvojice 
nejaktivnějších žáků organizovala tvorbu plakátu. Při badatelské lekci zvládli 
všichni žáci praktickou část. Polovina žáků potřebovala pomoci při vyvození 
závěrů ze svého pokusu. Myšlenkovou mapu samostatně zvládla vytvořit více 
než polovina žáků. Ostatní potřebovali dopomoc tutora. 
Žáci se aktivně zapojili do výuky a tvorby výukových materiálů dle svých 
individuálních schopností a zájmu. V rámci diskuse o věrohodnosti zdrojů 
pro zpracování pexesa byl prostor pro seznámení s citacemi, druhy médií 
a možného rozporu mezi fakty a názory. Cenným poznatkem bylo samostatné 
objevování a radost z vytvořené pomůcky, která bude použitelná i pro ostatní 
žáky. Naučili se znát základní vlastnosti minerálů pomocí hry. Učili se 
spolupracovat ve dvojicích a zapojovat se do společné práce skupiny, rozvíjeli se 
sociální vztahy. Hodnotili výsledek své práce i práce druhých. Seznámili se 
se způsobem badatelského přístupu a vyhodnocovali samostatně výsledky svých 
pokusů. Propojili si znalosti z různých přírodovědných předmětů. Kompetence 
získané při badatelsky orientované výuce se zhodnotí v každodenním profesním 
životě – rozlišení podstatných informací od méně podstatných, kritické 
posuzování věcí okolo sebe, pátrání po příčinách problémů. Ve fázi, kdy žáci 
nevěděli, k čemu to je a ztráceli motivaci, modelovali jsme vhodné hypotetické 
role. Podstatné bylo také zdržení se hodnocení při chybě a nesmyslné výroky 
žáků zkorigovat později konfrontací s tím, zda je to reálné. Výsledek celého 
projektu byl žáky hodnocen velmi pozitivně a přínosně a požadované výstupy 
ověřeny ústní diagnostikou a písemným testem. 
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Inovativní prvky BOV – badatelsky orientovaná výuka, tvorba individuální 
výukové pomůcky s pomocí internetu, EUR (evokace, 
uvědomění, reflexe) model, propojení znalostí s běžným 
životem, učení formou hry, propojení výuky přírodopisu 
a chemie 

Časová náročnost 8 hodin 
Materiální 
náročnost 

Přístup k internetu pro žáky, papíry, vytištěné modely 
krystalových soustav, potřeby pro přípravu roztoku soli, 
Pepiho misky nebo jiné nádoby pro každého žáka 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 6 
 
Název: 
 

Využití metod venkovní výuky a metod RWCT při výuce 
zeměpisu v 6. ročníku na příkladu zemských sfér. 

Jméno učitele: 
 

Hana Rajmanová 

Období: 
 

1.1.2020 -31.12.2020 

 
Výzva 
Žáci si pomocí vlastní zkušenosti s venkovním prostředím uvědomí přítomnost 
zemských sfér, jejich význam pro život na Zemi a pro ně samé. Zároveň si vytvoří 
vlastní učební materiál dle svých individuálních schopností, který pro ně bude 
srozumitelný. Ten mají možnost konzultovat se spolužáky i s učitelem a ověří si 
tak své předpoklady v průběhu výukového bloku. Možnost učit se venku 
v reálném prostředí podporuje smysluplnost učení a prohlubuje vztahy k místu, 
kde žijeme a blízkého okolí školy. 
 
Řešení 
Výukový blok probíhá částečně v učebně a částečně venku. Využívá metod RWCT 
a je založen na modelu učení EUR. Venkovní část umožňuje žákům rozčlenění 
okolního prostředí do jednotlivých zemských sfér na základě vlastní zkušenosti. 
Výuka je metodicky uzpůsobena pro podporu jednotlivců. 
 
Průběh: 
1.Evokace  

Každý žák obdrží pracovní list (dále „PL“) Bubliny zemské sféry. Do každé 
bubliny má za úkol napsat co nejvíce pojmů, které souvisí se zemskými 
sférami. Jako nápověda je v každé bublině uveden již jeden pojem. 
Proběhne společné sdílení pojmů k jednotlivým sférám, případně zapsání 
nápadů na tabuli.  

2. Uvědomění 
Každý žák dostane PL Zemské sféry. Nejprve proběhne vyjasnění 
jednotlivých pojmů a uvedení příkladů k zemským sférám. 
Vypravíme se s žáky ven a necháme je doplnit si PL o konkrétní příklady 
složek jednotlivých sfér. Následuje společná diskuse nad složkami 
zemských sfér, které žáci v průběhu pobytu venku zaznamenali. Část 
znalostí zjištěná výzkumem venku společně žáci složí v porozumění, a to, 
jak to v přírodě chodí. Každý žák vytvoří samostatně, s podporou učitele 
anebo ve dvojici, mapu vztahů vybraných složek zemských sfér včetně 
zaznamenání typu vztahu (potrava, prostor pro život, zdroj vody apod.). 
Následně zkusí jednu ze sfér vynechat a zhodnotit dopad její absence 
na život na Zemi. 
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3. Reflexe  
Vrátíme se k PL Bubliny zemské sféry a každý si sám za sebe zhodnotí 
správnost pojmů ke každé sféře, případně opraví na základě nově získaných 
znalostí.  Po návratu do učebny každý napíše argumentační esej (cca 10 vět) 
na téma: „Proč jsou všechny zemské sféry důležité?“  
 

Výsledek 
Všichni žáci byli schopni napsat alespoň jeden pojem ke každé sféře na počátku 
hodiny. Většina z 12 žáků se venku aktivně zapojila do vyhledávání příkladů 
zemských sfér. Dva žáci potřebovali větší podporu učitele a ujišťovali se 
zpočátku, zda zadání správně pochopili. Polovina žáků byla schopna samostatně 
pracovat na myšlenkové mapě vztahů bez pomoci učitele. Kromě dvou žáků se 
všem podařilo vytvořit smysluplnou myšlenkovou mapu vztahů. Dva žáci 
zpracovali myšlenkovou mapu pouze z části požadovaných sfér. Všichni žáci byli 
schopni uvést alespoň jeden příklad dopadu zániku jedné ze sfér pro život 
na Zemi, 4 žáci uvedli až 5 různých příkladů. Argumentační esej napsalo 10 žáků 
v poskytnutém čase, dva žáci potřebovali více času na psaní, pracovali 
s podporou učitele a dopsali ji při domácí přípravě.  
 
Venkovní prostředí žáci využili pro silnější vnímání environmentálních souvislostí. 
Zpracování témat přineslo velké množství nových poznatků spojených s reálným 
světem. Realizace projektu vedla ke sdílení poznatků a přemýšlení 
v souvislostech. Zároveň se žáci učili bezpečnému chování v přírodě a učili se 
ve skutečném světě. 

 
Inovativní prvky Metody RWCT, EUR model, propojení znalostí s běžným 

životem, venkovní výuka, propojení s průřezovým 
tématem Environmentální výchova 

Časová náročnost 3 hodiny 
Materiální 
náročnost 

pracovní listy, desky, psací potřeby, tabule 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 7 
 
Název: 
 

Podpora rozvoje žákovských kompetencí v rámci projektových 
dní „Poznej své město“ 
 

Jméno tutora: 
 

Jitka Samková Volemanová 

Období: 
 

1.1. 2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
Výzva podpoří rozvoj žákovských kompetencí v rámci projektových dní „Poznej 
své město“, a to v heterogenních skupinách. V první skupině budou žáci 1. – 2. 
ročníku, ve druhé skupině žáci 3. – 5. ročníku.  
Žáci si rozšíří povědomí o městě Mělník, jeho historických a významných 
památkách, poloze, vzniku a o významných osobnostech. Zároveň si budou 
formovat svou regionální identitu, patriotismus.  
V rámci výzvy bude podpořen rozvoj především: 
- kompetence k učení – žák si vybere vhodný způsob, metodu a strategii 
vlastního učení. Dále bude vyhledávat a třídit informace na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace.  
- občanské kompetence – žák se seznámí s historií města, kulturou, tradicemi, 
díky kterým by je měl respektovat, případně chránit a dále rozvíjet 
- kompetence pracovní – žák se naučí účinně používat pracovní materiály, 
dodržovat vymezená pravidla, budovat si rozhled o ochraně kulturních 
a společenských hodnot, dalším vzdělávání, případně profesní zaměření  
 
Budou naplňovány i ostatní žákovské kompetence, tj. komunikativní, sociální 
a kompetence k řešení problémů.   
 
Výzva podpoří začlenění inovativních prvků, zvláště pak metod kritického 
myšlení, postup dle modelu E–U - R. Závěrem vznikne žákovská kniha o Mělníku, 
regionu, osobnostech a kulturních památkách obecně. Tato kniha poslouží jako 
materiál v následném, rozšiřujícím edukačním procesu. 
Zároveň si žáci na konci projektových dní vyplní test, který ověří úroveň 
získaných znalostí a sestaví si pětilístek na téma Mělník.   
 
Řešení 
Fáze evokace: 1. projektový den 
V této fázi si žák samostatně a aktivně vybavuje to, co již o tématu ví, ujasňuje 
si, na jaké úrovni jsou jeho znalosti. Formuluje si vlastní otázky a hledá odpovědi. 
Je lépe motivován k dosažení cíle.  

- Žák si sestavuje svoji pojmovou, případně myšlenkovou mapu na téma 
Mělník. Žáci 1. – 2. ročníku tvoří společnou myšlenkovou mapu pod 
vedením tutora, mohou do mapy kreslit, ale i zapisovat, a to dle 
individuálních znalostí. Žáci 3. – 5. ročníku tvoří svou myšlenkovou mapu. 
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Tato poslouží k následné vzájemné komunikaci k tématu, propojování 
vzájemných souvislostí, případně k prezentaci.  

- Žák si zakládá svou knihu o Mělníku, s kterou bude po dobu celého 
projektu pracovat a bude jeho výstupem, případně další pomůckou.  

Fáze uvědomění si významu: konec 1. projektového dne, dále 2. – 4. projektový 
den 
V této fázi se žák setkává s novými informacemi formou čteného či psaného 
textu, procházky přímo v místě, fotografiemi atd. 

- Formou práce s textem se žák seznamuje se stručnou historií města, 
polohou a významem názvu Mělník. Na základě vzorového textu posléze 
doplňuje klíčová chybějící slova do upraveného a nekompletního textu. 
Poté proběhne sebekontrola podle správného vzoru. Takto může žák 
pracovat s pomůckou i několikrát za sebou, dokud si klíčová slova 
nezapamatuje. Zároveň odpovídá na otázky.  

- Orientační procházka po historické části centra s pomocí mapy, kde jsou 
zakresleny důležité objekty či místa. Žák tato místa navštíví, pojmenuje, 
ukáže si je na mapě a přečte si základní data a informace. Zaznamenává 
si názvy míst a důležité informace do své knihy. Žáci 1. – 2. ročníku si 
místa kreslí, případně vybarvují a zapisují jen podle své úrovně.  

- Práce s didaktickou pomůckou – přiřazování fotografií navštívených míst 
a objektů se základními informacemi a daty, posléze sebekontrola, 
případně oprava a znovusložení.  

- Formou práce s textem se žák seznamuje s významnými osobnostmi 
města Mělníka. Čte si o nich informace a data, prohlíží fotografie, případně 
konkrétní materiály (knihy, dokumentární snímky, aj.). Na základě 
zjištěných dat a informací přiřazuje k fotografiím jména osobností 
a důležitá, přímo klíčová slova. Žáci 1. – 2. ročníku přiřazují 3 slova, žáci 
3. -5. ročníku 5 klíčových slov. Poté proběhne sebekontrola podle vzoru. 
Takto může žák pracovat s pomůckou i několikrát za sebou, dokud si 
klíčová slova nezapamatuje. Posléze doplňuje do neúplného textu vhodná 
slova tak, aby odpovídaly skutečnosti. Poté opět proběhne sebekontrola.  

- Orientační procházka po městě spojená s navštívením míst, kde žili, či se 
narodili významné osobnosti. V rámci této aktivity vznikne mapa, kterou 
si žák vytvoří. Tuto si zaznamená do své vznikající knihy. Ve škole ji doplní 
i kresby, znaky, fotografie, případně důležitá data.  

Fáze reflexe: 5. – 6. projektový den 
V této fázi si žák třídí, analyzuje vše nové, čemu se naučil, upevňuje si nové 
poznatky, doplňuje nebo přetváří původní myšlenkovou mapu. Jde o zpětnou 
vazbu, která je stejně důležitá jako předchozí dvě fáze.  

- Žák si dokončuje svou knihu o Mělníku 
- Žák si přetváří svou myšlenkovou mapu 
- Žák si upevňuje svoje získané znalosti na didaktických pomůckách, 

s kterými pracoval v průběhu projektových dní 
- Žák si vyplní test (může i několikrát, lze použít i sebekontrolu) 
- Žák aplikuje získané informace v praxi (žák se stane průvodcem po městě 

a aplikuje získané informace z projektových dnů) 
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- Žák 3. – 5. ročníku předvede „krátkou“ dramatizaci (na základě 
dobrovolnosti), kdy si podle věkové kategorie vybere jednu či dvě 
významné osobnosti a ty dramaticky ztvární 

- Žák si napíše pětilístek na téma Mělník  
 
Výsledek 
Všichni žáci pracovali s didaktickým materiálem a textem v rámci metod  
E–U–R, který podporoval rozvoj kompetencí v rámci historie města Mělníka, 
důležitými místy, budovami, sochami, polohou a původem názvu. Ti, kteří 
ve městě bydlí, některá místa a informace o nich znali. V závěru projektu se 85 
% žáků bezpečně orientovalo po městě. Zbylých 15 % žáků se orientovalo 
s pomocí. Jednalo se spíše o mladší věkovou kategorii či žáky, kteří žijí v jiném 
městě. Žáci 1. – 2. ročníku si upevnili dvě důležité informace ke každému místu, 
žáci 3. – 5. ročníku si upevnili pět důležitých informací. Žáci nadaní či s větším 
zájmem o tématiku dokonce zpracovali rozšiřující informace, které ostatním 
prezentovali.  
Novým inovativním přínosem pro všechny žáky byly informace a údaje 
o významných osobnostech Mělníka, které vůbec neznali. Žáci 1. – 2. ročníku 
přiřadili 3 klíčová slova ke každé osobnosti a fotografii, žáci 3. – 5. ročníku 
přiřadili 5 klíčových slov každé osobnosti k jeho fotografii. Díky těmto 
didaktickým pomůckám mohl být zachován individuální postup v získávání 
znalostí a rozšiřování kompetencí každého žáka. Získané znalosti a kompetence 
mohly být aplikovány přímo v praktickém životě.  
Ve vzniklé žákovské knize byly shrnuty základní informace, data, tyto byly 
doplněny ilustračními kresbami či fotografiemi, dokonce i svými pocity, 
zkušenostmi či názory.  Kniha byla zakončena pětilístkem na téma Mělník.  
Myšlenkové mapy, které proběhly ve fázi evokace, byly postupně doplňovány 
dalšími daty, pojmy, u žáků 1. – 2. ročníku i kresbami. Žáci si je přetvářeli.  
 

 
Inovativní prvky Metody kritického myšlení 

Postup dle E-U-R 
Práce s textem dle metod KM 
Tvorba myšlenkových map jako evokačního procesu 
Vznik „své“ knihy o Mělníku jako pomůcky pro další učení 
 

Časová náročnost 30 hodin 
6 projektových dnů po pěti hodinách  

Materiální 
náročnost 

Tisk pracovních listů, fotografií, laminování karet, barevné 
papíry na výrobu své knihy 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 37 - 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 38 - 

 
 

 
 
 
 
 
  



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 39 - 

Případová studie č. 8 
 
Název: 
 

Rozvíjení pracovních, komunikativních a sociálních kompetencí 
v homogenní skupině žáků v 7. ročníku. 
 

Jméno učitele: 
 

Michal Hánl 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
Podpora klíčových kompetencí ve výuce cizích jazyků. Zdokonalování 
a upevňování slovní zásoby ve výuce anglického jazyka formou tvorby didaktické 
pomůcky. Žáci 7. ročníku si v rámci osvojování nových slovíček u tematických 
okruhů dle ŠVP vyrobí ve dvoučlenných a tříčlenných skupinách vlastní pexeso.  
   
Řešení 
Fáze 1:  
Evokace – Zjišťovací otázky např. Z jakého důvodu si myslíte, že...? Jakým 
způsobem by podle vás...? Zažili jste někdy…? Otázky vzbuzují zvědavost. Žáci 
jsou tak seznámeni s vybraným tematickým okruhem dle ŠVP – např. prázdniny, 
cestování, volný čas, svátky a oslavy, jídlo a pití, části těla atd. Nedílnou součástí 
je také seznámení s novými slovíčky, jenž, se týkají konkrétního okruhu. Slovní 
zásobu pro přípravu dalšího kroku si žáci tvoří s pomocí několika zdrojů, 
vyhledávají informace, shromažďují je a třídí.  
Fáze 2: 
Uvědomění si významu informací – žáci vytvoří seznam slovíček, která budou 
tvořit základ didaktické hry a zároveň budou součástí hodnocení slovní zásoby. 
Pracují s různými informačními zdroji, informace třídí a zpracovávají 
do seznamu. 
Fáze 3: 
Žáci si rozdělí role ve skupině a začnou vyrábět vlastní pexeso. Je potřeba 
rozstříhat čtvrtku na stejné čtverce. Vrchní strana všech kartiček musí být stejná. 
Na spodní straně kartiček je pak obrázek a slovíčko, o co se jedná. Když je vše 
hotovo, žáci se pustí do hry. Žák otočí kartičku, přečte slovíčko v angličtině 
i překlad v češtině. Poté otočí další kartičku a snaží se najít stejný obrázek. Pokud 
se mu to podaří, získá bod. Když najde jiný obrázek, obě kartičky otočí zpět 
a pokračuje další žák.  
Fáze 4: 
Žáci hrají na každé hodině v její úvodní části pexeso. Zábavnou formou hry by 
si slovíčka měli opakovat a naučit se je. Formou písemného testu si ověří 
znalosti. Ti žáci, kteří test na slovní zásobu úspěšně napsali, nehrají v úvodní 
části hodiny pexeso, ale připravují si text, který budou následně spolužákům 
prezentovat. Cílem je použít co nejvíce právě naučených slovíček a zvolit si 
z nabídky různých forem komunikace – připravují rozhovor, texty plakátu, 
oznámení na školní chodbu, tvoří emailovou zprávu kamarádovi, vzkaz rodičům, 
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chat spolužákovi, sestaví zákaz ve veřejném prostoru, pokyny k užívání, recept, 
SMS zprávy. Cílem je stimulace reálné komunikace. Učitel neupozorňuje 
na chyby, pouze řekne výraz gramaticky správně. Tím se žák dozví, že 
výslovnost nebyla správná, ale že mu bylo porozuměno. Pokud žák nerozumí, 
učitel informaci opisuje jiným, snazším způsobem. 
Fáze 5: 
Ověření upevnění slovní zásoby probíhá formou písemného testu. Méně úspěšní 
žáci mají díky strategií procvičováním pexesa větší šanci test úspěšně napsat 
a přejít na další fázi, kterou je mluvený projev a aplikace nových slovíček v praxi. 
Posloupnost časové dotace: 
1.- motivace + organizace 
2.-4.- zadání + kontrola 
5.-6.- realizace 
7.- test na upevnění slovní zásoby + vyhodnocení + sebekontrola 
8.- žáci, co nenapsali test – hra pexeso – forma upevnění 
   - žáci, co napsali test – příprava psaného textu na prezentaci nebo příprava 
na rozhovor se spolužákem na dané téma 
9.- prezentace na dané téma nebo prezentace rozhovorů 
10.- test na kontrolu slovní zásoby + vyhodnocení + vzájemné hodnocení Reflexe 
pomocí klíčových slov probíhá průběžně v každé vyučovací hodině. 
 
Výsledek 
Při prvním ověření test žáci napsali v průměru na 67 %. Druhý test žáci napsali 
v průměru na 88 %. 
Žáci jsou nyní lépe schopni zeptat se na základní informace a adekvátně reagovat 
v běžných formálních i neformálních situacích. Mluvit o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. Dále žáci umí vyprávět 
jednoduchý příběh či událost, popsat osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života.  
Žáci pracovali samostatně, systematicky a získali informace z jiných 
vzdělávacích oblastí v rámci výuky angličtiny, např. zeměpisné poznatky 
(anglicky mluvící země), sportovní terminologie, poznatky z návštěvy z jiných 
zemí (muzea, galerie, památky) aj. Pracovali i s mimo učebnicovými texty, se 
slovníky, časopisy, internetem, vlastním sešitem, pracovními listy. Významnou 
roli poskytla žákům autoevaluace, hodnotili sebe i své spolužáky pomocí souboru 
kritérií (body 1-3 za prezentaci, počty slovíček, nonverbální projev, časový limit) 
a zároveň si vytvořili základ vlastního portfolia, kde shromažďují své písemné 
projevy, literární pokusy, mini projekty a pracovní listy. 
Tvorba didaktické pomůcky žáky bavila, aktivizovali svoji činnost ve výuce, 
spolupracovali a pracovali motivovaní. Významným prvkem pro motivaci bylo 
i to, že pomůcku mohou využívat opakovaně a že ji budou dále využívat 
i spolužáci z ostatních ročníků. Systematicky se rozvíjela schopnost vyjadřování 
v cizím jazyce. 
 

 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 41 - 

Inovativní prvky Didaktická hra – pexeso, metody EUR (evokace, 
uvědomění, reflexe), kriteriální vzájemné hodnocení 
 

Časová náročnost 10 hodin 
 

Materiální 
náročnost 
  

Čtvrtky, pastelky, nůžky, papíry, laminovací folie 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 9 
 
Název: Rozvoj matematické gramotnosti a podpora matematického 

myšlení na 2. stupni základní školy. 
 

Jméno učitele: 
 

Markéta Soukupová 
 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 
 

 
Výzva 
Cílem je podpora matematického myšlení porozuměním vztahů ve vzdělávací 
oblasti Číslo a proměnná. V rámci výzvy vzniknou dva pracovní sešity s názvem 
„Rozcvičky“. Pracovní sešity budou vytvořeny ve dvou úrovních obtížnosti a žáky 
rozdělí do skupin „Pythagoras“ a „Thales“. Rozdělením žáků do menších skupin 
podle schopností, tempa práce a úrovně znalostí ve věkově homogenní třídě 
umožní individualizovat výuku a lépe podpořit u žáků osvojení základních 
myšlenkových postupů. Žáci získají dovednost provádět operace a výpočty 
s čísly a proměnnou. Záměrem je, aby si tuto dovednost zautomatizovali, 
dokázali ji použít na typově podobných úlohách, byli schopni dělat dobře 
podložené úsudky a znalosti využili k řešení dalších problémových úloh. 
Ke každému pracovnímu sešitu vzniknou i doplňující sešity s výsledky a řešením 
pro vlastní sebekontrolu nejen správnosti výsledku, ale i při každém kroku 
postupu řešení. Rozvíjení matematické gramotnosti bude podpořeno kombinací 
didaktické pomůcky a individualizovaného přístupu v malých skupinách. 
 
Řešení 
I. fáze 
V první fázi dochází ke společnému seznámení s typovými úlohami, ke sdílení 
strategií k řešení, k seznámení s matematickými zákonitostmi a ke společnému 
sdílení a diskusi. Po společném zavedení všech typů úloh nastala druhá fáze, kdy 
žáci postupovali dle svého individuálního učebního plánu. 
II. fáze 
Každý pracovní sešit obsahuje 30 rozcviček. Každá rozcvička obsahuje 5 skupin 
úloh. První typová úloha se zaměřuje na slovní zadání matematické příkladu 
(podpora čtenářské gramotnosti), druhá na provádění operací s desetinnými 
čísly (i s druhou mocninou a odmocninou), třetí na operace se zlomky (i s druhou 
mocninou a odmocninou), čtvrtá na operace s proměnnou a pátá na řešení 
lineárních rovnic.  
Pracovní sešit pro skupinu „Pythagoras“ obsahuje typy základních úloh a jejich 
obtížnost se postupně zvyšuje tak, aby po dokončení všech třiceti rozcviček mohl 
žák plynule přejít do skupiny „Thales“ a postupně tak zvyšovat svou úroveň 
vzdělání. Pracovní sešit pro skupinu „Thales“ obsahuje typy úloh vyšší úrovně, 
která odpovídá úrovni jednotných přijímacích zkoušek z matematiky. Pracovní 
sešity obsahují zadání rozcvičky a prostor pro výpočty i přidělení získaných bodů. 
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Každý žák si tak bude vědom vlastního postupu v průběhu práce na rozcvičkách. 
K pracovním sešitům patří i sešity s výsledky a řešením pro vlastní sebekontrolu. 
Každý týden žák pracuje na jedné rozcvičce, vypočítá ji, zkontroluje, přidělí si 
body a opraví chyby. Žák každou rozcvičku zpracuje samostatně a až po přidělení 
bodů má možnost k řešení opravy vyzvat spolužáka nebo učitele. Zodpovědnost 
o správnosti řešení úlohy byla přenechána žákovi. Kontrolu provede učitel. 
 
Výsledek 
Učitel má při práci v malých skupinách dostatek času na otázky žáků (existuje, 
kde najdeme…), podporu matematické argumentace a vysvětlování. V průběhu 
výzvy došlo k rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtu, 
osvojování si nezbytných algoritmů a zefektivnění využívání osvojeného 
matematického aparátů. Žáci se naučili odhadovat výsledky a potvrdit si 
správnost svého výpočtu. Tím, že žáci zažívali radost z úspěšného vyřešení úlohy 
a pochopili postupy, rozvíjela se důvěra ve vlastní schopnosti, vytrvalost 
a přesnost. Aktivizoval se jejich přístup k předmětu. Podpořilo se užívání 
matematického jazyka (práce s výrazy a symboly). 
Rozcvičku psali žáci 2. stupně minimálně dvakrát týdně. Po absolvování všech 
rozcviček žáci dosahovali lepších výsledků a 8 z 10 žáků v jedné třídě úspěšně 
řešili rozcvičky na plný počet bodů. Ostatní vyřešili úlohy s podporou učitele. Za 
velmi podnětné se ukázalo neustále upevňování a opakování řešitelských 
strategií daných typových úloh. Všichni žáci poznali, že účinná práce s chybou je 
často nejrychlejší cesta k novému poznání.  
Vytvořením pracovních sešitů „Rozcviček“ ve dvou úrovní obtížnosti došlo 
k individualizaci výuky a podpořilo tak matematické myšlení většiny žáků.  
 

 
Inovativní prvky Vlastní pracovní sešity „Rozcvičky“ pro skupiny Pythagoras 

a Thales, diferencovaná výuka, metody kritického myšlení 
(„Rozcvičky“ lze využít v každé fázi modelu učení EUR) 

Časová náročnost 
realizace výzvy 

30 hodin 
 

Materiální 
náročnost 

10 x tisk pracovních sešitů (každý sešit 67 stran) a sešitů 
s výsledky a řešením (každý sešit 67 stran) + 2 x tisk pro 
učitele a školu 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 10 
 
Název: 
 

Podpora matematického myšlení v 5. ročníku 
 

Jméno tutora: 
 

Kamila Strnadová 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
 Výzva podpoří u žáků samostatné uvažování a budování vlastních strategií 
prostřednictvím vytvoření přiměřených úloh pro každého žáka. V rámci výzvy 
vznikne 150 úloh z matematického prostředí pavučiny, pyramidy, autobus, 
výstaviště, hadi, které budou odstupňováni do tří úrovní obtížnosti, čímž dojede 
k individualizaci výuky v rámci věkově homogenní skupiny 5. ročníku. Výzva 
podpoří aktivní přístup žáků při tvoření map pokroku, záznamových archů 
řešitelských strategií a nových poznatků. 
 
Řešení 
I. fáze 
Pro podporu matematického myšlení byly využity problémové úlohy z prostředí: 
pavučiny, pyramidy, autobus, výstaviště, násobilkové obdélníky. V první fázi 
došlo ke společnému seznámení s prostředími, ke sdílení strategií k řešení, 
k seznámení s matematickými zákonitostmi a ke společnému sdílení a diskusi. 
Po společném zavedení všech typů úloh nastala druhá fáze, kdy žáci postupovali 
dle svého individuálního učebního plánu. 
II. fáze 
Ke každému prostředí bylo vytvořeno min.36 problémových úloh, které byly 
odstupňované do pěti úrovní obtížnosti. Tak vzniklo min. 180 aktivit. Jednotlivé 
úkoly byly zpracovány na samostatných kartičkách, zalaminovány, určené 
i k opakovanému využití. Ke každé úloze byla připravena sebekontrola. Úkolem 
žáka bylo vybrat si úlohu dle úrovně, úlohu přepsat do pracovního listu, zapsat 
do evidence plánu. Žák si vybranou úlohu vložil do popisovací folie a zpočátku 
převážně metodou „pokus omyl“ hledal řešení a svoji řešitelskou strategii. 
Prvotním cílem bylo, aby se žák snažil úlohu řešit samostatně, ale každý měl 
možnost k řešení vyzvat i svého spolužáka nebo učitele. Po vyřešení žák využil 
kartičky se sebekontrolou a výslednou práci zapsal do svého záznamového 
archu. Zodpovědnost o správnosti řešení úlohy byla přenechána žákovi. 
 
Výsledek 
Každý žák se seznámil s poznávacím procesem: zkušenost, evidence, odhalení 
vztahu, zápis. Ze 17 žáků bylo 10 žáků schopno již samostatně proces popsat, 
rozklíčovat a snažilo se vést i případnou diskusi. Zbývající žáci potřebovali 
učitelovu podporu. Za velmi podnětné se ukázalo neustálé upevňování 
a opakování řešitelských strategií: pokus-omyl, vizuální a pohybová podpora, 
evidence tabulkou i řešení „od konce“.  Min. polovina žáků byla schopna i jasně 
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formulovat a předat svoje strategie(fígly) při řešení problémových úloh. Tím, že 
bylo neustále podporováno příznivé klima, žáci si mohli vybrat úlohu přiměřené 
úrovně, měl každý žák možnost dosáhnout osobního maxima bez nežádoucího 
vlivu srovnávání s ostatními. Kromě 2 žáků byli žáci schopni úlohy nejen řešit, 
ale i tvořit a v nich aplikovat a modelovat osvojené poznatky. Všichni žáci 
poznali, že práce s chybou je často nejrychlejší cesta k novému poznání. Velmi 
přínosné bylo i hodnocení výukové bloku, kdy většina žáků vyřešila min. 5 úloh. 
Součástí hodnocení byly převážně otázky: Která aktivita byla náročná, přínosná, 
zcela nová? Kdo využil pomocníka? Jak se při řešení cítili? Role učitele 
při hodnocení spočívala převážně v poskytnutí zpětné vazby k přístupu žáků 
k řešení a k volbě obtížnosti úloh: polovina žáků uměla kriticky volit obtížnost 
a žáci byli schopni si svůj pokrok řídit sami. Ostatní se buď podceňovali, nevěřili 
si a raději volili úlohy snadné, nebo ve snaze „být nejlepší“ volili úlohy nejvyšší 
obtížnosti, na jejichž řešení nebyli ještě svými zkušenostmi připraveni.  
Tvorbou úloh ve třech úrovní obtížnosti došlo k individualizaci výuky a podpořilo 
matematické myšlení všech žáků 5. ročníku. 
 

 
 
Inovativní prvky mapy pokroku, individuální plány, řešitelské strategie, 

didaktické karty 
Časová náročnost 
realizace výzvy 

30 hodin 
 

Materiální 
náročnost 

60 x barevný tisk A4 a laminace na výrobu karet,100 x tisk 
A4, pracovních listů na zápis – černobílý tisk 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 11 
 
Název: 
 

Podpora finanční, matematické a sociální gramotnosti v rámci 
projektu Kavárna pro 3. – 5. ročník. 
 

Jméno tutora: 
 

Jitka Rubínová 

Období: 
 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 
Výzva 
Projekt Kavárna je založen na realizaci kavárny pro rodiče a přátele školy. Je 
zaměřen na podporu matematické gramotnosti: odhady, zaokrouhlování, 
desetinná čísla(haléře), převody jednotek, slovní úlohy s penězi. Z finanční 
gramotnosti se žáci seznámí s termíny náklady, tržby, zisk. Projekt podpoří 
smysluplné nakupování s ohledem na přírodu a upevní i sociální gramotnost 
a konverzaci v angličtině.  
 
Řešení 
Projekt je třídenní. Dva dny probíhá příprava a jeden den realizace. 
Program: 
1. Založení kavárny 
Skupina (max. 8 dětí) se dohodne na založení kavárny, stanou se spoluvlastníky 
kavárny, vymyslí si název a rozdělí si role pro skupinovou práci. 
 
2. Sestavení menu kavárny 
Žáci se dohodnou na jídelním a nápojovém lístku. Musí zohlednit možnosti 
(vybavení) prostoru, kde budou menu připravovat i časovou náročnost 
na přípravu jednotlivých pokrmů a nápojů. 
 
3. Příprava nákupního lístku 
Podle menu a jednotlivých receptů si připraví nákupní lístek. Odhadnou cenu 
jednotlivých položek, vyhledají cenu jednotlivých položek z nákupních letáků 
nebo na internetu. Vyberou si obchod, kdy si zboží nakoupí. Ceny zaokrouhlí 
na celé koruny a vyzvednou si dle svého odhadu zálohu. Na zálohu jim bude 
vystaven doklad s důrazem na osobní odpovědnost za přijmutí finanční 
hotovosti. 
 
4. Příprava nabídky a kalkulace prodejní ceny 
Na základě předpokládaných nákladů za nákup potravin si majitelé kavárny 
stanoví prodejní cenu výrobků.  Seznámí se s cenovou politikou – poptávka, 
marketingová strategie, výrobní náklady. Seznámí se a přemýšlí i o nákladech, 
které by nastaly, pokud by se rozhodli kavárnu otevřít v reálném životě, jako je 
pronájem prostor, nákup či pronájem zařízení, náklady na energie, úrok 
za půjčku (záloha za nákup). 
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5. Plán na přípravu Kavárny: prostory, vybavení, materiální zajištění 
Žáci si promyslí a zajistí si materiální zázemí. Při tomto krátkodobém projektu 
využíváme materiální zajištění, které je půjčené, majetkem školy atd. 
Do nákladů je nepočítáme, ale děti s nimi seznámíme. 
 
6. Nákup potravin 
Žáci si rozdělí nákupní seznam a nejlépe ve dvojicích společně nakoupí.  
Respektují pravidla pro nákup: jsem zodpovědný sám za sebe, respektuji 
všeobecná pravidla slušného chování (nezapomenu poprosit a poděkovat), 
nevolám a neběhám za tutorem obchodě, pokud potřebuji pomoc, oslovím 
zaměstnance obchodu nebo jiné nakupující, neopouštím zónu pokladen, zaplatím 
a počkám za pokladnou, uchovám všechny doklady o nákupu.  

Seznámí se a pracují i s Desaterem odpovědného nakupování: 

1. Pravidlo 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

Kupujeme jen to, co potřebujeme, funkční věci necháváme dosloužit, abychom 
nevytvářeli zbytečný odpad. Kupujeme výrobky na více použití, které dlouho 
vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavujeme tak, aby je 
mohl využít ještě někdo jiný, a pokud to nelze, tak aby alespoň materiál z nich 
mohl být znovu zužitkován. 

2. Biologicky rozložitelné, recyklované a recyklovatelné materiály 

Dáváme přednost výrobkům (včetně jejich obalů), které jsou biologicky 
rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci 
ve své obci. Upřednostňujeme výrobky (a obaly) z recyklovaných materiálů 
(např. papíru). 

3. Čím méně obalů, tím lépe 

Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou 
obaly vratné a znovu použitelné, opětovně naplnitelné. Naopak nevhodné jsou 
obaly na jedno použití. Také upřednostňování koncentrátů znamená menší 
množství obalového odpadu. 

4. Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské 
zdraví 

Zvažme nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, 
které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těžko 
odbouratelné. Zejména je-li dostupná šetrnější alternativa. 

5. Výrobky a potraviny zblízka 

Nakupováním místních produktů podporujeme místní živnostníky, a tím 
i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníme životní prostředí, protože snižujeme 
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nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříme tak ovzduší, vodu, silnice, 
pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy. 

6. Výrobky šetřící zdroje a energii 

Dáváme přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou suroviny 
i energie využívány s maximální efektivitou.  

7. Zohlednění sociálních aspektů 

Upřednostníme výrobky či služby chráněných dílen či obdobných organizací 
se sociálním programem. Myslíme na usnadnění vstupu a pohybu 
pro handicapované osoby. Odmítáme produkty dětské práce. 

8. Produkty z ekologického zemědělství a šetrně obhospodařovaných lesů 

Kupujeme produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání 
umělých hnojiv a pesticidů. Dbáme na to, aby dřevěné výrobky pocházely 
z šetrně obhospodařovaných porostů, a ne z tropických pralesů či jiných míst, 
kde kácení ohrožuje původní ekosystémy a s nimi vzácnou faunu a flóru – včetně 
mnohdy neobjevených druhů, které by mohly být využity v medicíně nebo jinak 
prospěšným způsobem. 

9. Výrobky spravedlivého obchodu Fair Trade 

Kupujeme výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný 
management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích. To se 
týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně 
potřebujeme. 

10. Výrobky dokládající své kvality týkající se vlivu na zdraví a životní prostředí 
certifikátem (ekoznačkou) 

 

 

Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty systémy ekologického značení. 
Taková ekoznačka na výrobku znamená, že daný produkt splňuje předepsaná 
kritéria vlivu na životní prostředí a zároveň má stejné užitné vlastnosti jako 
obdobné výrobky na trhu. Nezávislá agentura, která certifikát uděluje, tak 
vlastně provádí „detektivní práci“ za spotřebitele. 

7. Příprava pokrmů a nápojů 
Majitelé kavárny si předem jasně stanoví, kdo jaký pokrm připravuje a kdo je 
za kvalitu zodpovědný. Při přípravě děti dbají všech hygienických pravidel 
a používají rukavice. Hotové výrobky skladují ve vhodných podmínkách. 
8. Příprava prostředí kavárny 
Příprava posezení, jídelních lístků, reklamních plakátů, výzdoba stolů, 
informačních cedulí. 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 57 - 

 
 
 
9. Otevření kavárny 
Před otevřením kavárny byla stanovena Pravidla obsluhy: vřelé chování (můj 
zákazník můj pán, nabízet efektivně, ale nevtíravě produkty, které je potřeba 
prodat), objednávky zapisovat a evidovat, účet položit na talířek s ubrouskem, 
vrátit vždy přesně, vybrané peníze vložit do společné kasy, odnášet v průběhu 
obsluhy nádobí. 
 
10. Realizace kavárny 
Žáci hrají roli majitele kavárny, číšníky i kuchaře. Ke svým rodičům a ostatním 
návštěvníkům kavárny přistupují jako k zákazníkům, neznámým lidem. 
Při konverzaci používají češtinu i angličtinu. 
 
11. Úklid 
 
12. Vyúčtování 
Konečná bilance probíhá až další den po uzavření kavárny. Celodenní příprava, 
provoz kavárny, obsluha a úklid je pro děti vyčerpávající. Následný den je 
potřeba zjistit tržby, skutečné náklady a spočítat „zisk.“  
 
 
Výsledek 
Maximální přínos tohoto projektu je, že reálný nákup, vaření, obsluhování 
a práce s penězi oslovila všechny děti.  Projekt Kavárna měl velký význam 
i v zapojení rodičů, přemýšleli o výuce matematiky. Rodiče si vše zažili, vnímali, 
podpořili.  Projekt podporoval efektivní spolupráci, k důvěře ve schopnosti vlastní 
i druhých a k zodpovědnosti. Kavárna se otevřít musela, když měli přijít 
objednaní hosté, nebyl to jen projekt na papíře. Vymyslet název kavárny a logo 
bylo asi to nejsnazší. První nesnáze dělalo sestavení menu. Vyrovnat se 
s podmínkami ve škole a pochopit, že cílem není ohromit nejsložitějším, 
nejexotičtějším receptem ostatní, bylo někdy velmi obtížné a ukázalo se, že 
pro některé i nereálné. Děti často měnily názory a bylo pro ně těžké udělat 
konečné a samostatné rozhodnutí. Při nakupování nevědí, co kolik stojí, kde mají 
zboží hledat, Při dopolední přípravě se projevily nedostatky při plánování. Projekt 
odhalil silné i slabé stránky jednotlivých žáků. Projevilo se, kdo umí pracovat 
pr  tým, kdo organizovat, kdo chce rozhodovat, kdo dělá a kdo jen mluví. 
Odpolední realizace proběhla v euforii a nervozitě. Většina dětí netušila, co mají 
od návštěvy rodičů čekat, jak to vše zvládnou a měly strach i z komunikace 
v angličtině. Příjemná atmosféra, kterou rodiče svým dětem vytvořili, byla pro 
většinu velmi povzbuzující a byla radost sledovat, jak si realizaci „opravdové 
kavárny“ užívají. Úskalím pro všechny majitele kavárny byla finanční uzávěrka 
projektu. Náklady, tržby, zisk…a schopnost dokončit vyúčtování dle zadaných 
kritérií se nedařilo už s takovým nadšením, děti   si chtěly hlavně rychle rozdělit 
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zbylé peníze. ze schopnosti spolupracovat a vydat ze sebe to nejlepší, když teče 
do bot.  
Projekt je rozhodně nutné opakovat v určitých intervalech, aby bylo možné 
znova využít té silné stránky a zaměřit se na ty slabší, které rozvineme 
a dovedeme k cíli celého projektu, čímž je finanční i sociální gramotnost. 
 

 
Inovativní prvky Propojení simulační výuky s realitou. 

 

Časová náročnost 30 hodin 
Materiální 
náročnost 

Přístroje a potřeby na vaření, přípravu pokrmů 
a servírování. Tisk jídelních lístků. Materiály na výzdobu. 
Zázemí pro vytvoření kavárny. 

Personální 
náročnost 

2 učitelé 
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Případová studie č. 12 
 
Název: Aktivizace přístupu žáků a utváření pozitivního vztahu k výuce 

tematického okruhu „Místo, kde žijeme“. 
 

Jméno tutora: 
 

Ivana Konvalinková 

Období: 
 

1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

 
Výzva 
Výzva se orientuje na výuku tematického okruhu Místo, kde žijeme. Cílem této 
výzvy je upevnění a rozšíření znalostí o České republice aktivním přístupem 
každého žáka a využití metody Učíme se navzájem. Cílem je i zvýšení vlastního 
zájmu žáků o další poznávání naší republiky.  
V rámci výzvy vznikne pro každý kraj ČR informační text, pracovní list, dvě 
didaktické pomůcky a test. Další didaktickou pomůckou budou slepé mapy ČR. 
 
Řešení 
V první fázi realizace proběhla práce s textem o jednotlivých krajích metodami 
RWTC. 
Pro práci s textem jsme využili metody Ano – Ne, Alfa box a Skládankové učení. 
Jednotlivé metody jsme pravidelně střídali po krajích, aby došlo k upevnění všech 
strategií, které tyto metody pro efektivní učení vyžadují.  
Ve druhé fázi došlo k upevnění klíčových informací pomocí práce s didaktickými 
pomůckami. První didaktická pomůcka obsahovala klíčová slova, která žáci 
přiřazovali k jednotlivým krajům. Druhá didaktická pomůcka byla tvořena 
otázkami, ke kterým žáci nejdříve hledali odpovědi na dalších kartičkách 
a později již odpovědi psali a sebekontrolou si zjišťovali, zda odpověděli správně. 
S didaktickými pomůckami se učili samostatně i navzájem. Pracovali i mapou ČR 
a didaktickou pomůckou na slepé mapy a učili se určit názvy měst, řek a pohoří. 
Třetí fáze byla ukončena zjištěním již osvojených poznatků psaním testů.  
Všechny fáze se opakovali vždy po jednotlivých krajích. 
 
Výsledek 
Při skupinovém učení a při práci s textem metodami RWCT se ukázalo, že se 
hlavně rozvíjela schopnost spolupráce, respektování pravidel pro skupinovou 
práci, učili se třídit informace, formulovat myšlenky, hledat důkazy pro tvrzení, 
klást informace do souvislostí. Potvrdilo se, že někteří žáci mají schopnost 
spolupráce vrozenou, někteří se ji učili, a až s nabytými zkušenostmi se jejich 
schopnost spolupráce úspěšně rozvíjela. Zároveň se i potvrdilo, že některým 
žákům nevyhovuje získávání informací společnou činností a učí se raději sami. 
Kooperativní učení tak bylo velmi efektivně doplněno prací s didaktickými 
pomůckami, kdy děti procvičovaly a upevňovaly získané informace převážně 
samostatně, pracovaly se sebekontrolou a samy si řídily jaké informace již vědí, 
co si potřebují ještě upevnit nebo se naučit. Následné ověření získaných 
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vědomostí při vyplňování pracovního listu prokázalo efektivitu používání 
vytvořených didaktických pomůcek ve výuce.  
Během procesu zpracování této výzvy vznikla myšlenka na vytvoření testů 
samotnými žáky. Každý žák vytvořil test pro svého spolužáka na základě 
vlastních získaných znalostí.  
V rámci výzvy jsme upevnili některé kompetence k učení, práci 
se sebekontrolou, zásady vzájemného učení a práci s textem a žáci se naučili 
efektivně využívat nové tři metody kritického myšlení. 
 

 
 
Inovativní prvky  

Metody RWCT. Práce s didaktickými pomůckami. Učení se 
navzájem. 

Časová náročnost 30 výukových hodin 
 

Materiální 
náročnost 

Tisk učebních materiálů, pracovních listů, laminování map 
a dalších didaktických pomůcek. 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 

 
Metody 
 
Ano – Ne 
Evokace: 
Žáci si samostatně přečtou tvrzení v tabulce a rozhodnou se, zda jsou podle nich 
pravdivá či nikoliv. Svoji odpověď zapíšou do sloupečku „Před čtením“. Učitel 
poté může zmapovat rozptyl žákovských odpovědí. (Záměrem je sdílet větší či 
menší různost odpovědí u jednotlivých výroků. Nejde mu o jakékoli 
vyhodnocování správnosti.) 
Uvědomění si významu nových informací: 
Žáci si samostatně přečtou text, odloží jej, vrátí se k tabulce a do sloupce 
„Po čtení“ zapíšou, zda jsou tvrzení pravdivá či nikoliv (bez souběžného vracení 
se k textu). Učitel může zmapovat například počet změněných odpovědí, které 
žáci ve své tabulce mají.  
Reflexe: 
Učitel společně se žáky prochází jednotlivé výroky a žáci, již s pomocí textu, 
hledají pro své odpovědi ano – ne důkazy v textu, diskutují o nich. Někteří se 
v té chvíli ubezpečí o své odpovědi v prostředním sloupečku – a do pravého si ji 
jen přepíšou. Někteří se pomocí důkazů z textu rozhodnou pro změnu své minulé 
odpovědi.  
 
 
 



 Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 
 

- 64 - 

Alfa box 
Metodu Alfa box můžeme použít pro fázi Uvědomění si významu nových 
informací a reflexe. Žák pracuje s textem a metoda mu slouží k výběru klíčových 
míst, citátů z textu.  
Citát by měl začínat klíčovým pojmem a příslušným písmenem. Učitel rozdělí 
žáky do skupin o 3-5 členech. Každá skupina dostane flipový papír, fix, 24 
lístečků jedné barvy (každá skupina má jinou barvu), lepicí pásku.  
První fáze: Učitel skupinám ukáže na flipu nakreslené schéma centrálního Alfa 
boxu (6 x 4 políčka, v každém jedno písmeno): (některé skupiny použijí fixy, 
některé papír skládají)  
Žáci píšou na každou barevnou kartičku právě jeden pojem, který se vztahuje 
k tématu a jehož zápis začíná stejným písmenem jako box, do něhož kartičku 
přilepí. Limit, který již považujeme za splněné zadání: maximálně 3 volná 
políčka, tedy alespoň 21 zaplněných políček. Žolík v jednom z políček má 
schopnost zastoupit jakékoli písmeno abecedy, a skupiny jej tudíž mohou využít 
pro zápis odpovědi, na niž tu jinde „není vhodné písmeno.   
 
Jakmile skupiny postupně splní tento úkol, vyvěsí své alfa boxy na stěny učebny 
– vzniká naše galerie skupinových alfa boxů.  
Druhá fáze práce touto metodou bude již probíhat individuálně. Žáci mají obejít 
všechny alfa boxy v místnosti, vybrat, přenést a přilepit na centrální box kartičky 
s těmi pojmy, které vyhovují zadanému kritériu. U jednoho písmene centrálního 
alfa boxu mohou žáci shromáždit jednu či více kartiček, některé políčko třeba 
zůstane prázdné. Po přenesení vybraných kartiček na centrální alfa box se žáci 
vrátí na svoje místa. Nyní je již na uvážení, záměru a cíli učitele, jak budou 
s centrálním alfa boxem dál pracovat. Např. všichni společně procházejí všechna 
políčka, komentují si je, vysvětlují, kladou otázky…; vyberou společně jen 
některá z políček a těm se věnují přednostně. 
 
Skládankové učení 
    V domovských skupinách 
Žáci jsou v domovských skupinách (čtyřčlenných, maximálně pětičlenných). 
Učitel žákům sdělí, že hlavním úkolem bude porozumět části textu. (Na konci 
hodiny by měl každý rozumět celému textu.) Členové čtyřčlenných skupin se 
rozpočítají, kdo má číslo 1, kdo 2, kdo 3 a kdo 4.              
     Přerozdělení žáků do expertních skupin 
Učitel žákům sdělí, že text, s nímž budou pracovat, rozdělil do čtyř částí. Všechny 
jedničky ve skupinách zodpovídají za první část textu. Všechny dvojky za druhou 
část… 
Když tomu žáci porozumí, vyzveme jedničky, aby vytvořily skupinu, dvojky též 
vytvoří skupinu, i trojky a čtyřky. 
Varianta: Místo tohoto nahodilého rozdělení žáků můžeme zvolit variantu, kdy 
do domovských skupin rozdáme sady textů-a žáci sami si je rozdělí podle svého 
zájmu, možností…   
Četba textu, příprava, volba strategie 
Nově vzniklé skupiny jedniček, dvojek, trojek a čtyřek jsou „expertní skupiny“. 
Jejich úkolem je přečíst přidělenou část textu, porozumět jí, prodiskutovat, 
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shodnout se na obsahovém shrnutí. Poté je třeba vytvořit strategii, postup, 
kterými jednotliví experti předají své znalosti po svém návratu do domovské 
skupiny. (Je to časově náročná činnost.)     
Experti učí domovskou skupinu 
Když expertní skupiny ukončí svoji práci (osvědčuje se, když učitel centrálně určí 
čas na práci v expertních skupinách), vrátí se žáci do původních, domovských 
skupin a učí ostatní tomu, co prodiskutovali a připravili v expertní skupině.  
Po práci metodou skládankové učení následuje ověření znalostí v rámci celé 
třídy: Žáci mohou odpovídat na otázky, které kladou experti v rámci jednotlivých 
domovských skupin, otázky může centrálně pokládat učitel, žáci mohou 
individuálně psát na téma zadané učitelem nebo vytvářet sami či ve skupinách 
produkt, který prokáže míru jejich získaných znalostí. 
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Případová studie č. 13 
 
Název: 
 

Individualizace výuky přírodopisu pro žáky 2. stupně s využitím 
prvků dramatizace. 
 

Jméno učitele: 
 

Hana Rajmanová 

Období: 
 

1.1.2020 – 31.12.2020 

 
Výzva 
Individualizace výuky přírodopisu pro heterogenní skupiny žáků 2. stupně na 
tématu fyziologie rostlin s využitím prvků dramatizace. 
 
Řešení 
Výukový blok využívá metod RWCT, individuálního učení pomocí obracecích karet 
a prvky dramatické výchovy. Při dramatizaci klade důraz na spolupráci a reflexi 
procesu učení. 
 
Průběh: 
    1. Evokace  

Jako evokační metodu využijeme Černou ovci (příloha č. 1). Úkolem žáků 
je z nabídky slov vybrat jedno, které k ostatním nepatří a zdůvodnit proč. 
Zároveň mají dát od souvislosti ostatní slova a vymyslet společné téma. 
 

2. Uvědomění 
Každému žákovi dáme text příběhu O životě rostliny (příloha č. 2). Žáci si 
ho samostatně přečtou. Jejich úkolem bude společně celý příběh zahrát. 
Podle počtu žáků si rozdělí role v příběhu (navrhované role: vypravěč, 
režisér, výtvarník, herci). Žákům předáme rekvizity, které mohou použít, 
případně si výtvarník skupiny může vytvořit své. V průběhu příprav 
dramatizace učitel podporuje žáky ve spolupráci a efektivního řešení 
konfliktních situací. 
 

3. Reflexe  
Po sehrání celé scénky se vrátíme ke slovům ze začátku výuky a každý 
žák sepíše jednoduchý text o fungování rostliny s využitím slov z Černé 
ovce. Ve dvojicích si žáci sdílí své texty. Zájemci mohou přečíst nahlas. 
 

4. Práce s pracovním listem a přehledem učiva  
Každý žák vyplní Pracovní list: Fyziologie rostlin (příloha č. 3) s pomocí  
 

Přehledu učiva: Fyziologie rostlin  
Pro naučení buněčných organel a jejich funkcí využijí žáci obracecí kartičky 
ze sady Buněčné organely (příloha č. 4). Následně se žáci rozdělí do dvojic 
a vzájemně si poznatky sdílí. Učitel postupně prozkouší v průběhu hodiny 
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všechny žáky a poskytuje zpětnou vazbu. Pro žáky se slabšími výsledky případně 
doporučí další domácí přípravu a naplánuje další přezkoušení.  
 
Výsledek 
Do evokační fáze výukového bloku se zapojilo aktivně 10 žáků z 12 ve skupině. 
Dva žáci měli problém s vyřazením jednoho ze slov a jeho odůvodněním.  
V dramatizační části se zapojili do aktivity všichni žáci dle svých individuálních 
dovedností a preference zájmu. Vypravěč úzce spolupracoval s režisérem, který 
se zhostil role organizátora celé dramatizace. Výtvarník se zčásti zapojil 
do tvorby pomůcek, využil ale zároveň všechny pomůcky dodané učitelem. Mezi 
herci docházelo k drobným konfliktům, které ale vyřešil většinou režisér ve 
spolupráci s vyučující. Reflexní aktivitu zvládli všichni žáci.  
Pracovní list zvládli vyplnit všichni žáci, několik potřebovalo podporu prvního 
kroku od učitele. 
Učivo o buněčných organelách úspěšně zvládla, s pomocí obracecích kartiček, 
většina žáků v průběhu výuky. Tři žáci si odnesli pomůcku k domácí přípravě. 
Dramatizace udržela pozornost žáků a zvýšila jejich zájem o učivo. Někteří žáci 
pochopili učivo, až když ho předváděli a získali poznatky přes osobní zkušenost. 
Průběh podpořil kreativitu a schopnost verbální i nonverbální komunikace. 
V průběhu řešení konfliktů ve skupině se společně s učitelem podporoval mezi 
žáky rozvoj empatie. Významným prvkem při dramatizaci textu a výběru rolí 
byla podpora kompetence k řešení problémů. Žáci se aktivizovali a pestrá 
nabídka rolí umožnila každému zvolit si vlastní způsob projevu a míry zapojení. 
 
  

 
 
Inovativní prvky Metody RWCT, EUR model, dramatizace 

 
Časová náročnost 5 hodin 

 
Materiální 
náročnost 

Pracovní listy, rekvizity do dramatizace (např.: plastové 
míčky s popisem O2, CO2 a voda), papíry, pastelky 
 

Personální 
náročnost 

1 učitel 
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Případová studie č. 14 
 
Název: 
 

Projektová výuka a podpora pracovních, komunikativních 
a sociálních kompetencí v heterogenních skupinách žáků 1. a 
2. stupně  
 

Jméno učitele: 
 

Veronika Dorma 

Období: 
 

1.1. 2020 – 31. 12. 2020 

 
Výzva 
Podpořit u věkově smíšeného kolektivu vyšší úroveň spolupráce a komunikace. 
Vytvořit něco opravdového, co mohou využívat i ostatní. Přirozeně se učit cizímu 
jazyku (angličtina) v tandemové výuce. Používat sebereflexi vedoucí k lepšímu 
využití svých schopností a dovedností. Problém začít chápat jako výzvu 
umožňující aktivní nalezení kreativního řešení. 
Postavit pec na pizzu a chleba z přírodního a recyklovaného materiálu. 
Zkultivovat zeleň v okolí a vytvořit příjemné posezení a místo k přípravě pokrmů.  
 
Řešení 
Je důležité, aby byl rodilý mluvčí do celého dění správně začleněn. Zdatnější žáci 
se v úvodních částech střídají v překladu pokynů česky mluvícího vyučujícího. 
Úroveň anglického jazyka česky mluvícího vyučujícího by měla být dostačující ke 
komunikaci s rodilým mluvčím. Žáci jsou na začátku namotivováni, aby se zeptali 
opisem, pokud slovo neznají v angličtině.  
 
Nevím, jak se řekne stůl. Zeptám se: Má to čtyři nohy. Je to dřevěné. … 
 
Učitel se snaží nové slovo zopakovat a zkouší jej správně vyslovit, pokud jej 
rodilý mluvčí opravuje. Mělo by to žáky motivovat, aby se nebáli naučit se 
správnou výslovnost. Správná výslovnost je klíčem k pochopení v komunikaci 
v cizím jazyce. Žáci by měli být podporováni, aby se nebáli mluvit, pokud si 
nejsou jistí, ať už gramatikou nebo slovíčkem. Čech by také rozuměl větě: Já mít 
hlad. My bychom jej jistě chápavě opravili: Já mám hlad. / Mám hlad. Při plnění 
úkolů v anglickém jazyce jednotlivé skupiny rodilého mluvčího aktivně 
vyhledávají. 
 
BLOK I 
Plánování a příprava prostoru 
Žáci mají pracovní oděv a jsou vybaveni rukavicemi a různými nástroji na úpravu 
zeleně. Vyučující poučí žáky o bezpečném používání nástrojů. Podpoří je, aby v 
objevených problémech viděli spíše výzvu, na které se mohou něco naučit. 
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1. HODINA 
Představení projektu žákům. V budoucnu se pravděpodobně nebudete živit 
stavěním pecí. To hlavní, o co tu jde, je naučit se spolupracovat a kreativně se 
zapojit do řešení úkolů.  
Rodilý mluvčí představí žákům všemi přinesené nástroje a pomůcky. Všichni se 
snaží nová i známá slova vyslovit včetně vyučujícího. 
Každý z žáků obdrží část textu o peci na pizzu a chleba (viz příloha č. 1). Žáci 
mají za úkol si během pár minut přečíst svůj text a poté nabyté informace svými 
slovy sdělit ostatním. Je zvolen zapisovatel (ze starších žáků). Ten si dělá 
poznámky toho, co jednotliví žáci zjistili. Zároveň kladou žáci doplňující otázky, 
které je k tématu napadají a snaží se najít odpověď. Pokud nepřijde od žáků, měl 
by je vědět učitel z dříve prostudovaného materiálu (viz příloha č. 2). Vše je 
překládáno rodilému mluvčímu žáky, popřípadě dopomůže učitel. 
 

2. HODINA 
Poté, co se žáci s tématem seznámili, předá učitel zapisovateli zadání 
pro jednotlivé skupiny (příloha č. 3). Ten má za úkol koordinovat jejich rozdělení 
tak, aby bylo v každé skupině nejméně po jednom starším a mladším žákovi. 
Žáci mají společně za úkol zhodnotit obtížnost jednotlivých úkolů, a podle toho 
sestavit složení skupin. Při následné rozdílné vytíženosti jednotlivých skupin je 
možné mezi nimi přecházet. Žáci vše překládají rodilému mluvčímu, učitel je 
nápomocen.  
Žáci začínají pracovat ve svých skupinách. Rozdělují si dílčí úkoly. Každá skupina 
má hlavního koordinátora, který je zodpovědný za to, aby měl každý člen co 
dělat úměrně svým schopnostem a dovednostem. Každá skupina si  zajistí 
materiál potřebný k plnění úkolů. 
 

3. HODINA 
Rodilý mluvčí obchází jednotlivé skupiny a konverzuje s žáky o jejich úkolech. 
Vyučující také obchází jednotlivé skupiny, sleduje vývoj jejich spolupráce 
a v případě tápání je nasměruje pomocí otázek. 
 
Skupina REPORTÉŘI 
Tato skupina se snaží zmapovat celé dění. Natáčí komentované reportáže dění 
v pozadí. Pořizuje fotografie a do poznámek uvádí, o co na dané fotografii běží. 
Za úkol má i reportáž v angličtině se skupinou ÚPRAVA PROSTŘEDÍ. Nejdříve 
napíše na papír otázky v anglickém jazyce, na které se chce zeptat. Poté se 
vypraví za zástupcem skupiny ÚPRAVA PROSTŘEDÍ a na dané otázky se zeptá 
a v angličtině si napíše odpovědi. S připraveným sepsaným rozhovorem aktivně 
vyhledá rodilého mluvčího a rozhovor včetně pravopisu a výslovnosti s ním 
konzultuje. Kostrbaté obraty nahradí těmi, které navrhne rodilý mluvčí.  
Následně rozhovor natočí. Dalším úkolem této skupiny je sepsat o celém dění 
„reportáž do novin“. Není potřeba natočit přehršel videí a nafotit spoustu fotek. 
Důležitou součástí skupiny je i fotky a videa promazávat a vybírat z nich ta 
nejlepší. 
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Skupina PROJEKTANTI 
Tato skupina má za úkol vymyslet pracovní postup stavby pece tak, aby v příštím 
bloku probíhalo vše hladce. K dispozici mají části textů z úvodu prvního bloku 
a poznámky zapisovatele. Tato skupina úzce spolupracuje se skupinou MATERIÁL 
a konzultuje dostupnost materiálu. Řeší, kolik lidí bude v dalším bloku potřeba 
na míchání malty, kdo bude stavět cihly na sebe, jak bude z pece odcházet kouř, 
z čeho budou dvířka od pece, na čem bude pec stát. Jejím úkolem je zhotovit 
nákres (A3) s popisky, popisky přeložit i do anglického jazyka a správnost 
překladu konzultovat s rodilým mluvčím. 
 
Skupina STŮL A POSEZENÍ 
Žáci mají za úkol navrhnout stůl na přípravu pokrmů a posezení. Společně 
vybírají dostupný materiál. Snaží se vše vymyslet tak, aby co nejméně zatížili 
životní prostředí. Vybraný materiál konzultují se skupinou MATERIÁL. Jejich 
úkolem je také zhotovit nákres s popisky českými i anglickými. Správnost 
anglických popisků konzultují s rodilým mluvčím. Posledním úkolem skupiny je 
vytvořit pracovní postup tak, aby šlo vše hladce při samotné realizaci. 
 
Skupina ÚPRAVA PROSTŘEDÍ 
Členové skupiny mají za úkol najít vhodné místo, kde se bude stavět pec. Mají 
k dispozici vodováhu a metr. O rozměrech pece komunikují se skupinou 
PROJEKTATNTI. Mají za úkol vymyslet i vhodné umístění stolu na přípravu 
pokrmů a posezení. Na velikosti stolu a posezení se domlouvají se skupinou STŮL 
NA PŘÍPRAVU POKRMŮ A POSEZENÍ. Dále mají za úkol upravit okolní zeleň. 
Mohou navrhnout nasazení některých rostlin. Mohou navrhnout přírodní 
chodníčky. Zároveň vymyslí, kde ponechat divočinu 
 
Skupina MATERIÁL 
Tato skupina komunikuje nejvíce se skupinou PROJEKTANTI a STŮL 
NA PŘÍPRAVU POKRMŮ. Jejím úkolem je napsat seznam všeho, co bude v dalším 
bloku potřeba a přeložit vše do anglického jazyka. Správnost pravopisu 
a výslovnosti konzultovat s rodilým mluvčím. Dále obchází všechny další skupiny 
a zjišťují, kde daný materiál sehnat tak, aby byl co nejvíce přírodní a recyklovaný.  
(Kopal někdo nedávno základy na dům/bazén a má na zahradě přebytečný jíl? 
Má někdo doma staré cihly? Můžou být i neopracované, zčásti rozbité. Vlastní 
někdo použité palety? Má některý z tatínků míchačku, brusku? Má někdo doma 
pár zbylých kachliček z renovace koupelny? Má někdo starý bytelný stůl, který 
by se dal použít, byť při troše vyztužení, jako základ pod pec? Pokud budou 
k dispozici nástroje na elektřinu, jak dostaneme elektřinu ven na upravovaný 
pozemek?) 
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4. HODINA 

V první části hodiny mají jednotlivé skupiny prostor na dokončení svých prací. 
Ve druhé části si všichni sednou ideálně na trávu do kruhu. Jednotlivé skupiny 
sdílí, na co při práci narazili, jestli se jim spolupráce dařila nebo se objevily nějaké 
obtíže, a zda se je podařilo vyřešit. Pokud je jim ještě něco nejasného, nadhodí 
problém ostatním a ti se pokusí přijít na společné řešení. Vše je překládáno do 
anglického jazyka. Žáci by si měli v krátkosti ujasnit postup v příštím bloku 
a ujistit se, že vědí, kdo co příště přinese, popřípadě se dohodnout, koho osloví, 
pro zbývající materiál (nástroje) potřebný pro samotnou realizaci stavby pece, 
posezení, stolu na přípravu pokrmů. 
 

5. HODINA 
Poslední hodina začíná prezentací jednotlivých skupin, jejich odvedené práce 
a jejich plánů do příštího bloku. Ideálně mezi dva stromy se natáhne provázek 
s kolíčky, kam žáci pověsí své materiály (návrh stavby pece, seznam materiálu, 
návrh konstrukce posezení / stolu na přípravu pokrmů, reportáž). Vybraný 
zástupce skupiny předstoupí před ostatní a prezentuje v anglickém jazyce. 
Pro odlehčení atmosféry může vyučující na začátku vybrat jednoho z žáků, který 
bude jednotlivé zástupce k prezentaci vyvolávat stylem: „A nyní dávám slovo 
významnému projektantovi Pepovi Mrkvičkovi. Prosím bouřlivý potlesk“. Členové 
skupiny mohou prezentujícího doplňovat. Vše by mělo probíhat spíše neformálně 
bez zbytečného stresu. 
 
Poslední velmi důležitou součástí každého bloku je vypsat krátký dotazník. 
Dotazník je potřeba podepsat a odevzdat. Vyučující může otázky jen nadiktovat, 
nebo dotazník vytisknout (příloha č. 6). Je potřeba říci žákům k čemu jim 
dotazník slouží.  
 

1. Co jsem se dnes naučil? 
V této otázce se ptáme spíše na měkké dovednosti, ale žáci sem můžou připsat 
i pár anglických slovíček/frází. Naučil se žák nějakou novou dovednost? Naučil 
se něco nového o spolupráci s mladším/starším žákem/v roli koordinátora 
skupiny? 

2. Co mě bavilo? 
Tato otázka slouží k rekapitulaci. 

3. Co mi dělalo potíže? 
Velmi důležitá otázka ukazující, na čem může žák do příště zapracovat/ co se mu 
podařilo překonat. 

4. Kdybych měl dnešek prožít znovu, co bych změnil? 
Došlo během práce žákovi, že mohl udělat něco jinak a ušetřil by tak čas/energii. 
Má pocit, že práce v jiné skupině by mu šla lépe?  
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BLOK II 
Základy pece, stůl, pokračování v úpravě okolí 
Žáci si přinesli vše potřebné, na čem se v minulém bloku domluvili. Mají pracovní 
oděv. Vyučující poučí žáky o BOZP s nástroji. 
 

1. HODINA 
Rodilý mluvčí ukazuje na přinesené nástroje a pomůcky. Žáci je pojmenovávají 
v anglickém jazyce. Všichni se snaží nová i známá slova vyslovit včetně 
vyučujícího. 
 
Poté se žáci rozdělí do skupin. Mají k dispozici své plány a nákresy z I. Bloku. 
Zkontrolují, jestli mají vše, co budou k práci potřebovat. Jednotlivé skupiny se 
dohodnou na tom, kdo bude koordinátorem skupiny. Koordinátor každé skupiny 
má za úkol moderovat rozdělení dílčích úkolů, které najde v zadání (příloha č.4). 
 

2. –  4. HODINA 
Rodilý mluvčí obchází jednotlivé skupiny a konverzuje s žáky o jejich úkolech. 
Vyučující také obchází jednotlivé skupiny, sleduje vývoj jejich spolupráce 
a v případě tápání je nasměruje pomocí otázek. 
 
Skupina REDAKCE 
Žáci začínají pracovat na vznikajícím časopisu STŘEDEČNÍK pode zadání. Vedou 
rozhovory v anglickém jazyce, které zapisují. Správnost si ověřují u rodilého 
mluvčího, kterého aktivně vyhledávají. Tvoří úvodní obálku časopisu a pracují 
na foto-návodu u skupiny ZÁKLADY POD PEC. 
 
Skupina ZÁKLADY POD PEC 
Žáci postupují podle zadání. Míchají přírodní maltu. Cihly před slepováním 
namáčí do vody. V případě, že sehnali starý bytelný stůl, tvoří na jeho povrchu 
žáruvzdornou vrstvu. 
 
Skupina STŮL A POSEZENÍ 
Členové této skupiny brousí palety elektrickou bruskou nebo šmirgl papíry. 
Sestavují nábytek podle návodu z minulého bloku. Používají hřebíky a kladivo 
a ověřují si pevnost nábytku. 
 
Skupina ÚPRAVA PROSTŘEDÍ 
Žáci kypří půdu a zbavují jí plevele. Sází přinesené rostliny a semínka. Tvoří 
přírodní chodníček. Zvelebují zeleň podle plánu. 
  
Skupina PROUTĚNÁ KONSTRUKCE 
Žáci shání proutky, zbavují je listí. Promýšlejí velikost a tvar konstrukce. Pomocí 
provázků vytváří proutěnou konstrukci. 
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5. HODINA 

Žáci sedí v kruhu společně s vyučujícím a rodilým mluvčím. Jednotlivé skupiny 
sdílí v anglickém jazyce, jak se jim dařilo zvládnout naplánovanou práci. Povídají 
si o překážkách, na které narazili a o zajímavých situacích během spolupráce. 
Zároveň si ujasňují, co je čeká příště, co je potřeba dokončit. Rodilý mluvčí 
a vyučující kladou doplňující otázky. Pokud někteří složitějším větám v angličtině 
nerozumějí, spolužáci jim je přeloží. 
Posledních 15 minut všichni žáci znovu vyplní dotazník rozvíjející sebereflexi 
(příloha č. 6). 
 
BLOK III 
Stavba pece, dokončovací práce 
Žáci mají pracovní oděv a jsou vybaveni rukavicemi a různými nástroji. Vyučující 
poučí žáky o BOZP s nástroji. 
 

1. HODINA 
Rodilý mluvčí naposledy ukazuje přinesené nástroje a pomůcky. Žáci je 
pojmenovávají v anglickém jazyce. Všichni se snaží slova správně vyslovit včetně 
vyučujícího. 
Učitel předá dobrovolníkovi ze starších studentů zadání pro jednotlivé skupiny 
(příloha č. 5). Ten má za úkol koordinovat jejich rozdělení tak, aby bylo v každé 
skupině nejméně po jednom starším a mladším žákovi. Žáci mají společně 
za úkol zhodnotit obtížnost jednotlivých úkolů, a podle toho sestavit složení 
skupin. Při následné rozdílné vytíženosti jednotlivých skupin je možné mezi nimi 
přecházet. Žáci vše překládají rodilému mluvčímu, učitel je nápomocen.  
 

2. -  4 HODINA 
Rodilý mluvčí obchází jednotlivé skupiny a konverzuje s žáky o jejich úkolech. 
Vyučující také obchází jednotlivé skupiny, sleduje vývoj jejich spolupráce 
a v případě tápání je nasměruje pomocí otázek. 

 
Skupina REDAKCE 
Žáci dokončují časopis STŘEDEČNÍK pode zadání. Doplňují slovo redaktora, 
pracují na foto návodu. Vše překládají do anglického jazyka. Doplňují kresby 
a čísla stránek. 
 
Skupina PEC 
Žáci staví samotnou pec podle zadání. Zdobí jí mozaikou z kousků kachliček 
nebo pomocí kamínků. 
 
Skupina STŮL A POSEZENÍ 
Členové této skupiny lakují, natírají sestavený nábytek. 
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Skupina ÚPRAVA PROSTŘEDÍ 
Skupina dokončuje rozdělanou práci z minula. Jejím úkolem je připravit dřevo 
z okolí na budoucí zatápění v peci, umístit dřevo mimo dosah deště. 
  
Skupina NÁVOD 
Tato skupina má za úkol vytvořit nejlépe vodě odolnou ceduli: Návod na použití 
pece (v českém i anglickém jazyce). Jejich úkolem je srozumitelně popsat, jak 
v hotové peci péct. Všechny potřebné informace jim sdělí vyučující (viz příloha 
č. 2).  Návod si nechají zkontrolovat vyučujícím. Poté jej přeloží do angličtiny. 
Správnost překladu konzultují s rodilým mluvčím.  
 

5. HODINA 
Žáci sedí v kruhu společně s vyučujícím a rodilým mluvčím. Jednotlivé skupiny 
sdílí v anglickém jazyce, jak se jim dařilo zvládnout naplánovanou práci. Povídají 
si o překážkách, na které narazili a o zajímavých situacích během spolupráce. 
Rodilý mluvčí a vyučující kladou doplňující otázky. Pokud někteří složitějším 
větám v angličtině nerozumějí, spolužáci jim je přeloží. V závěrečném části kruhu 
jeden po druhém shrnou v krátkosti své dojmy z celého projektu. 
 
Posledních 15 minut všichni žáci znovu vyplní dotazník rozvíjející sebereflexi 
(příloha č. 6). 
 
Výsledek 
V našem případě spolupracovali žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku s žáky 
šestého a osmého ročníku.  
Při rozdělování do skupin bylo potřeba žáky nižšího stupně upozornit, aby se 
nebránili spolupráci s někým, kdo zrovna není jejich kamarád, ale může mít 
schopnosti a dovednosti, které se skupině budou hodit. Na začátku každého 
bloku bylo potřeba žákům vyššího stupně zdůraznit, že jejich důležitým úkolem 
v roli koordinátora je, aby všichni ze skupiny měli svůj úkol a zároveň si i mladší 
žáci mohli náročnější práce pod dozorem vyzkoušet, například práci s elektrickou 
míchačkou. 
Překlad do anglického jazyka zpočátku vázl, a bylo potřeba žáky povzbuzovat 
a vlastním příkladem motivovat. Při pojmenovávání předmětů a nástrojů 
v angličtině na začátku každého bloku se výrazněji zapojovali žáci nižšího stupně. 
U žáků vyššího stupně bylo vidět jejich zvýšení snahy o správnou výslovnost díky 
trénování výslovnosti učitelem. Prezentace v angličtině byla ze začátku 
pro spoustu žáků těžká. Ve třetím bloku při prezentaci se části žákům podařilo 
odbourat strach z chyby a snažili se své myšlenky vyjádřit. V prvním bloku si 
většina žáků vyššího stupně nechávala aktivní vyhledání rodilého mluvčího až 
na čtvrtou hodinu. Ve druhém bloku oslovovali rodilého mluvčího už během 
druhé hodiny. 
Zlepšení sebereflexe bylo vidět na detailnosti odpovědí v dotaznících na konci 
každého bloku. Na konci prvního bloku více jak polovina žáků odepisovala krátce 
a nekonkrétně. Na konci třetího bloku se už většina žáků dokázala konkrétně 
vyjádřit ke každé otázce. 
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Úroveň spolupráce se výrazně zlepšila. V prvním bloku měli žáci problém si práci 
rozdělit. Mladší žáci si často stěžovali, že nevědí, co mají dělat nebo, že je starší 
k něčemu nepustí. Na začátku II. bloku byli žáci z nižšího stupně motivováni, ať 
se o práci u koordinátora aktivně přihlásí a nenechají se odbýt. Velké části z nich 
se to dařilo. Ve třetím bloku už koordinátoři dokázali práci lépe rozdělit. 
 

 
Inovativní prvky Tandemová výuka (vyučující a rodilý mluvčí/učitel 

anglického jazyka), aktivní vyhledání rodilého mluvčího, 
sebereflexe jako nástroj seberozvoje, podpora aktivní 
kreativní spolupráce, učení během činnosti 
 

Časová náročnost 15 hodin 
 

Materiální 
náročnost 

Tablet nebo mobilní telefon ke kvalitnímu nahrávání 
reportáží a pořizování fotografií; pracovní listy, podložky 
na psaní, penál, papíry, velké papíry A3, zahradnické 
rukavice, podložka na sezení, vhodný prostor – školní 
pozemek nebo veřejný pozemek s povolením ke stavbě 
(nejlépe s bujnou neupravovanou vegetací a alespoň metr 
na 2 metry  
 
Co potřebují žáci sehnat nebo si půjčit od rodičů, 
vyučujících, přátel školy (možné obměny podle toho, z čeho 
si žáci naplánují tvořit): nářadí (kladivo, motyka, rýč, pilka, 
hrábě, lopata, zednická lžíce, elektrická míchačka – 
vrtačka, elektrická bruska), vodováha, metr, šmirgl papír, 
prodlužovací kabel na elektřinu, kolečko, 2 plechové kýble 
(pro míchání přírodní malty), cihly, vyřazené palety, 
hřebíky, starý bytelný stůl, prkna, slaměnou řezanku, 
písek, jílovitou hlínu, kachličky, vodováha, metr, provázek, 
nůžky, nožík  

Personální 
náročnost 

1 vyučující, 1 rodilý mluvčí  
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